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ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199129

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199135

ابراهيم عبد هللا كرم199143

احمد سالم علي الحوسني199199

احمد عبد الواحد األيوب1991134

احمد علي خلف محمد العنزي1991135

احمد فالح فهد المهدرس المطيري1991157

احمد محمد خلف الدارمي1991166

احمد محمد ناصر البدر1991171

اديب جميل عبد القادر الغواص1991196

اروى حمد عبد هللا الفارس1991198

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1991191

اسماء محمد رضا الصبان1991208

اعتدال عبد الرزاق حسن الموسى علي1991224

الشيخ / جابر محمد الجابر الصباح1991253

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1991265

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1991319

الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1991339

اليانور جون فورمان1991374

امال عبد القادر غلوم حسين1991380

امينة عباس سالم الشطي1991403

انتصار عباس سالم الشطي1991409

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1991450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1991459

بدر عبد هللا بدر الكالوتي1991492

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان1991511

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1991522

بيبي حجي عيدي1991540

بيبي عبد العزيز الرشيد1991543

ثاني عبد هللا المري1991559

جاسم سالم الصالح امان1991579
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جرمان محمد جرمان العجمي1991619

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1991625

جواد احمد بوخمسين1991653

حاجي محمد حاجيه علي1991659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1991670

حسن ابل حسن صادق1991687

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19919544

حمد عبد هللا عبد المحسن الفارس1991787

حمد محمد البحر1991793

حمزة عباس ميرزا حسين صادق1991808

حمود مزعل عواد العتيبي1991817

حمود يونس حمود مكي المتروك1991821

حميدة عبد الحسين حاجي ميرزا1991829

حميدة محمد عباس ميرزا حسين صادق1991835

حنان راضي فياض الطاهر1991836

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1991866

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1991874

خالد سلطان العيسى1991876

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1991885

خالد فهد منصور فهد الخزام1991920

خديجة حجي عبد الرسول عيدي1991957

خليفه خلف عبد هللا صالح1991965

داود سليمان محمد البصيري1991985

دخيل صباح دخيل ابداح العدواني1991998

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19911001

رابعة حمد عبد هللا الفارس19911027

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19911064

ريم مساعد سيد احمد الغربللي19911083

ريما بدر عبد هللا الكالوتي19911079

زبن نايف علي الشمري19911084

زياد حمد عبد هللا الفارس19911103
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سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19911113

سارة سلطان السالم19911115

سالم حسن محمد المهيري19911126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19911148

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19911157

سعد بجران علي عواد العواد19911168

سعد مبارك الساري المطيري19911180

سكيت صالح حمد العدواني19911221

سكينة سيد كاظم جواد19911222

سليمان احمد توفيق19911245

سليمان موسى سليمان19911271

سماح حمد عبد هللا الفارس19911273

سميرة عبد الرزاق حسن الموسى علي19911285

سوزان موسى سليمان19911298

سيف محمد سيف العتيقي19911318

شركة الصناعية العقارية19911408

شركة النفيسي والحنيف التجارية19911461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني19911346

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19911478

شركة حسين وقيصر العالمية19911492

شركة سفريات الجندول19911502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19911516

شركة محمد الحمد وأوالده المحدودة19911539

شركة نجمة للنقل19911543

شريف ضياء الدين محمد19911554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19911565

شيخة سعيد محمد البلوشي19911579

شيخة عبد الرزاق حسن الموسى علي19911580

شيخة عبد هللا عسكر19911582

صادق خلف احمد الجمعه19911593

صالح بجران علي عواد العواد19911604
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صالح خليل ابراهيم التميمي19911610

صالح عبد هللا الشلفان19911620

صالح محمد يوسف منقوش19911628

صباح دخيل بداح العدواني19911635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19911638

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19911658

صالح عبد هللا مبارك المناعي19911660

ضياء الدين محمد19911688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19911690

طاهر علي حجي المسري19911727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق19911728

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19911746

طيبة علي ابراهيم الكليب19911748

عادل سليمان احمد القصار19911782

عبد الحميد كاظم الرشيد19911847

عبد الرحمن حمد محمد الهدلق19911853

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19911863

عبد الرزاق زينل العوضي19911894

عبد العزيز شارع اللهو19911946

عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19911972

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19911983

عبد القادر محمد عبد العزيز المنيس19912002

عبد هللا احمد حمد األحمد19912041

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي19912056

عبد هللا بدر عبد هللا الكالوتي19912058

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني19912066

عبد هللا حمد عبد هللا الفارس19912074

عبد هللا سليمان العبيدان19912096

عبد المحسن حمد عبد هللا الفارس19912185

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19912227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19912231



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19912277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19912288

علي حمد عبد هللا الفارس19912329

علي خلف محمد العنزي19912325

علي زبن نايف علي الشمري19912331

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19912356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19912357

عمر ضياء الدين محمد19912419

عوض صالح احمد19912438

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19912476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19912491

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19912520

فاطمة عبيد جابر المزروعي19912533

فالح عبد هللا علي حجيالن العازمي19912554

فضة مبروك الرشيد19912586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19912582

فهد سعد الحوال19912596

فهد سليمان المسفر19912598

فوزي حمود يونس المتروك19912625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19912637

فوزية فهد منصور فهد الخزام19912650

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19912652

فيصل منصور علي التحو19912683

قصي عبد الرزاق زينل العوضي19912694

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19912711

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19912717

لطيفة محمد سليمان العثمان19912725

لميس حمد عبد هللا الفارس19912726

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19912789

مبارك راشد سعود شويرد العميري19912797

محسن علي خلف محمد العنزي19912825
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محمد احمد علي ابراهيم19912838

محمد احمد علي كلندر علي كندري19912845

محمد امين ميرزا غفاري19912855

محمد جاسم محمد الحساوي19912858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19912875

محمد زيد عبد هللا العجمي19912919

محمد سيف علي العتيقي19912931

محمد صالح الذربان19912939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19912952

محمد عبد هللا القطامي19912975

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19913003

محمد علي محمد العبد الكريم19913017

محمد مساعد الصالح19913036

محمد ميرزا خليفه المهيري19913045

محمود حامد النقيب19913065

مروان ثاني عبد هللا المري19913096

مريم بداح دخيل بداح العدواني19913105

مسير صباح دخيل ابداح العدواني19913142

مشعل جراح يوسف الرومي19913158

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19913168

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19913194

منى بدر عبد هللا الكالوتي19913210

منى فالح فهد المهدرس المطيري19913223

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19913231

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم19913237

منيرة سيد مالك الغربللي19913240

منيرة محمد فهاد الحمد19913254

مهند عبد الرحمن محمد المشاري19913265

موزة حمد سالم19913269

ميسون ثاني عبد هللا المري19913286

نادية ضياء الدين محمد19913293
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ناصر عبد هللا المنصور19913320

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19913326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19913331

نجاة حمد الزايد19913357

نعمان سعيد نافل الغريب19913391

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19913447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19913451

هاني بدر عبد هللا الكالوتي19913453

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19913523

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19913579

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19913589

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19913632

يوسف عبد الحميد خلف19913666

يوسف علي محمد العلي19913698

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199229

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199235

ابراهيم عبد هللا كرم199243

احمد بدر شيخان الشيخ احمد الفارسي199268

احمد سالم علي الحوسني199299

احمد عبد الواحد األيوب1992134

احمد علي خلف محمد العنزي1992135

احمد فالح فهد المهدرس المطيري1992157

احمد محمد خلف الدارمي1992166

احمد محمد ناصر البدر1992171

اديب جميل عبد القادر الغواص1992196

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1992191

اسماء محمد رضا الصبان1992208

اعتدال عبد الرزاق حسن الموسى علي1992224

الشيخ / جابر محمد الجابر الصباح1992253

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1992265

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1992319
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الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1992339

اليانور جون فورمان1992374

امال عبد القادر غلوم حسين1992380

امينة عباس سالم الشطي1992403

انتصار عباس سالم الشطي1992409

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1992450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1992459

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان1992511

بزة عبد هللا جاسم الدبوس1992518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1992522

بيبي حجي عيدي1992540

بيبي عبد العزيز الرشيد1992543

ثاني عبد هللا المري1992559

جاسم سالم الصالح امان1992579

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1992625

جواد احمد بوخمسين1992653

حاجي محمد حاجيه علي1992659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1992670

حسن ابل حسن صادق1992687

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19929544

حمد محمد البحر1992793

حمزة عباس ميرزا حسين صادق1992808

حمود مزعل عواد العتيبي1992817

حمود يونس حمود مكي المتروك1992821

حميدة عبد الحسين حاجي ميرزا1992829

حميدة محمد عباس ميرزا حسين صادق1992835

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1992866

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1992874

خالد سلطان العيسى1992876

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1992885

خالد فهد منصور فهد الخزام1992920
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خديجة حجي عبد الرسول عيدي1992957

خليفه خلف عبد هللا صالح1992965

داود سليمان محمد البصيري1992985

دخيل صباح دخيل ابداح العدواني1992998

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19921001

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19921064

ريم مساعد سيد احمد الغربللي19921083

زبن نايف علي الشمري19921084

زينب حسن محمد حسن أشكناني19921109

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19921113

سارة سلطان السالم19921115

سالم حسن محمد المهيري19921126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19921148

سامية عبد الحميد خالد يوسف المطوع19921151

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19921157

سعد بجران علي عواد العواد19921168

سعد مبارك الساري المطيري19921180

سكيت صالح حمد العدواني19921221

سكينة سيد كاظم جواد19921222

سليمان احمد توفيق19921245

سليمان احمد عبد العزيز فهد الحميدي19921250

سليمان موسى سليمان19921271

سميرة عبد الرزاق حسن الموسى علي19921285

سوزان موسى سليمان19921298

شاكر محمود أبل حسن صادق19921328

شركة الصناعية العقارية19921408

شركة الكويتية للتجارة والمقاوالت واإلستثمارات الخارجية19921433

شركة النفيسي والحنيف التجارية19921461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني19921346

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19921478

شركة حسين وقيصر العالمية19921492
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شركة سفريات الجندول19921502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19921516

شركة محمد الحمد وأوالده المحدودة19921539

شركة نجمة للنقل19921543

شريف ضياء الدين محمد19921554

شريفة بدر مرزوق داود البدر19921555

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19921565

شيخة سعيد محمد البلوشي19921579

شيخة عبد الرزاق حسن الموسى علي19921580

شيخة عبد هللا عسكر19921582

شيخة يوسف عيسى القطامي19921589

صادق خلف احمد الجمعه19921593

صادق عباس ميرزا حسين صادق19921598

صالح خليل ابراهيم التميمي19921610

صالح محمد يوسف منقوش19921628

صباح دخيل بداح العدواني19921635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19921638

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19921658

صالح عبد هللا مبارك المناعي19921660

ضياء الدين محمد19921688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19921690

طاهر علي حجي المسري19921727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق19921728

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19921746

عادل سليمان احمد القصار19921782

عباس آغا علي محمد رضا19921818

عبد الحميد كاظم الرشيد19921847

عبد الرحمن حمد محمد الهدلق19921853

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19921863

عبد الرزاق زينل العوضي19921894

عبد العزيز شارع اللهو19921946
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عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19921972

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19921983

عبد القادر محمد عبد العزيز المنيس19922002

عبد هللا احمد حمد األحمد19922041

عبد هللا احمد عبد هللا جابر19922047

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي19922056

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني19922066

عبد هللا حسين عبد هللا الردعان19922071

عبد هللا سليمان العبيدان19922096

عبد المحسن عبد العزيز الراشد19922178

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19922227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19922231

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19922277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19922288

علي خلف محمد العنزي19922325

علي زبن نايف علي الشمري19922331

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19922356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19922357

عمر ضياء الدين محمد19922419

عوض صالح احمد19922438

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19922476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19922491

فاطمة راشد عبد هللا الردعان19922517

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19922520

فاطمة عبيد جابر المزروعي19922533

فتوح عبد الحميد خالد يوسف المطوع19922567

فضة مبروك الرشيد19922586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19922582

فهد سعد الحوال19922596

فهد سعد عبد العزيز بن شكر19922597

فهد سليمان المسفر19922598



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

فوزي حمود يونس المتروك19922625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19922637

فوزية فهد منصور فهد الخزام19922650

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19922652

فيصل منصور علي التحو19922683

قصي عبد الرزاق زينل العوضي19922694

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19922711

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19922717

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19922789

مبارك راشد سعود شويرد العميري19922797

محسن علي خلف محمد العنزي19922825

محمد احمد علي ابراهيم19922838

محمد احمد علي كلندر علي كندري19922845

محمد جاسم محمد الحساوي19922858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19922875

محمد زيد عبد هللا العجمي19922919

محمد سيف علي العتيقي19922931

محمد صالح الذربان19922939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19922952

محمد عبد هللا القطامي19922975

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19923003

محمد علي محمد العبد الكريم19923017

محمد مساعد الصالح19923036

محمد ميرزا خليفه المهيري19923045

محمود حامد النقيب19923065

مروان ثاني عبد هللا المري19923096

مريم بداح دخيل بداح العدواني19923105

مسير صباح دخيل ابداح العدواني19923142

مشعل جراح يوسف الرومي19923158

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19923168

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19923194



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

منى فالح فهد المهدرس المطيري19923223

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19923231

منيرة سيد مالك الغربللي19923240

منيرة فهد منصور فهد الخزام19923252

منيرة محمد فهاد الحمد19923254

مهند عبد الرحمن محمد المشاري19923265

موزة حمد سالم19923269

ميسون ثاني عبد هللا المري19923286

نادية ضياء الدين محمد19923293

ناصر عبد هللا المنصور19923320

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19923326

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز القطامي19923327

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19923331

نجاة حمد الزايد19923357

نعمان سعيد نافل الغريب19923391

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19923447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19923451

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19923523

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19923579

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19923589

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19923632

يوسف عبد الحميد خلف19923666

يوسف علي محمد العلي19923698

ياسر بدر عبد اللطيف عبد الرحيم19923623

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199329

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199335

ابراهيم عبد هللا كرم199343

احمد سالم علي الحوسني199399

احمد عبد هللا نجم عبد هللا الشطي1993141

احمد عبد الواحد األيوب1993134

احمد علي خلف محمد العنزي1993135



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

احمد فالح فهد المهدرس المطيري1993157

احمد محمد خلف الدارمي1993166

احمد محمد ناصر البدر1993171

احمد يوسف عبد هللا النفيسي1993194

اديب جميل عبد القادر الغواص1993196

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1993191

اسماء محمد رضا الصبان1993208

اقبال عبد هللا نجم عبد هللا الشطي1993234

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1993265

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1993319

الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1993339

اليانور جون فورمان1993374

امال عبد القادر غلوم حسين1993380

امينة عباس سالم الشطي1993403

انتصار عباس سالم الشطي1993409

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1993450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1993459

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1993463

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان1993511

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1993514

بزة عبد هللا جاسم الدبوس1993518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1993522

بيبي حجي عيدي1993540

بيبي عبد العزيز الرشيد1993543

ثاني عبد هللا المري1993559

جاسم سالم الصالح امان1993579

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1993625

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر1993644

جواد احمد بوخمسين1993653

حاجي محمد حاجيه علي1993659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1993670



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

حامد عبد هللا نجم عبد هللا الشطي1993669

حسن ابل حسن صادق1993687

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19939544

حسين محمد ناصر العمر1993741

حمد محمد البحر1993793

حمزة عباس ميرزا حسين صادق1993808

حمود مزعل عواد العتيبي1993817

حمود يونس حمود مكي المتروك1993821

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1993866

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1993874

خالد سلطان العيسى1993876

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1993885

خالد عبد هللا نجم عبد هللا الشطي1993903

خالد فهد منصور فهد الخزام1993920

خليفه خلف عبد هللا صالح1993965

داود سليمان محمد البصيري1993985

دخيل صباح دخيل ابداح العدواني1993998

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19931001

دالل بجران علي عواد العواد19931002

رائد علي عبد العزيز محمد الميلم19931025

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19931064

ريم مساعد سيد احمد الغربللي19931083

زبن نايف علي الشمري19931084

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19931113

سارة سلطان السالم19931115

سالم حسن محمد المهيري19931126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19931148

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19931157

سعد بجران علي عواد العواد19931168

سعود عبد العزيز علي العمر19931198

سكيت صالح حمد العدواني19931221



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

سكينة سيد كاظم جواد19931222

سكينة عبد هللا نجم عبد هللا الشطي19931230

سليمان احمد توفيق19931245

سليمان موسى سليمان19931271

سوزان موسى سليمان19931298

شاكر محمود أبل حسن صادق19931328

شركة الصناعية العقارية19931408

شركة النفيسي والحنيف التجارية19931461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني19931346

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19931478

شركة حسين وقيصر العالمية19931492

شركة سفريات الجندول19931502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19931516

شركة نجمة للنقل19931543

شريف ضياء الدين محمد19931554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19931565

شيخة سعيد محمد البلوشي19931579

شيخة عبد هللا عسكر19931582

صادق خلف احمد الجمعه19931593

صالح خليل ابراهيم التميمي19931610

صالح محمد يوسف منقوش19931628

صباح دخيل بداح العدواني19931635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19931638

صقر عبد المحسن احمد الصقر19931651

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19931658

صالح عبد هللا مبارك المناعي19931660

ضياء الدين محمد19931688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19931690

طاهر علي حجي المسري19931727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق19931728

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19931746



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عادل سليمان احمد القصار19931782

عادلة عبد الرحمن محمد المشاري19931801

عائشة يوسف الصقر19931766

عبد الحميد كاظم الرشيد19931847

عبد الرحمن حمد محمد الهدلق19931853

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19931863

عبد الرزاق زينل العوضي19931894

عبد العزيز شارع اللهو19931946

عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19931972

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19931983

عبد القادر محمد عبد العزيز المنيس19932002

عبد اللطيف عبد هللا نجم عبد هللا الشطي19932030

عبد هللا احمد حمد األحمد19932041

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي19932056

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني19932066

عبد هللا حسين عبد هللا الردعان19932071

عبد هللا سليمان العبيدان19932096

عبد هللا نجم عبد هللا الشطي19932168

عبد المحسن عبد العزيز الراشد19932178

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19932227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19932231

عبير عبد الرحمن محمد المشاري19932245

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19932277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19932288

علي خلف محمد العنزي19932325

علي زبن نايف علي الشمري19932331

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19932356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19932357

علي مبارك خليفة بن قحيطر19932382

عمر ضياء الدين محمد19932419

عوض صالح احمد19932438



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19932476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19932491

فاطمة راشد عبد هللا الردعان19932517

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19932520

فاطمة عبيد جابر المزروعي19932533

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي19932542

فضة مبروك الرشيد19932586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19932582

فهد سعد الحوال19932596

فهد سليمان المسفر19932598

فوزي حمود يونس المتروك19932625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19932637

فوزية عبد هللا عبد العزيز السدحان19932648

فوزية فهد منصور فهد الخزام19932650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19932482

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19932652

فيصل منصور علي التحو19932683

قصي عبد الرزاق زينل العوضي19932694

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19932711

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19932717

ماجد عبد هللا نجم عبد هللا الشطي19932778

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19932789

مبارك راشد سعود شويرد العميري19932797

محسن علي خلف محمد العنزي19932825

محمد احمد علي ابراهيم19932838

محمد احمد علي كلندر علي كندري19932845

محمد جاسم محمد الحساوي19932858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19932875

محمد زيد عبد هللا العجمي19932919

محمد سلطان العيسى19932928

محمد سيف علي العتيقي19932931



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

محمد صالح الذربان19932939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19932952

محمد عبد هللا القطامي19932975

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19933003

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر19933015

محمد علي محمد العبد الكريم19933017

محمد مساعد الصالح19933036

محمد ميرزا خليفه المهيري19933045

محمود عبد هللا نجم عبد هللا الشطي19933082

مروان ثاني عبد هللا المري19933096

مريم بداح دخيل بداح العدواني19933105

مسير صباح دخيل ابداح العدواني19933142

مشعل جراح يوسف الرومي19933158

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19933168

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19933194

منى عبد هللا نجم عبد هللا الشطي19933218

منى فالح فهد المهدرس المطيري19933223

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19933231

منيرة احمد عبد هللا الخميس19933232

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم19933237

منيرة سيد مالك الغربللي19933240

منيرة فهد منصور فهد الخزام19933252

منيرة محمد فهاد الحمد19933254

موزة حمد سالم19933269

ميسون ثاني عبد هللا المري19933286

نادية ضياء الدين محمد19933293

ناصر عبد هللا المنصور19933320

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19933326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19933331

نجاة حمد الزايد19933357

نعمان سعيد نافل الغريب19933391



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

نوير بجران علي عواد العواد19933442

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19933447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19933451

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19933523

ورثة المرحوم / محمد عباس ميرزا حسين صادق19933561

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19933579

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19933589

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19933632

يوسف عبد الحميد خلف19933666

يوسف عبد هللا حمد النفيسي19933688

يوسف علي محمد العلي19933698

ياسر بدر عبد اللطيف عبد الرحيم19933623

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199429

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199435

ابراهيم عبد هللا كرم199443

احمد حسين يوسف حسين199482

احمد سالم علي الحوسني199499

احمد عبد الواحد األيوب1994134

احمد علي خلف محمد العنزي1994135

احمد فالح فهد المهدرس المطيري1994157

احمد محمد خلف الدارمي1994166

احمد محمد ناصر البدر1994171

اديب جميل عبد القادر الغواص1994196

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1994191

اسماء محمد رضا الصبان1994208

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1994265

الشيخ / علي عبد هللا األحمد الجابر الصباح1994292

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1994319

الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1994339

الشيخة / نورية األحمد الجابر الصباح1994370

اليانور جون فورمان1994374



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

امال عبد القادر غلوم حسين1994380

امينة عباس سالم الشطي1994403

انتصار عباس سالم الشطي1994409

ايمان محمد عبد الرحمن البكر1994440

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1994450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1994459

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1994463

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان1994511

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1994514

بزة عبد هللا جاسم الدبوس1994518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1994522

بيبي حجي عيدي1994540

بيبي عبد العزيز الرشيد1994543

ثاني عبد هللا المري1994559

جاسم سالم الصالح امان1994579

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1994625

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر1994644

جواد احمد بوخمسين1994653

حاجي محمد حاجيه علي1994659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1994670

حامد حسين علي خاجه1994668

حسن ابل حسن صادق1994687

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19949544

حمد محمد البحر1994793

حمزة عباس ميرزا حسين صادق1994808

حمود مزعل عواد العتيبي1994817

حمود يونس حمود مكي المتروك1994821

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1994866

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1994874

خالد سلطان العيسى1994876

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1994885



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

خالد فهد منصور فهد الخزام1994920

خليفه خلف عبد هللا صالح1994965

داود سليمان محمد البصيري1994985

دخيل صباح دخيل ابداح العدواني1994998

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19941001

دالل بجران علي عواد العواد19941002

رائد علي عبد العزيز محمد الميلم19941025

رشا محمد علي محمد العلي19941050

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19941064

ريم مساعد سيد احمد الغربللي19941083

زبن نايف علي الشمري19941084

زبيدة علي محمد حسن أشكناني19941081

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19941113

سارة سلطان السالم19941115

سالم حسن محمد المهيري19941126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19941148

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19941157

سعد بجران علي عواد العواد19941168

سعود عبد العزيز علي العمر19941198

سكيت صالح حمد العدواني19941221

سكينة سيد كاظم جواد19941222

سليمان احمد توفيق19941245

سليمان موسى سليمان19941271

سوزان موسى سليمان19941298

سيف محمد سيف العتيقي19941318

شاكر محمود أبل حسن صادق19941328

شركة الصناعية العقارية19941408

شركة النفيسي والحنيف التجارية19941461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني19941346

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19941478

شركة حسين وقيصر العالمية19941492



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

شركة سفريات الجندول19941502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19941516

شركة نجمة للنقل19941543

شريف ضياء الدين محمد19941554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19941565

شيخة سعيد محمد البلوشي19941579

شيخة عبد هللا عسكر19941582

شيخة يوسف عيسى القطامي19941589

صادق خلف احمد الجمعه19941593

صالح خليل ابراهيم التميمي19941610

صالح محمد يوسف منقوش19941628

صباح دخيل بداح العدواني19941635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19941638

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19941658

صالح عبد هللا مبارك المناعي19941660

ضياء الدين محمد19941688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19941690

طاهر علي حجي المسري19941727

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19941746

عادل سليمان احمد القصار19941782

عادلة عبد الرحمن محمد المشاري19941801

عائشة يوسف الصقر19941766

عبد الحميد كاظم الرشيد19941847

عبد الرحمن حمد محمد الهدلق19941853

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19941863

عبد الرزاق زينل العوضي19941894

عبد العزيز شارع اللهو19941946

عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19941972

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19941983

عبد القادر محمد عبد العزيز المنيس19942002

عبد هللا احمد حمد األحمد19942041



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي19942056

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني19942066

عبد هللا حسين عبد هللا الردعان19942071

عبد هللا سليمان العبيدان19942096

عبد هللا هوشان عبد هللا الماجد19942162

عبد المحسن عبد العزيز الراشد19942178

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19942227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19942231

عبير عبد الرحمن محمد المشاري19942245

عبير عمران ابراهيم العمران19942249

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19942277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19942288

علي خلف محمد العنزي19942325

علي زبن نايف علي الشمري19942331

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19942356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19942357

علي مبارك خليفة بن قحيطر19942382

علي مفتاح عبيد الخاطري19942400

عمر ضياء الدين محمد19942419

عوض صالح احمد19942438

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19942476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19942491

فاطمة حسين موسى علي19942514

فاطمة راشد عبد هللا الردعان19942517

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19942520

فاطمة عبيد جابر المزروعي19942533

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي19942542

فضة مبروك الرشيد19942586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19942582

فهد سعد الحوال19942596

فهد سليمان المسفر19942598



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

فوزي حمود يونس المتروك19942625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19942637

فوزية عبد هللا عبد العزيز السدحان19942648

فوزية فهد منصور فهد الخزام19942650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19942482

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19942652

فيصل منصور علي التحو19942683

قصي عبد الرزاق زينل العوضي19942694

قطامي يوسف عيسى القطامي19942696

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19942711

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19942717

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19942789

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري19942806

محسن علي خلف محمد العنزي19942825

محمد احمد علي ابراهيم19942838

محمد احمد علي كلندر علي كندري19942845

محمد جاسم محمد الحساوي19942858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19942875

محمد زيد عبد هللا العجمي19942919

محمد سلطان العيسى19942928

محمد سيف علي العتيقي19942931

محمد صالح الذربان19942939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19942952

محمد عبد هللا القطامي19942975

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19943003

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر19943015

محمد علي محمد العبد الكريم19943017

محمد مساعد الصالح19943036

محمد ميرزا خليفه المهيري19943045

مروان ثاني عبد هللا المري19943096

مريم بداح دخيل بداح العدواني19943105



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

مسير صباح دخيل ابداح العدواني19943142

مشعل جراح يوسف الرومي19943158

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19943168

معصومة محمد حسن أشكناني19943182

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19943194

منى فالح فهد المهدرس المطيري19943223

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19943231

منيرة احمد عبد هللا الخميس19943232

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم19943237

منيرة سيد مالك الغربللي19943240

منيرة فهد منصور فهد الخزام19943252

منيرة محمد فهاد الحمد19943254

موزة حمد سالم19943269

ميسون ثاني عبد هللا المري19943286

نادية ضياء الدين محمد19943293

ناصر عبد هللا المنصور19943320

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19943326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19943331

نجاة حمد الزايد19943357

نداء عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19943376

نعمان سعيد نافل الغريب19943391

نوير بجران علي عواد العواد19943442

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19943447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19943451

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19943523

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19943579

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19943589

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19943632

يعقوب عبد هللا عبد العزيز الفارس19943634

يوسف عبد الحميد خلف19943666

يوسف عبد هللا حمد النفيسي19943688



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

يوسف علي محمد العلي19943698

ابتهال عبد هللا مجيم عبد هللا الشالل199515

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199529

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199535

ابراهيم عبد هللا كرم199543

احمد حسين يوسف حسين199582

احمد سالم علي الحوسني199599

احمد عبد الواحد األيوب1995134

احمد علي خلف محمد العنزي1995135

احمد عيسى مبارك محمد1995155

احمد فالح فهد المهدرس المطيري1995157

احمد محمد خلف الدارمي1995166

احمد محمد ناصر البدر1995171

اديب جميل عبد القادر الغواص1995196

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1995191

اسماء محمد رضا الصبان1995208

الشيخ / حمد عبد هللا األحمد الجابر الصباح1995258

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1995265

الشيخ / دعيج اإلبراهيم الصباح1995268

الشيخ / صباح مبارك العبد هللا الجابر الصباح1995280

الشيخ / منصور مبارك العبد هللا الجابر الصباح1995302

الشيخ / نواف مبارك العبد هللا الجابر الصباح1995317

الشيخة / افراح مبارك العبد هللا الجابر الصباح1995318

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1995319

الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1995339

الشيخة / دينا مبارك العبد هللا الجابر الصباح1995331

اليانور جون فورمان1995374

امال عبد القادر غلوم حسين1995380

امل خالد يوسف المطوع1995390

امينة عباس سالم الشطي1995403

انتصار عباس سالم الشطي1995409



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1995450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1995459

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1995463

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان1995511

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1995514

بزة عبد هللا جاسم الدبوس1995518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1995522

بيبي حجي عيدي1995540

بيبي عبد العزيز الرشيد1995543

ثاني عبد هللا المري1995559

جاسم سالم الصالح امان1995579

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1995625

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر1995644

جواد احمد بوخمسين1995653

حاجي محمد حاجيه علي1995659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1995670

حسن ابل حسن صادق1995687

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19959544

حمد احمد عيسى مبارك محمد1995765

حمد محمد البحر1995793

حمد محمد عبد العزيز العلي الوزان1995798

حمد محمد عبد العزيز العلي الوزان1995798

حمزة عباس ميرزا حسين صادق1995808

حمود مزعل عواد العتيبي1995817

حمود يونس حمود مكي المتروك1995821

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1995866

خالد خليفه خالد يوسف الغنيم1995872

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1995874

خالد سلطان العيسى1995876

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1995885

خالد فهد منصور فهد الخزام1995920



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

خليفه خلف عبد هللا صالح1995965

داود سليمان محمد البصيري1995985

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19951001

دالل بجران علي عواد العواد19951002

دنيا هاشم احمد الغربللي19951015

رائد علي عبد العزيز محمد الميلم19951025

رشا محمد علي محمد العلي19951050

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19951064

ريم مساعد سيد احمد الغربللي19951083

زبن نايف علي الشمري19951084

زبيدة علي محمد حسن أشكناني19951081

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19951113

سارة سلطان السالم19951115

سارة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19951123

سالم حسن محمد المهيري19951126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19951148

سبيكة ابراهيم المضف19951152

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19951157

سعد بجران علي عواد العواد19951168

سعود عبد العزيز علي العمر19951198

سكيت صالح حمد العدواني19951221

سكينة سيد كاظم جواد19951222

سليمان احمد توفيق19951245

سليمان موسى سليمان19951271

سوزان موسى سليمان19951298

شاكر محمود أبل حسن صادق19951328

شركة الصناعية العقارية19951408

شركة النفيسي والحنيف التجارية19951461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني19951346

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19951478

شركة حسين وقيصر العالمية19951492



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

شركة سفريات الجندول19951502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19951516

شركة نجمة للنقل19951543

شريف ضياء الدين محمد19951554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19951565

شيخة سعيد محمد البلوشي19951579

شيخة عبد هللا عسكر19951582

صادق خلف احمد الجمعه19951593

صالح خليل ابراهيم التميمي19951610

صالح محمد يوسف منقوش19951628

صباح دخيل بداح العدواني19951635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19951638

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19951658

صالح عبد هللا مبارك المناعي19951660

ضياء الدين محمد19951688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19951690

طارق سيف محمد سيف علي العتيقي19951706

طاهر علي حجي المسري19951727

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19951746

عادل سليمان احمد القصار19951782

عائشة يوسف الصقر19951766

عبد الحميد كاظم الرشيد19951847

عبد الرحمن حمد محمد الهدلق19951853

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19951863

عبد الرزاق زينل العوضي19951894

عبد العزيز شارع اللهو19951946

عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19951972

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19951983

عبد القادر محمد عبد العزيز المنيس19952002

عبد هللا احمد حمد األحمد19952041

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي19952056



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني19952066

عبد هللا حسين عبد هللا الردعان19952071

عبد هللا سليمان العبيدان19952096

عبد هللا هوشان عبد هللا الماجد19952162

عبد المجيد حجي عبد الرحيم19952172

عبد المحسن عبد العزيز الراشد19952178

عبد الوهاب حمد العدواني19952220

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19952227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19952231

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19952277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19952288

علي جوهر شهاب19952313

علي خلف محمد العنزي19952325

علي زبن نايف علي الشمري19952331

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19952356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19952357

علي مبارك خليفة بن قحيطر19952382

عمر ضياء الدين محمد19952419

عواطف محمد راشد عبد هللا الفرحان19952436

عوض صالح احمد19952438

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19952476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19952491

فاضل حسن موسى المزيدي19952498

فاطمة راشد عبد هللا الردعان19952517

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19952520

فاطمة عبيد جابر المزروعي19952533

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي19952542

فضة مبروك الرشيد19952586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19952582

فهد سعد الحوال19952596

فهد سليمان المسفر19952598



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

فوزي حمود يونس المتروك19952625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19952637

فوزية فهد منصور فهد الخزام19952650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19952482

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19952652

فيصل احمد عيسى مبارك محمد19952653

فيصل منصور علي التحو19952683

قصي عبد الرزاق زينل العوضي19952694

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19952711

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19952717

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19952789

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري19952806

محسن علي خلف محمد العنزي19952825

محمد احمد علي ابراهيم19952838

محمد احمد علي كلندر علي كندري19952845

محمد جاسم محمد الحساوي19952858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19952875

محمد زيد عبد هللا العجمي19952919

محمد سلطان العيسى19952928

محمد سيف علي العتيقي19952931

محمد شريف طاهر حسن الشيباني19952935

محمد صالح الذربان19952939

محمد عبد الرحمن محمد المشاري19952955

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19952952

محمد عبد هللا القطامي19952975

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19953003

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر19953015

محمد علي محمد العبد الكريم19953017

محمد مساعد الصالح19953036

محمد ميرزا خليفه المهيري19953045

مروان ثاني عبد هللا المري19953096



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

مريم بداح دخيل بداح العدواني19953105

مساعد سيف محمد سيف علي العتيقي19953132

مشعل جراح يوسف الرومي19953158

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19953168

معصومة محمد حسن أشكناني19953182

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19953194

منى فالح فهد المهدرس المطيري19953223

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19953231

منيرة سيد مالك الغربللي19953240

منيرة فهد منصور فهد الخزام19953252

منيرة محمد فهاد الحمد19953254

مها عبد الرحمن بدر مرزوق داود البدر19953256

موزة حمد سالم19953269

ميسون ثاني عبد هللا المري19953286

نادية ضياء الدين محمد19953293

ناصر عبد هللا المنصور19953320

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19953326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19953331

نجاة حمد الزايد19953357

نعمان سعيد نافل الغريب19953391

نوير بجران علي عواد العواد19953442

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19953447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19953451

هيا راشد العبد هللا السعيد19953500

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19953523

ورثة المرحومة / الشيخة شيخة عبد هللا األحمد الجابر الصباح19953569

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19953579

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19953589

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19953632

يعقوب عبد هللا عبد العزيز الفارس19953634

يوسف عبد الحميد خلف19953666



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19953680

يوسف عبد هللا حمد النفيسي19953688

يوسف علي محمد العلي19953698

ابتهال عبد العزيز احمد مدوه199614

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199629

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199635

ابراهيم عبد العزيز الحسون199637

ابراهيم عبد هللا كرم199643

احمد حسين يوسف حسين199682

احمد سالم علي الحوسني199699

احمد سلطان محمد السالم1996102

احمد عبد العزيز احمد مدوه1996115

احمد عبد الواحد األيوب1996134

احمد علي خلف محمد العنزي1996135

احمد عيسى مبارك محمد1996155

احمد فالح فهد المهدرس المطيري1996157

احمد محمد حسين1996163

احمد محمد خلف الدارمي1996166

احمد محمد ناصر البدر1996171

اديب جميل عبد القادر الغواص1996196

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1996191

اسرار محمد عبد هللا الفارس1996211

اسماء محمد رضا الصبان1996208

الشيخ / حمد عبد هللا األحمد الجابر الصباح1996258

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1996265

الشيخ / سالم صباح الناصر المبارك الصباح1996271

الشيخ / صباح مبارك العبد هللا الجابر الصباح1996280

الشيخ / منصور مبارك العبد هللا الجابر الصباح1996302

الشيخة / افراح مبارك العبد هللا الجابر الصباح1996318

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1996319

الشيخة / الطاف فيصل سعود الصباح1996322



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

الشيخة / انوار محمد الجابر الصباح1996334

الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1996339

الشيخة / رقية عبد هللا األحمد الجابر الصباح1996332

الشيخة / نجمة عبد هللا األحمد الجابر الصباح1996366

اليانور جون فورمان1996374

امال عبد العزيز احمد مدوه1996375

امال عبد القادر غلوم حسين1996380

امل خالد يوسف المطوع1996390

امل سليمان محمد عبد الرزاق الصانع1996388

امل عيسى صالح المطوع1996396

امينة عباس سالم الشطي1996403

امينة محمد عبد العزيز المنيس1996406

انتصار عباس سالم الشطي1996409

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1996450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1996459

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1996463

بثينة عبد هللا ابراهيم منصور بوحيمد1996465

بدرية عبد هللا ابراهيم منصور بوحيمد1996505

بدرية محمد حسين الخليفه1996508

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان1996511

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1996514

بزة عبد هللا جاسم الدبوس1996518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1996522

بسمات محمد عبد هللا الفارس1996524

بيبي حجي عيدي1996540

بيبي عبد العزيز الرشيد1996543

ثاني عبد هللا المري1996559

جاسم سالم الصالح امان1996579

جاسم علي باقر عباس اشكناني1996582

جاسم محمد عبد العزيز المنيس1996600

جاسم محمد عبد هللا الفارس1996605



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

جزاع معيض عويد راشد الرشيدي1996623

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1996625

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر1996644

جواد احمد بوخمسين1996653

حاجي محمد حاجيه علي1996659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1996670

حسن ابل حسن صادق1996687

حسن علي الحسن اإلبراهيم1996701

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19969544

حسين علي باقر عباس أشكناني1996728

حصة سلطان مبارك1996750

حمد احمد عيسى مبارك محمد1996765

حمد محمد البحر1996793

حمد محمد عبد العزيز العلي الوزان1996798

حمزة عباس ميرزا حسين صادق1996808

حمود مزعل عواد العتيبي1996817

حمود يونس حمود مكي المتروك1996821

حميدة علي باقر عباس أشكناني1996830

حميدة محمد عباس ميرزا حسين صادق1996835

حنين فيصل الفارس1996837

حياة علي باقر عباس أشكناني1996831

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1996866

خالد خليفه خالد يوسف الغنيم1996872

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1996874

خالد سلطان العيسى1996876

خالد سليمان محمد عبد الرزاق الصانع1996878

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1996885

خالد فهد منصور فهد الخزام1996920

خليفه خلف عبد هللا صالح1996965

خير النساء سيد مرتضى1996992

داود سليمان محمد البصيري1996985



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

دغيمان مرزوق دغيمان الغضوري19961005

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19961001

دالل بجران علي عواد العواد19961002

رائد علي عبد العزيز محمد الميلم19961025

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19961064

رقية عبد هللا الخميس19961066

رقية علي باقر عباس أشكناني19961067

ريم مساعد سيد احمد الغربللي19961083

زبن نايف علي الشمري19961084

زبيدة علي محمد حسن أشكناني19961081

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19961113

سارة سلطان السالم19961115

سارة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19961123

سالم حسن محمد المهيري19961126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19961148

سبيكة ابراهيم المضف19961152

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19961157

سعد بجران علي عواد العواد19961168

سعد مبارك الساري المطيري19961180

سكيت صالح حمد العدواني19961221

سكينة سيد كاظم جواد19961222

سكينة علي باقر عباس أشكناني19961223

سليمان احمد توفيق19961245

سليمان موسى سليمان19961271

سمية صالح حسن الفاضل19961275

سوزان موسى سليمان19961298

سيف محمد علي فرحان19961320

شاكر محمود أبل حسن صادق19961328

شركة الصناعية العقارية19961408

شركة النفيسي والحنيف التجارية19961461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني19961346



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19961478

شركة جميل عبد الرزاق الصانع وشركائه19961490

شركة حسين وقيصر العالمية19961492

شركة خلدون للتجارة العامة19961496

شركة سفريات الجندول19961502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19961516

شركة نجمة للنقل19961543

شريف ضياء الدين محمد19961554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19961565

شيخة سعيد محمد البلوشي19961579

شيخة عبد هللا عسكر19961582

شيخة محمد عبد العزيز المنيس19961585

شيخة معيض عويد راشد الرشيدي19961587

صادق خلف احمد الجمعه19961593

صادق علي باقر عباس أشكناني19961594

صالح خليل ابراهيم التميمي19961610

صالح محمد يوسف منقوش19961628

صباح دخيل بداح العدواني19961635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19961638

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19961658

صالح عبد هللا مبارك المناعي19961660

ضياء الدين محمد19961688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19961690

طاهر علي حجي المسري19961727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق19961728

طالل ابراهيم حجي حسين معرفي19961732

طيبة عبد القادر غلوم حسين19961744

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19961746

عادل سليمان احمد القصار19961782

عائشة يوسف الصقر19961766

عبد الحميد كاظم الرشيد19961847



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19961863

عبد الرزاق زينل العوضي19961894

عبد العزيز احمد مدوه19961926

عبد العزيز شارع اللهو19961946

عبد العزيز عبد هللا محمد الريس19961967

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19961983

عبد هللا احمد حمد األحمد19962041

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي19962056

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني19962066

عبد هللا حسين عبد هللا الردعان19962071

عبد هللا سليمان العبيدان19962096

عبد هللا فيصل الفارس19962139

عبد هللا محمد عبد هللا الخنيني19962155

عبد هللا محمد عبد هللا الفارس19962156

عبد هللا هوشان عبد هللا الماجد19962162

عبد المجيد حجي عبد الرحيم19962172

عبد المحسن عبد العزيز الراشد19962178

عبد الوهاب حمد العدواني19962220

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19962227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19962231

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19962277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19962288

علي باقر عباس أشكناني19962307

علي جوهر شهاب19962313

علي خلف محمد العنزي19962325

علي زبن نايف علي الشمري19962331

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19962356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19962357

علي مبارك خليفة بن قحيطر19962382

عمر ضياء الدين محمد19962419

عواطف محمد راشد عبد هللا الفرحان19962436



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عوض صالح احمد19962438

عيسى حسين يوسف اليوسفي19962446

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19962476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19962491

فاروق عمر عبد هللا العمر19962495

فاطمة ( زوجة علي باقر أشكناني )19962504

فاطمة اسماعيل محمد علي معرفي19962508

فاطمة راشد عبد هللا الردعان19962517

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19962520

فاطمة عبد هللا العريفان19962531

فاطمة عبيد جابر المزروعي19962533

فاطمة مجبل عيد فهد الهيلع العازمي19962541

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي19962542

فاطمة مرزوق حسين ناصر19962544

فضة مبروك الرشيد19962586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19962582

فهد سعد الحوال19962596

فهد سليمان المسفر19962598

فوزي حمود يونس المتروك19962625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19962637

فوزية فهد منصور فهد الخزام19962650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19962482

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19962652

فيصل احمد عيسى مبارك محمد19962653

فيصل عبد هللا الفارس19962673

فيصل منصور علي التحو19962683

قصي عبد الرزاق زينل العوضي19962694

قصي عبد الرزاق سلطان امان19962695

قطامي يوسف عيسى القطامي19962696

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19962711

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19962717



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19962789

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري19962806

محسن علي خلف محمد العنزي19962825

محمد ابراهيم عبد العزيز الفريح19962834

محمد احمد علي ابراهيم19962838

محمد احمد علي الشيباني19962839

محمد احمد علي كلندر علي كندري19962845

محمد جاسم محمد الحساوي19962858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19962875

محمد حسن عبد هللا تيفوني19962875

محمد حسين محمد حسين البغلي19962885

محمد حسين يوسف حسين الوثيقي19962889

محمد حمد حسن حمد اإلبراهيم19962886

محمد زيد عبد هللا العجمي19962919

محمد سلطان العيسى19962928

محمد سيف علي العتيقي19962931

محمد شريف طاهر حسن الشيباني19962935

محمد صالح الذربان19962939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19962952

محمد عبد هللا الخنيني19962973

محمد عبد هللا القطامي19962975

محمد عبد هللا عبد المحسن الفارس19962985

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19963003

محمد علي باقر عباس أشكناني19963010

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر19963015

محمد علي محمد العبد الكريم19963017

محمد مساعد الصالح19963036

محمد مساعد الصالح19963036

محمد ميرزا خليفه المهيري19963045

مروان ثاني عبد هللا المري19963096

مريم بداح دخيل بداح العدواني19963105



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

مريم معيض عويد راشد الرشيدي19963120

مساعد عبد هللا الساير19963131

مشعل جراح يوسف الرومي19963158

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19963168

معصومة محمد حسن أشكناني19963182

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19963194

منذر محمد عبد هللا الخنيني19963202

منى فالح فهد المهدرس المطيري19963223

منى محمد عبد هللا الخنيني19963226

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19963231

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم19963237

منيرة سعد فالح خضير19963239

منيرة سيد مالك الغربللي19963240

منيرة فهد منصور فهد الخزام19963252

منيرة محمد فهاد الحمد19963254

موزة حمد سالم19963269

ميسون ثاني عبد هللا المري19963286

نادية احمد علي الشيباني19963291

نادية ضياء الدين محمد19963293

ناصر حجي حسين علي باش19963306

ناصر عبد هللا المنصور19963320

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19963326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19963331

نبيل بدر يوسف العيسى19963345

نجاة حمد الزايد19963357

نجاة حمد عبد الرحيم علي19963358

نزار محمد عبد هللا الخنيني19963381

نعمان سعيد نافل الغريب19963391

نعيمة محمد عبد العزيز المنيس19963397

نوير بجران علي عواد العواد19963442

هاجر عباس ميرزا حسين صادق19963443
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هاشم احمد السيد هاشم الغربللي19963446

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19963447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19963451

هشام عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19963477

هيا راشد العبد هللا السعيد19963500

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19963523

ورثة المرحوم / خالد يوسف النصر هللا19963541

ورثة المرحوم / عبد الكريم الشرهان حسن عباس19963550

ورثة المرحوم / محمد عباس ميرزا حسين صادق19963561

ورثة المرحومة / الشيخة شيخة عبد هللا األحمد الجابر الصباح19963569

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19963579

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19963589

وفاء محمد عبد هللا الخنيني19963590

وليد يوسف عيسى القطامي19963621

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19963632

يعقوب عبد هللا عبد العزيز الفارس19963634

يوسف عبد الحميد خلف19963666

يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19963680

يوسف علي حسين الحرز19963697

يوسف علي محمد العلي19963698

ابتهال عبد العزيز احمد مدوه199714

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199729

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199735

ابراهيم عبد هللا كرم199743

احمد حسين يوسف حسين199782

احمد خليل ابراهيم حسين المنصوري199785

احمد سالم علي الحوسني199799

احمد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1997114

احمد عبد العزيز احمد مدوه1997115

احمد علي خلف محمد العنزي1997135

احمد عيسى مبارك محمد1997155
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احمد فالح فهد المهدرس المطيري1997157

احمد محمد حسين1997163

احمد محمد خلف الدارمي1997166

احمد محمد ناصر البدر1997171

اديب جميل عبد القادر الغواص1997196

اديب عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1997200

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1997191

اسرار محمد عبد هللا الفارس1997211

اسماء السيد احمد هاشم الغربللي1997213

اسماء محمد رضا الصبان1997208

اسماعيل كرم احمد1997219

اعتدال عبد الرزاق حسن الموسى علي1997224

الشيخ / خالد دعيج السلمان الصباح1997264

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1997265

الشيخ / سالم صباح الناصر المبارك الصباح1997271

الشيخ / صباح مبارك العبد هللا الجابر الصباح1997280

الشيخ / منصور مبارك العبد هللا الجابر الصباح1997302

الشيخة / افراح مبارك العبد هللا الجابر الصباح1997318

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1997319

الشيخة / الطاف فيصل سعود الصباح1997322

الشيخة / انوار محمد الجابر الصباح1997334

الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1997339

الشيخة / رقية عبد هللا األحمد الجابر الصباح1997332

الشيخة / نجمة عبد هللا األحمد الجابر الصباح1997366

اليانور جون فورمان1997374

امال عبد العزيز احمد مدوه1997375

امال عبد القادر غلوم حسين1997380

امل خالد يوسف المطوع1997390

امل سليمان محمد عبد الرزاق الصانع1997388

امل عيسى صالح المطوع1997396

انور محمد بدر1997424



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1997450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1997459

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1997463

بدرية محمد حسين الخليفه1997508

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1997514

بزة عبد هللا جاسم الدبوس1997518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1997522

بسمات محمد عبد هللا الفارس1997524

بندر رغيان بشير مشعان الرشيدي1997530

بيبي حجي عيدي1997540

بيبي عبد العزيز الرشيد1997543

ثاني عبد هللا المري1997559

جاسم حاجي محمد حاجيه علي الكندري1997576

جاسم سالم الصالح امان1997579

جاسم عيسى محمد العصفور1997587

جاسم محمد جاسم بن حيدر1997593

جاسم محمد عبد العزيز المنيس1997600

جاسم محمد عبد هللا الفارس1997605

جزاع معيض عويد راشد الرشيدي1997623

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1997625

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر1997644

جواد احمد بوخمسين1997653

حاجي محمد حاجيه علي1997659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1997670

حسن ابل حسن صادق1997687

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19979544

حليمة عبد هللا عيسى حسن1997763

حمد احمد عيسى مبارك محمد1997765

حمد محمد البحر1997793

حمد محمد عبد العزيز العلي الوزان1997798

حمزة عباس ميرزا حسين صادق 1997808
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حمود مزعل عواد العتيبي1997817

حمود يونس حمود مكي المتروك1997821

حميدة اسماعيل مقامس1997827

حنين فيصل الفارس1997837

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1997866

خالد خليفه خالد يوسف الغنيم1997872

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1997874

خالد سلطان العيسى1997876

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1997885

خالد فهد منصور فهد الخزام1997920

خديجة حجي عبد الرسول عيدي1997957

خزام فهد منصور فهد الخزام1997959

خلدة محمد قصاب القريشي1997960

خليفه خلف عبد هللا صالح1997965

داود سليمان محمد البصيري1997985

دغيمان مرزوق دغيمان الغضوري19971005

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19971001

دالل بجران علي عواد العواد19971002

دالل عبد العزيز يعقوب النفيسي19971008

دالل عبد اللطيف المطوع19971009

ربيحة عبد القادر غلوم حسين19971040

رغيان بشير مشعان الرشيدي19971063

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19971064

رقية عبد هللا الخميس19971066

زبيدة علي محمد حسن أشكناني 19971081

زينب حسن محمد حسن أشكناني19971109

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19971113

سارة رغيان بشير مشعان الرشيدي19971120

سارة سلطان السالم19971115

سالم حسن محمد المهيري19971126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19971148
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سبيكة ابراهيم المضف19971152

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19971157

سعد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19971176

سعد عبد الرحمن عبد هللا محمد الحسيني19971177

سعد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19971179

سعود عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع19971196

سكيت صالح حمد العدواني19971221

سكينة سيد كاظم جواد19971222

سليمان احمد توفيق19971245

سليمان محمد عبد العزيز المنيس19971267

سليمان محمد عبد هللا الكندري19971270

سليمان موسى سليمان19971271

سمية صالح حسن الفاضل19971275

سميرة عبد الرزاق حسن الموسى علي19971285

سوزان موسى سليمان19971298

سيف محمد علي فرحان19971320

شاكر محمود أبل حسن صادق19971328

شركة الصناعية العقارية19971408

شركة المدائن العقارية19971443

شركة النفيسي والحنيف التجارية19971461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني 19971346

شركة أوالد عيسى الصالح التجارية19971351

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19971478

شركة جميل عبد الرزاق الصانع وشركائه19971490

شركة حسين وقيصر العالمية 19971492

شركة خلدون للتجارة العامة19971496

شركة رؤى الخليج للتجارة العامة والمقاوالت19971498

شركة سفريات الجندول19971502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19971516

شركة نجمة للنقل19971543

شريف ضياء الدين محمد19971554
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شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19971565

شيخة سعيد محمد البلوشي19971579

شيخة عبد الرزاق حسن الموسى علي19971580

شيخة عبد هللا عسكر19971582

شيخة محمد عبد العزيز المنيس19971585

شيخة معيض عويد راشد الرشيدي19971587

صادق خلف احمد الجمعه19971593

صالح خليل ابراهيم التميمي19971610

صالح محمد يوسف منقوش19971628

صالح يعقوب يوسف صالح الحميضي19971631

صباح دخيل بداح العدواني19971635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19971638

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19971658

صالح عبد هللا مبارك المناعي19971660

ضياء الدين محمد19971688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19971690

ضياء مهدي عبد الحميد الرشيد19971692

طاهر علي حجي المسري19971727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق19971728

طالل ابراهيم حجي حسين معرفي19971732

طيبة عبد القادر غلوم حسين19971744

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19971746

عادل سليمان احمد القصار19971782

عادل محمد بدر19971790

عاهد محمد صالح الخطيب19971812

عائشة يوسف الصقر19971766

عبد الحميد كاظم الرشيد19971847

عبد الرحمن حمد محمد الهدلق19971853

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19971863

عبد الرزاق زينل العوضي19971894

عبد الرؤوف عبد هللا محمد هادي العوضي19971849
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عبد الصاحب سيد حسين باقر الطبطبائي19971917

عبد العزيز احمد مدوه19971926

عبد العزيز شارع اللهو19971946

عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع19971964

عبد العزيز عبد هللا محمد الريس19971967

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19971983

عبد هللا احمد حمد األحمد19972041

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي19972056

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني19972066

عبد هللا حسين عبد هللا الردعان19972071

عبد هللا راشد محمد بوزيد الشامسي19972092

عبد هللا سليمان العبيدان19972096

عبد هللا علي محمد حسين الكندري19972131

عبد هللا فيصل الفارس19972139

عبد هللا محمد عبد هللا الخنيني19972155

عبد هللا محمد عبد هللا الفارس19972156

عبد هللا محمد عبد الواحد19972163

عبد هللا هوشان عبد هللا الماجد19972162

عبد المحسن حمد معيوف بوقريص19972186

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19972227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19972231

عدنان عبد الرزاق حسن الموسى علي19972263

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19972277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19972288

عفاف محمد بدر مرزوق البدر19972294

عالء مهدي عبد الحميد الرشيد19972298

علي جوهر شهاب19972313

علي خلف محمد العنزي19972325

علي عباس علي صرخوة19972349

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19972356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19972357
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علي عبد هللا علي النصيب19972368

علي مبارك خليفة بن قحيطر19972382

عمر ضياء الدين محمد 19972419

عواطف حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن19972433

عواطف محمد راشد عبد هللا الفرحان19972436

عوض صالح احمد19972438

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19972476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19972491

فاطمة راشد عبد هللا الردعان19972517

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19972520

فاطمة عبد الرحمن عبد هللا العماني19972524

فاطمة عبد القادر غلوم حسين19972530

فاطمة عبد هللا العريفان19972531

فاطمة عبيد جابر المزروعي19972533

فاطمة مجبل عيد فهد الهيلع العازمي19972541

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي19972542

فاطمة مرزوق حسين ناصر19972544

فالح حمد منصور العازمي19972553

فريد عبد هللا محمد هادي العوضي19972575

فضة مبروك الرشيد19972586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19972582

فهد سعد الحوال19972596

فهد سليمان المسفر19972598

فوزي حمود يونس المتروك19972625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19972637

فوزية فهد منصور فهد الخزام19972650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19972482

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19972652

فيصل احمد عيسى مبارك محمد19972653

فيصل عبد هللا الفارس19972673

فيصل منصور علي التحو19972683
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قصي عبد الرزاق زينل العوضي19972694

قطامي يوسف عيسى القطامي19972696

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19972711

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19972717

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19972789

مبارك راشد سعود شويرد العميري19972797

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري19972806

محسن علي خلف محمد العنزي19972825

محمد احمد علي ابراهيم19972838

محمد احمد علي كلندر علي كندري19972845

محمد بجران علي عواد العواد19972859

محمد جاسم محمد الحساوي19972858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19972875

محمد حسين محمد حسين البغلي19972885

محمد حسين يوسف حسين الوثيقي19972889

محمد حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن19972891

محمد رغيان بشير المشعان19972912

محمد زيد عبد هللا العجمي19972919

محمد سلطان العيسى19972928

محمد سليمان عبد هللا الغانم19972929

محمد شريف طاهر حسن الشيباني19972935

محمد صالح الذربان19972939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19972952

محمد عبد هللا الخنيني19972973

محمد عبد هللا القطامي19972975

محمد عبد هللا عبد المحسن الفارس19972985

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19973003

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر19973015

محمد علي محمد العبد الكريم19973017

محمد ميرزا خليفه المهيري19973045

مروان ثاني عبد هللا المري19973096
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مريم بداح دخيل بداح العدواني19973105

مريم معيض عويد راشد الرشيدي19973120

مسعود سعدون مسعود العلبان الرشيدي19973138

مشاري محمد بدر19973149

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19973168

معصومة محمد حسن أشكناني19973182

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19973194

منذر محمد عبد هللا الخنيني19973202

منى فالح فهد المهدرس المطيري19973223

منى محمد عبد هللا الخنيني19973226

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19973231

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم19973237

منيرة سيد مالك الغربللي19973240

منيرة فهد منصور فهد الخزام19973252

منيرة محمد عبد العزيز بوحسن19973253

منيرة محمد فهاد الحمد19973254

موزة حمد سالم19973269
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محسن علي خلف محمد العنزي19982825

محمد احمد علي ابراهيم19982838

محمد احمد علي الشيباني19982839

محمد احمد علي كلندر علي كندري19982845

محمد بجران علي عواد العواد19982859

محمد جاسم محمد الحساوي19982858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19982875

محمد حسين محمد حسين البغلي19982885

محمد حسين يوسف حسين الوثيقي19982889

محمد حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن19982891
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محمد رغيان بشير المشعان19982912

محمد زيد عبد هللا العجمي19982919

محمد سلطان العيسى19982928

محمد سليمان عبد هللا الغانم19982929

محمد شريف طاهر حسن الشيباني19982935

محمد صالح الذربان19982939

محمد عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي19982946

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19982952

محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم العوضي19982967

محمد عبد هللا الخنيني19982973

محمد عبد هللا القطامي19982975

محمد عبد هللا عبد المحسن الفارس19982985

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19983003

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر19983015

محمد علي محمد العبد الكريم19983017

محمد مساعد الصالح19983036

محمد ميرزا خليفه المهيري19983045

محمد يعقوب حسين19983055

مروان ثاني عبد هللا المري19983096

مريم بداح دخيل بداح العدواني19983105

مريم حبيب اسماعيل كرم عباس19983108

مريم معيض عويد راشد الرشيدي19983120

مساعد سيف محمد سيف علي العتيقي19983132

مسعود سعدون مسعود العلبان الرشيدي19983138

مشاري محمد بدر19983149

مشعل عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي19983160

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19983168

معصومة محمد حسن أشكناني19983182

مكية عباس ميرزا حسين صادق19983187

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19983194

منذر محمد عبد هللا الخنيني19983202
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منى فالح فهد المهدرس المطيري19983223

منى محمد عبد هللا الخنيني19983226

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19983231

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم19983237

منيرة سيد مالك الغربللي19983240

منيرة فهد منصور فهد الخزام19983252

منيرة محمد عبد العزيز بوحسن19983253

منيرة محمد فهاد الحمد19983254

موزة حمد سالم19983269

موضي حمد الناصر البدر19983268

مي ناصر بدر مرزوق البدر19983283

ميسون ثاني عبد هللا المري19983286

نادية احمد علي الشيباني19983291

نادية ضياء الدين محمد19983293

ناصر حجي حسين علي باش19983306

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19983326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19983331

نايف فالح حمد منصور العازمي19983344

نبيل بدر يوسف العيسى19983345

نبيلة عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي19983354

نجاة حمد الزايد19983357

نجاة حمد عبد الرحيم علي19983358

نزار محمد عبد هللا الخنيني19983381

نعمان سعيد نافل الغريب19983391

نوال حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن19983412

نوير بجران علي عواد العواد19983442

هاجر عباس ميرزا حسين صادق19983443

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19983447

هاشم محمد صبر19983450

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19983451

هدى سيف محمد سيف علي العتيقي19983470
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هشام عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19983477

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19983523

ورثة المرحوم / خالد يوسف النصر هللا19983541

ورثة المرحوم / عبد الكريم الشرهان حسن عباس19983550

ورثة المرحومة / الشيخة شيخة عبد هللا األحمد الجابر الصباح19983569

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19983579

وفاء عبد هللا محمد هادي العوضي19983593

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19983589

وفاء محمد عبد هللا الخنيني19983590

وليد يوسف عيسى القطامي19983621

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19983632

يعقوب عبد هللا عبد العزيز الفارس19983634

يوسف خالد سليمان العدساني19983669

يوسف خالد يوسف المطوع19983663

يوسف صالح عبد الجليل الكندري19983673

يوسف عبد الحميد خلف19983666

يوسف علي حسين الحرز19983697

يوسف علي محمد العلي19983698

ابتهال عبد العزيز احمد مدوه199914

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان199929

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر199935

ابراهيم عبد هللا كرم199943

احمد حسين صفر199978

احمد حسين يوسف حسين199982

احمد سالم سعيد محمد آل سودين199993

احمد سالم علي الحوسني199999

احمد سيد مندني سيد خليفه رجب1999105

احمد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1999114

احمد عبد العزيز احمد مدوه1999115

احمد علي خلف محمد العنزي1999135

احمد عيسى مبارك محمد1999155
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احمد فالح فهد المهدرس المطيري1999157

احمد محمد حسين1999163

احمد محمد خلف الدارمي1999166

احمد محمد ناصر البدر1999171

اديب جميل عبد القادر الغواص1999196

اديب عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1999200

اسام خالد ابراهيم الزنكي1999199

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان1999191

اسماء السيد احمد هاشم الغربللي1999213

اسماء عبد هللا عبد العزيز الفارس1999216

اسماء محمد رضا الصبان1999208

اسماء ناصر عبد هللا المنصور1999209

اسماعيل بهمن محمد بهمن1999217

اعتدال عبد الرزاق حسن الموسى علي1999224

الشيخ / جابر محمد الجابر الصباح1999253

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح1999265

الشيخ / منصور مبارك العبد هللا الجابر الصباح1999302

الشيخة / افراح مبارك العبد هللا الجابر الصباح1999318

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح1999319

الشيخة / الطاف فيصل سعود الصباح1999322

الشيخة / انوار محمد الجابر الصباح1999334

الشيخة / بدرية عبد هللا الجابر الصباح1999339

الشيخة / رقية عبد هللا األحمد الجابر الصباح1999332

الشيخة / مريم عبد هللا الجابر الصباح1999361

الشيخة / نجمة عبد هللا األحمد الجابر الصباح1999366

الشيخة / نسيمة عبد هللا األحمد الجابر الصباح1999376

الشيخة / نوال محمد الجابر الصباح1999377

اليانور جون فورمان1999374

امال عبد العزيز احمد مدوه1999375

امال عبد القادر غلوم حسين1999380

امل خالد يوسف المطوع1999390
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امل سليمان محمد عبد الرزاق الصانع1999388

امل عبد العزيز ابراهيم المشعل1999389

امل عيسى صالح المطوع1999396

انور محمد بدر1999424

ايمان سعود محمد سيف علي العتيقي1999438

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب1999450

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس1999459

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1999463

بدر عبد اللطيف حسن عبد الرحيم1999491

بدرية محمد حسين الخليفه1999508

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان1999511

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي1999514

بزة عبد هللا جاسم الدبوس1999518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1999522

بندر رغيان بشير مشعان الرشيدي1999530

بندر سعد حسن بندر العجمي1999531

بيبي حجي عيدي1999540

بيبي عبد العزيز الرشيد1999543

ثاني عبد هللا المري1999559

ثنيان محمد علي خليفه شاهين الغانم1999570

جاسم حاجي محمد حاجيه علي الكندري1999576

جاسم سالم الصالح امان1999579

جاسم محمد جاسم بن حيدر1999593

جاسم محمد عبد العزيز المنيس1999600

جراح مشعل جراح يوسف الرومي1999617

جزاع معيض عويد راشد الرشيدي1999623

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني1999625

جمال عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي1999636

جمال عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1999639

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر1999644

جواد احمد بوخمسين1999653
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حاجي محمد حاجيه علي1999659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي1999670

حبيب اسماعيل كرم عباس1999666

حسن ابل حسن صادق1999687

حسين سيد هاشم احمد بهبهاني19999544

حسين عبد الجليل حسين محمد الحسيني1999721

حصة سلطان مبارك1999750

حليمة عبد هللا عيسى حسن1999763

حمد احمد عيسى مبارك محمد1999765

حمد محمد البحر1999793

حمزة عباس ميرزا حسين صادق1999808

حمود مزعل عواد العتيبي1999817

حمود يونس حمود مكي المتروك1999821

حميدة اسماعيل مقامس1999827

حنين فيصل الفارس1999837

حيدر حسن ناصر محمد علي1999841

خالد جعفر قاسم محمد علي1999859

خالد حمود مزعل عواد العتيبي1999866

خالد خليفه خالد يوسف الغنيم1999872

خالد رشدان محمد الرومي النويعير1999874

خالد ساير زويد حمدان الشمري1999875

خالد سلطان العيسى1999876

خالد عبد العزيز عبد هللا العصيمي1999884

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1999885

خالد عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1999910

خالد فهد منصور فهد الخزام1999920

خالدة سيف محمد سيف علي العتيقي1999944

خالدة عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1999951

خديجة حجي عبد الرسول عيدي1999957

خزام فهد منصور فهد الخزام1999959

خلود سعود محمد سيف العتيقي1999964
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خليفه خلف عبد هللا صالح1999965

خليفه يوسف عبد هللا الرومي1999976

خليل سيد محمد عبد الملك فخرا1999981

خولة سيف محمد سيف علي العتيقي1999990

خولة عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان1999991

داود سليمان محمد البصيري1999985

دغيمان مرزوق دغيمان الغضوري19991005

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )19991001

دالل بجران علي عواد العواد19991002

دالل عبد العزيز يعقوب النفيسي19991008

دنيا هاشم احمد الغربللي19991015

دينا سعود محمد سيف العتيقي19991016

ربيحة عبد القادر غلوم حسين19991040

رغيان بشير مشعان الرشيدي19991063

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري19991064

رقية عبد هللا الخميس19991066

روال سعود محمد سيف العتيقي19991075

زبن نايف علي الشمري19991084

زبيدة علي محمد حسن أشكناني19991081

زويد ساير زويد حمدان الشمري19991102

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )19991113

سارة حسن محمد حسن أشكناني19991114

سارة رغيان بشير مشعان الرشيدي19991120

سارة سلطان السالم19991115

سالم حسن محمد المهيري19991126

سالم سيف محمد سيف علي العتيقي19991137

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع19991148

ساير زويد حمدان الشمري19991155

سبيكة ابراهيم المضف19991152

سحر محمد عبد المحسن التاجي الفاروقي19991157

سعاد محمد عبد الوهاب حسين الرومي19991164
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سعد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19991176

سعد عبد الرحمن عبد هللا محمد الحسيني19991177

سعود عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع19991196

سعود وابراهيم عبد العزيز محمد العبد الرزاق19991214

سكيت صالح حمد العدواني19991221

سكينة سيد كاظم جواد19991222

سليمان احمد توفيق19991245

سليمان محمد عبد العزيز المنيس19991267

سليمان محمد عبد هللا الكندري19991270

سليمان موسى سليمان19991271

سمية صالح حسن الفاضل19991275

سميرة عبد الرزاق حسن الموسى علي19991285

سوزان موسى سليمان19991298

سيف محمد علي فرحان19991320

شاكر محمود أبل حسن صادق19991328

شركة الصناعية العقارية19991408

شركة العربية لإلستثمارات العامة المساهمة المحدودة / شعاع19991504

شركة الكويتية لإلستثمار19991426

شركة المتحدة للمقاوالت19991437

شركة المدائن العقارية19991443

شركة النفيسي والحنيف التجارية19991461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني19991346

شركة بهبهاني وصفا لألصواف19991478

شركة بيت اإلستثمار العالمي ( الحساب األول )19991483

شركة جميل عبد الرزاق الصانع وشركائه19991490

شركة حسين وقيصر العالمية19991492

شركة خلدون للتجارة العامة19991496

شركة رؤى الخليج للتجارة العامة والمقاوالت19991498

شركة سفريات الجندول19991502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت19991516

شروق عبد هللا حسين الرومي19991552
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شريف ضياء الدين محمد19991554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري19991565

شما عبد هللا عبد العزيز الفارس19991571

شيخة زيد خالد الزيد19991577

شيخة سعيد محمد البلوشي19991579

شيخة عبد الرزاق حسن الموسى علي19991580

شيخة عبد هللا عسكر19991582

شيخة محمد عبد العزيز المنيس19991585

شيخة معيض عويد راشد الرشيدي19991587

صادق خلف احمد الجمعه19991593

صالح خليل ابراهيم التميمي19991610

صالح محمد يوسف منقوش19991628

صباح دخيل بداح العدواني19991635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي19991638

صالح حسين سيد هاشم بهبهاني19991658

صالح سيف محمد سيف علي العتيقي19991661

صالح عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي19991662

صالح عبد هللا مبارك المناعي19991660

صالح عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19991670

ضاوي منصور عباس مقامس19991686

ضياء الدين محمد19991688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني19991690

ضياء مهدي عبد الحميد الرشيد19991692

طارق سيف محمد سيف علي العتيقي19991706

طاهر علي حجي المسري19991727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق19991728

طيبة عبد القادر غلوم حسين19991744

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس19991746

عادل سليمان احمد القصار19991782

عادل محمد بدر19991790

عائشة جاسم الحسيان19991750
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عائشة محمد سيف علي العتيقي19991764

عائشة ناصر عبد هللا المنصور19991765

عباس آغا علي محمد رضا19991818

عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي19991836

عبد الجليل حسين محمد الحسيني19991837

عبد الحميد عبد الرسول عبد هللا19991843

عبد الحميد كاظم الرشيد19991847

عبد الرحمن حمد محمد الهدلق19991853

عبد الرحمن عبد العزيز سعود الدويسان19991861

عبد الرحمن عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19991863

عبد الرزاق زينل العوضي19991894

عبد الرسول يوسف يعقوب أبوالحسن19991900

عبد الرؤوف عبد هللا محمد هادي العوضي19991849

عبد الصاحب سيد حسين باقر الطبطبائي19991917

عبد العزيز احمد عبد هللا المرشد19991929

عبد العزيز احمد مدوه19991926

عبد العزيز حسين عبد هللا التركيت19991932

عبد العزيز شارع اللهو19991946

عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع19991964

عبد العزيز عبد هللا محمد الريس19991967

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري19991983

عبد العزيز وليد حمد عبد هللا بوحسن19991994

عبد اللطيف ابراهيم الصالح الرخيص19992015

عبد اللطيف سيف محمد سيف علي العتيقي19992026
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عبد هللا فيصل الفارس19992139

عبد هللا محمد عبد هللا الخنيني19992155

عبد هللا محمد عبد الواحد19992163

عبد هللا هوشان عبد هللا الماجد19992162

عبد المحسن سيف محمد سيف علي العتيقي19992187

عبد المحسن عيسى عبد اللطيف العيسى19992193

عبد المغني عبد هللا عبد المغني العبد المغني19992202

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس19992227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان19992231

عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19992256

عدنان عبد الرزاق حسن الموسى علي19992263

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي19992277

عزيزة مسلم علي رضا أسيري19992288

عفاف محمد بدر مرزوق البدر19992294

عفيفة ناصر عبد هللا المنصور19992296

عالء مهدي عبد الحميد الرشيد19992298

علي جوهر شهاب19992313

علي خلف محمد العنزي19992325

علي زبن نايف علي الشمري19992331

علي عباس علي صرخوة19992349

علي عبد الرحمن علي القندي19992354

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19992356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19992357

علي عبد هللا علي النصيب19992368

علي مبارك خليفة بن قحيطر19992382

عمر ضياء الدين محمد19992419

عمر عبد العزيز صالح الخميس19992421

عمر فالح فهد المهدرس المطيري19992424

عواطف حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن19992433

عواطف محمد راشد عبد هللا الفرحان19992436
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عويد معيض عويد راشد الرشيدي19992441

غزيل فهد منصور فهد الخزام19992467

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان19992476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس19992491

فاطمة راشد عبد هللا الردعان19992517

فاطمة روضان غدنان روضان19992519

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني19992520

فاطمة عبد الرحمن عبد هللا العماني19992524

فاطمة عبد القادر غلوم حسين19992530

فاطمة عبد هللا العريفان19992531

فاطمة عبيد جابر المزروعي19992533

فاطمة عقيل محمد العقيل19992534

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي19992542

فاطمة مرزوق حسين ناصر19992544

فالح حمد منصور العازمي19992553

فريد عبد هللا محمد هادي العوضي19992575

فضة ابراهيم محمد النصر هللا19992580

فضة مبروك الرشيد19992586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني19992582

فهد حمود العلي الموسى السيف19992592

فهد سعد الحوال19992596

فهد سليمان المسفر19992598

فواز هاشم احمد الغربللي19992623

فوزي حمود يونس المتروك19992625

فوزي صبيح براك الصبيح19992629

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )19992637

فوزية فهد منصور فهد الخزام19992650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19992482

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد19992652

فيصل احمد عيسى مبارك محمد19992653

فيصل عبد هللا الفارس19992673
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فيصل منصور علي التحو19992683

قصي عبد الرزاق زينل العوضي19992694

قطامي يوسف عيسى القطامي19992696

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني19992711

كليمة عبد المجيد الزهير19992712

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني19992717

ليلى محمود موسى ايوب19992744

ليلى يوسف صقر عبد هللا الصقر19992746

ماجد عبيد ماجد خليفه19992779

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري19992789

مبارك راشد سعود شويرد العميري19992797

مبارك سلطان مبروك السلطان19992799

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري19992806

محسن علي خلف محمد العنزي19992825

محمد ابراهيم عبد العزيز الفريح19992834

محمد احمد المحمد المكينزي19992830

محمد احمد علي ابراهيم19992838

محمد احمد علي الشيباني19992839

محمد احمد علي كلندر علي كندري19992845

محمد بجران علي عواد العواد19992859

محمد جاسم محمد الحساوي19992858

محمد حسن عبد هللا تيفوني19992875

محمد حسين يوسف حسين الوثيقي19992889

محمد حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن19992891

محمد رغيان بشير المشعان19992912

محمد زيد عبد هللا العجمي19992919

محمد سلطان العيسى19992928

محمد سليمان عبد هللا الغانم19992929

محمد شريف طاهر حسن الشيباني19992935

محمد صالح الذربان19992939

محمد عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي19992946
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محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي19992952

محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم العوضي19992967

محمد عبد هللا الخنيني19992973

محمد عبد هللا القطامي19992975

محمد عبد هللا درويش العرادي19992982

محمد عبد هللا علي الوزان19992986

محمد عثمان عبد العزيز الصالح19993003

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر19993015

محمد علي محمد العبد الكريم19993017

محمد مساعد الصالح19993036

محمد ميرزا خليفه المهيري19993045

مروان ثاني عبد هللا المري19993096

مريم بداح دخيل بداح العدواني19993105

مريم حبيب اسماعيل كرم عباس19993108

مريم معيض عويد راشد الرشيدي19993120

مريم ناصر عبد هللا المنصور19993122

مساعد سيف محمد سيف علي العتيقي19993132

مسعود سعدون مسعود العلبان الرشيدي19993138

مشاري محمد بدر19993149

مشاعل محمد عبد الوهاب حسين الرومي19993157

مشعل عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي19993160

مصعب عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع19993168

معصومة محمد حسن أشكناني19993182

مكية عباس ميرزا حسين صادق19993187

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي19993194

منذر محمد عبد هللا الخنيني19993202

منى فالح فهد المهدرس المطيري19993223

منى محمد عبد هللا الخنيني19993226

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )19993231

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم19993237

منيرة سيد مالك الغربللي19993240
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منيرة فهد منصور فهد الخزام19993252

منيرة محمد عبد العزيز بوحسن19993253

منيرة محمد فهاد الحمد19993254

مها عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19993260

موزة حمد سالم19993269

موضي حمد الناصر البدر19993268

مي عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19993280

مي ناصر بدر مرزوق البدر19993283

ميسون ثاني عبد هللا المري19993286

نادية احمد علي الشيباني19993291

نادية ضياء الدين محمد19993293

ناصر حجي حسين علي باش19993306

ناصر حسن حمد اإلبراهيم19993309

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19993326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد19993331

نافل حمود صالح بويابس19993339

نايف فالح حمد منصور العازمي19993344

نبيل بدر يوسف العيسى19993345

نبيلة عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي19993354

نجاة حمد الزايد19993357

نجيب عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان19993369

نزار محمد عبد هللا الخنيني19993381

نسيمة يوسف عيسى القطامي19993388

نعمان سعيد نافل الغريب19993391

نهاد محمد عبد الوهاب حسين الرومي19993404

نوال حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن19993412

نورية عبد هللا عبد العزيز المديرس19993438

نوير بجران علي عواد العواد19993442

هاجر عباس ميرزا حسين صادق19993443

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني19993447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني19993451
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هدى سيف محمد سيف علي العتيقي19993470

هشام عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي19993477

هيا راشد العبد هللا السعيد19993500

هيثم حمد عبد العزيز محمد الشايع19993504

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح19993523

ورثة المرحوم / محمد عباس ميرزا حسين صادق19993561

ورثة المرحومة / الشيخة شيخة عبد هللا األحمد الجابر الصباح19993569

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني19993579

وفاء عبد هللا محمد هادي العوضي19993593

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان19993589

وفاء محمد عبد هللا الخنيني19993590

وليد يوسف عيسى القطامي19993621

ياسر بدر عبد اللطيف عبد الرحيم19993623

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا19993632

يعقوب عبد هللا عبد العزيز الفارس19993634

يوسف عبد الحميد خلف19993666

يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم19993680

يوسف علي حسين الحرز19993697

يوسف علي محمد العلي19993698

ابراهيم راشد عبد هللا الفرحان200029

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر200035

ابراهيم عبد هللا كرم200043

احمد سالم سعيد محمد آل سودين200093

احمد سالم علي الحوسني200099

احمد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي2000114

احمد عبد هللا علي الربعي2000139

احمد علي خلف محمد العنزي2000135

احمد عيسى مبارك محمد2000155

احمد فالح فهد المهدرس المطيري2000157

احمد محمد حسين2000163

احمد محمد خلف الدارمي2000166
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احمد محمد ناصر البدر2000171

اديب جميل عبد القادر الغواص2000196

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان2000191

اسرار محمد عبد هللا الفارس2000211

اسماء محمد رضا الصبان2000208

اسماء ناصر عبد هللا المنصور2000209

اسماعيل بهمن محمد بهمن2000217

اسماعيل كرم احمد2000219

اعتدال عبد الرزاق حسن الموسى علي2000224

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح2000265

الشيخ / منصور مبارك العبد هللا الجابر الصباح2000302

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح2000319

الشيخة / انوار محمد الجابر الصباح2000334

الشيخة / رقية عبد هللا األحمد الجابر الصباح2000332

الشيخة / نجمة عبد هللا األحمد الجابر الصباح2000366

الشيخة / نوال محمد الجابر الصباح2000377

اليانور جون فورمان2000374

امال عبد القادر غلوم حسين2000380

امل خالد يوسف المطوع2000390

امل عيسى صالح المطوع2000396

انتصار حسين محمد البغلي2000408

انور محمد بدر2000424

ايمان سعود محمد سيف علي العتيقي2000438

ايمان هاشم احمد الغربللي2000441

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب2000450

باسم يوسف عبد العزيز اليماني2000457

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس2000459

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي2000463

بدرية محمد حسين الخليفه2000508

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان2000511

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي2000514
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بزة عبد هللا جاسم الدبوس2000518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان2000522

بسام محمد راشد عبد هللا الفرحان2000523

بسمات محمد عبد هللا الفارس2000524

بندر رغيان بشير مشعان الرشيدي2000530

بيبي حجي عيدي2000540

بيبي عبد العزيز الرشيد2000543

ثاني عبد هللا المري2000559

ثريا عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2000560

جاسم حاجي محمد حاجيه علي الكندري2000576

جاسم سالم الصالح امان2000579

جاسم محمد عبد العزيز المنيس2000600

جاسم محمد عبد هللا الفارس2000605

جاسم محمد عبد هللا خلف الهاجري2000606

جاسم محمد يوسف العطار2000612

جزاع معيض عويد راشد الرشيدي2000623

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني2000625

جمال عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان2000639

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر2000644

جواد احمد بوخمسين2000653

حاجي محمد حاجيه علي2000659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي2000670

حامد ناصر عبد هللا بورسلي2000673

حسين محمد حسين البغلي2000738

حصة سلطان مبارك2000750

حليمة عبد هللا عيسى حسن2000763

حمد احمد عيسى مبارك محمد2000765

حمد علي عبد هللا العماني2000796

حمد محمد البحر2000793

حمود مزعل عواد العتيبي2000817

حمود يونس حمود مكي المتروك2000821
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حميدة محمد عباس ميرزا حسين صادق2000835

حنين فيصل الفارس2000837

حيدر حسن ناصر محمد علي2000841

خالد جعفر قاسم محمد علي2000859

خالد حسين عيسى القناعي2000861

خالد حمود مزعل عواد العتيبي2000866

خالد خليفه خالد يوسف الغنيم2000872

خالد ساير زويد حمدان الشمري2000875

خالد سلطان العيسى2000876

خالد عبد العزيز عبد هللا العصيمي2000884

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2000885

خالد عبد هللا عبد العزيز الفارس2000897

خالد عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان2000910

خالد علي الكهف الصانع2000911

خالد فهد منصور فهد الخزام2000920

خالد مهلهل محمد جاسم المضف2000936

خالدة سيف محمد سيف علي العتيقي2000944

خالدة عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان2000951

خديجة حجي عبد الرسول عيدي2000957

خلود سعود محمد سيف العتيقي2000964

خليفه خلف عبد هللا صالح2000965

خليفه يوسف عبد هللا الرومي2000976

خليل سيد محمد عبد الملك فخرا2000981

خولة بدر حسين بدر الجناعي2000988

خولة سيف محمد سيف علي العتيقي2000990

خولة عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2000983

خولة عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان2000991

خير النساء سيد مرتضى2000992

داود سليمان محمد البصيري2000985

دغيمان مرزوق دغيمان الغضوري20001005

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )20001001
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دالل بجران علي عواد العواد20001002

دنيا هاشم احمد الغربللي20001015

دينا سعود محمد سيف العتيقي20001016

راشد خالد راشد بورسلي20001031

ربيحة عبد القادر غلوم حسين20001040

رقية عبد هللا الخميس20001066

روال سعود محمد سيف العتيقي20001075

ريم مرزوق محمد الغانم20001078

زبن نايف علي الشمري20001084

زبيدة علي محمد حسن أشكناني20001081

زويد ساير زويد حمدان الشمري20001102

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )20001113

سارة حسن محمد حسن أشكناني20001114

سارة سلطان السالم20001115

سالم حسن محمد المهيري20001126

سالم سيف محمد سيف علي العتيقي20001137

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع20001148

سعاد ( زوجة هاشم السيد احمد الغربللي )20001158

سعد سعدون مسعود العلبان الرشيدي20001176

سعد مبارك الساري المطيري20001180

سعود حمد عبد هللا الحميدي20001193

سعود عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع20001196

سكيت صالح حمد العدواني20001221

سكينة سيد كاظم جواد20001222

سليمان احمد توفيق20001245

سليمان محمد حمد سليمان الوقيان20001261

سليمان محمد عبد العزيز المنيس20001267

سليمان محمد عبد هللا الكندري20001270

سليمان موسى سليمان20001271

سمية عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20001276

سميرة عبد الرزاق حسن الموسى علي20001285



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

سوزان موسى سليمان20001298

سيف محمد علي فرحان20001320

شاكر محمود أبل حسن صادق20001328

شركة الخنيني والقطامي للتجارة والمقاوالت20001389

شركة الشرق القابضة20001407

شركة الصناعية العقارية20001408

شركة المتحدة للمقاوالت20001437

شركة المدائن العقارية20001443

شركة النفيسي والحنيف التجارية20001461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني20001346

شركة جميل عبد الرزاق الصانع وشركائه20001490

شركة خلدون للتجارة العامة20001496

شركة سفريات الجندول20001502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت20001516

شريف ضياء الدين محمد20001554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري20001565

شما عبد هللا عبد العزيز الفارس20001571

شيخة زيد خالد الزيد20001577

شيخة سعيد محمد البلوشي20001579

شيخة عبد الرزاق حسن الموسى علي20001580

شيخة عبد هللا عسكر20001582

شيخة محمد عبد العزيز المنيس20001585

صالح خليل ابراهيم التميمي20001610

صالح محمد يوسف منقوش20001628

صباح دخيل بداح العدواني20001635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي20001638

صبيحة حسين عيسى القناعي20001639

صالح سيف محمد سيف علي العتيقي20001661

صالح عبد هللا مبارك المناعي20001660

صالح عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان20001670

ضياء الدين محمد20001688



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني20001690

طارق بجران علي عواد العواد20001695

طارق خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20001698

طارق سيف محمد سيف علي العتيقي20001706

طاهر علي حجي المسري20001727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق20001728

طيبة عبد الرحمن الزيد الخالد20001743

طيبة عبد القادر غلوم حسين20001744

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس20001746

عادل حسين عيسى القناعي20001775

عادل سليمان احمد القصار20001782

عائشة جاسم الحسيان20001750

عائشة عبد النور محمد جمال20001763

عائشة محمد سيف علي العتيقي20001764

عائشة ناصر عبد هللا المنصور20001765

عائشة يوسف الصقر20001766

عبد الحميد كاظم الرشيد20001847

عبد الرزاق جراح اإلبراهيم20001892

عبد العزيز احمد عبد هللا المرشد20001929

عبد العزيز خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20001936

عبد العزيز شارع اللهو20001946

عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع20001964

عبد العزيز عبد هللا محمد الريس20001967

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري20001983

عبد اللطيف خليفه محمد الشحي20002023

عبد اللطيف سيف محمد سيف علي العتيقي20002026

عبد هللا احمد حمد األحمد20002041

عبد هللا احمد عبد هللا جابر20002047

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي20002056

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني20002066

عبد هللا راشد محمد بوزيد الشامسي20002092



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عبد هللا ساير زويد حمدان الشمري20002095

عبد هللا سليمان العبيدان20002096

عبد هللا علي حسين محمد20002123

عبد هللا فيصل الفارس20002139

عبد هللا محمد عبد هللا الخنيني20002155

عبد هللا محمد عبد هللا الفارس20002156

عبد هللا محمد عبد الواحد20002163

عبد هللا يوسف عبد هللا الحسيني20002171

عبد المجيد حجي عبد الرحيم20002172

عبد المحسن حمد معيوف بوقريص20002186

عبد المحسن سيف محمد سيف علي العتيقي20002187

عبد المغني عبد هللا عبد المغني العبد المغني20002202

عبد الوهاب حمد العدواني20002220

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس20002227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان20002231

عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان20002256

عدنان عبد الرزاق حسن الموسى علي20002263

عفاف محمد بدر مرزوق البدر20002294

علي السابي احمد ابراهيم احمد20002309

علي خلف محمد العنزي20002325

علي عباس علي صرخوة20002349

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20002356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم20002357

علي مبارك خليفة بن قحيطر20002382

علياء حميد مشاري20002409

عمر ضياء الدين محمد20002419

عمر عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20002422

عمر فالح فهد المهدرس المطيري20002424

عواطف محمد راشد عبد هللا الفرحان20002436

عوض صالح احمد20002438

عويد معيض عويد راشد الرشيدي20002441



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

غزيل فهد منصور فهد الخزام20002467

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان20002476

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس20002491

فاطمة حسين عيسى القناعي20002513

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني20002520

فاطمة عبد الرحمن عبد هللا العماني20002524

فاطمة عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20002527

فاطمة عبد القادر غلوم حسين20002530

فاطمة عبد هللا العريفان20002531

فاطمة عبيد جابر المزروعي20002533

فاطمة عقيل محمد العقيل20002534

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي20002542

فاطمة محمد علي البسام20002548

فالح حمد منصور العازمي20002553

فايزة يوسف عبد العزيز اليماني20002559

فضة ابراهيم محمد النصر هللا20002580

فضة مبروك الرشيد20002586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني20002582

فهد حمود العلي الموسى السيف20002592

فهد سعد الحوال20002596

فهد سليمان المسفر20002598

فهد مزيد الرجعان خلف البويليد20002611

فوزي حمود يونس المتروك20002625

فوزي صبيح براك الصبيح20002629

فوزي يوسف عبد المحسن العبد الرزاق20002636

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )20002637

فوزية فهد منصور فهد الخزام20002650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي20002482

فيصل احمد عيسى مبارك محمد20002653

فيصل عبد هللا الفارس20002673

فيصل منصور علي التحو20002683



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

قطامي يوسف عيسى القطامي20002696

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني20002711

كليمة عبد المجيد الزهير20002712

كوثر جاسم محمد العطار20002713

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني20002717

ليلى محمود موسى ايوب20002744

ماجد عبيد ماجد خليفه20002779

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري20002789

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري20002806

مجبل اخزيم دهلوس الفضلي20002801

محسن علي خلف محمد العنزي20002825

محمد ابراهيم الخليفي20002827

محمد احمد علي ابراهيم20002838

محمد احمد علي الشيباني20002839

محمد احمد علي كلندر علي كندري20002845

محمد بجران علي عواد العواد20002859

محمد جاسم محمد الحساوي20002858

محمد حسن عبد هللا تيفوني20002875

محمد حسن عبد هللا تيفوني20002875

محمد حسين محمد حسين البغلي20002885

محمد خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20002894

محمد رغيان بشير المشعان20002912

محمد زيد عبد هللا العجمي20002919

محمد سالم سعيد العميري20002914

محمد سلطان العيسى20002928

محمد سليمان عبد هللا الغانم20002929

محمد شريف طاهر حسن الشيباني20002935

محمد صالح الذربان20002939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي20002952

محمد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20002960

محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم العوضي20002967



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

محمد عبد هللا الخنيني20002973

محمد عبد هللا القطامي20002975

محمد عبد هللا درويش العرادي20002982

محمد عبد هللا عبد المحسن الفارس20002985

محمد عبد هللا علي الوزان20002986

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر20003015

محمد علي محمد العبد الكريم20003017

محمد مساعد الصالح20003036

محمد ميرزا خليفه المهيري20003045

محمد يعقوب حسين20003055

مرزوق محمد بدر20003089

مروان ثاني عبد هللا المري20003096

مريم بداح دخيل بداح العدواني20003105

مريم حبيب اسماعيل كرم عباس20003108

مريم معيض عويد راشد الرشيدي20003120

مريم ناصر عبد هللا المنصور20003122

مساعد سيف محمد سيف علي العتيقي20003132

مشاري عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي20003151

مشاري محمد بدر20003149

مشعل عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي20003160

معصومة محمد حسن أشكناني20003182

منار يوسف خالد يوسف المطوع20003191

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي20003194

منذر محمد عبد هللا الخنيني20003202

منى حسين محمد العبد الرزاق20003213

منى فالح فهد المهدرس المطيري20003223

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )20003231

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم20003237

منيرة سيد مالك الغربللي20003240

منيرة فهد منصور فهد الخزام20003252

منيرة محمد فهاد الحمد20003254



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

مها عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان20003260

موزة حمد سالم20003269

موضي حمد الناصر البدر20003268

مي عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان20003280

مي ناصر بدر مرزوق البدر20003283

ميسون ثاني عبد هللا المري20003286

نادية احمد علي الشيباني20003291

نادية ضياء الدين محمد20003293

ناصر حجي حسين علي باش20003306

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان20003326

نايف فالح حمد منصور العازمي20003344

نايف يوسف خالد يوسف المطوع20003343

نبيل بدر يوسف العيسى20003345

نبيل عبد الحميد عبد الرسول فرج20003346

نجاة حمد الزايد20003357

نجاة حمد عبد الرحيم علي20003358

نجيب عثمان عبد الوهاب عبد العزيز العثمان20003369

نزار محمد عبد هللا الخنيني20003381

نعمان سعيد نافل الغريب20003391

نهاد محمد عبد الوهاب حسين الرومي20003404

نوال نايف حمد جاسم الدبوس20003424

نورية عبد هللا عبد العزيز المديرس20003438

نوير بجران علي عواد العواد20003442

هاجر عباس ميرزا حسين صادق20003443

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني20003447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني20003451

هدى سيف محمد سيف علي العتيقي20003470

هشام حسين عيسى القناعي20003473

هشام عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي20003477

هيا راشد العبد هللا السعيد20003500

هيا سلطان جاسم الدبوس20003497



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

وداد محمد عبد الوهاب حسين الرومي20003517

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح20003523

ورثة المرحوم / بدر الشيخ يوسف العيسى القناعي20003535

ورثة المرحوم / عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20001972

ورثة المرحومة / الشيخة شيخة عبد هللا األحمد الجابر الصباح20003569

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني20003579

وفاء عبد العزيز ابراهيم المشعل20003592

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان20003589

وليد يوسف عيسى القطامي20003621

يعقوب جاسم الشاهين الغانم20003630

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا20003632

يعقوب عبد هللا عبد العزيز الفارس20003634

يوسف عبد الحميد خلف20003666

يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم20003680

يوسف علي حسين الحرز20003697

يوسف علي محمد العلي20003698

ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم الجاسر200335

ابراهيم عبد هللا كرم200343

ابراهيم عيسى ابراهيم عبيد200349

ابراهيم مرزوق ابراهيم علي الشحي200353

احمد سالم سعيد محمد آل سودين200393

احمد سالم علي الحوسني200399

احمد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي2003114

احمد عبد العزيز األحمد2003119

احمد علي خلف محمد العنزي2003135

احمد عيسى مبارك محمد2003155

احمد فالح فهد المهدرس المطيري2003157

احمد محمد حسين2003163

احمد محمد خلف الدارمي2003166

احمد محمد ناصر البدر2003171

اديب جميل عبد القادر الغواص2003196



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

اسامه محمد راشد عبد هللا الفرحان2003191

اسرار محمد عبد هللا الفارس2003211

اسماء محمد رضا الصبان2003208

اسماء ناصر عبد هللا المنصور2003209

اسماعيل كرم احمد2003219

الشيخ / جمال بن صقر بن سلطان القاسمي2003256

الشيخ / خليفه ناصر العذبي الصباح2003265

الشيخ / سالم صباح الناصر المبارك الصباح2003271

الشيخ / شمالن عبد العزيز الحمود الجراح الصباح2003273

الشيخ / عبد هللا محمد الجابر الصباح2003283

الشيخ / منصور مبارك العبد هللا الجابر الصباح2003302

الشيخة / الجازيه األحمد الجابر الصباح2003319

الشيخة / انوار محمد الجابر الصباح2003334

الشيخة / رقية عبد هللا األحمد الجابر الصباح2003332

الشيخة / نجمة عبد هللا األحمد الجابر الصباح2003366

الشيخة / نسيمة عبد هللا األحمد الجابر الصباح2003376

الشيخة / نوال محمد الجابر الصباح2003377

اليانور جون فورمان2003374

امال عبد القادر غلوم حسين2003380

امل خالد يوسف المطوع2003390

امل عيسى صالح المطوع2003396

امينة محمد احمد علي كلندر علي كندري2003404

انعام محمود المهدي عبد العاطي2003412

انور محمد احمد علي كلندر علي كندري2003423

انور محمد بدر2003424

ايمان سعود محمد سيف علي العتيقي2003438

ايمان هاشم احمد الغربللي2003441

باسل جالل الدين السيد طالب النقيب2003450

باسم يوسف عبد العزيز اليماني2003457

باسمه عبد هللا عبد العزيز الفارس2003459

باسمه يوسف عيسى القطامي2003461



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

بان فاروق عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي2003463

بدر احمد نايف حمد جاسم الدبوس2003470

بدرية محمد حسين الخليفه2003508

بدرية محمد حمد سليمان الوقيان2003510

بدرية محمد راشد عبد هللا الفرحان2003511

بدور عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي2003514

بزة عبد هللا جاسم الدبوس2003518

بزة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان2003522

بسام محمد راشد عبد هللا الفرحان2003523

بسمات محمد عبد هللا الفارس2003524

بشاير محمد احمد علي كلندر علي كندري2003526

بندر رغيان بشير مشعان الرشيدي2003530

بيبي حجي عيدي2003540

بيبي عبد العزيز الرشيد2003543

تهاني محمد احمد علي كلندر علي كندري2003548

تهاني معيض عويد راشد الرشيدي2003556

ثاني عبد هللا المري2003559

جاسم حاجي محمد حاجيه علي الكندري2003576

جاسم سالم الصالح امان2003579

جاسم محمد عبد العزيز المنيس2003600

جاسم محمد عبد هللا الفارس2003605

جزاع معيض عويد راشد الرشيدي2003623

جعفر سيد هاشم احمد بهبهاني2003625

جمال احمد محمد سعيد بغلف2003633

جمال علي مبارك خليفة بن قحيطر2003644

جواد احمد بوخمسين2003653

حاجي محمد حاجيه علي2003659

حامد احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي2003670

حسن رزق حسن سمور2003692

حسين عبد الحميد عبد الرضا حسن المطوع2003723

حصة اسماعيل جمعه اسماعيل2003746



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

حليمة عبد هللا عيسى حسن2003763

حمد احمد عيسى مبارك محمد2003765

حمد محمد البحر2003793

حمد محمد عبد العزيز العلي الوزان2003798

حمود مزعل عواد العتيبي2003817

حمود يونس حمود مكي المتروك2003821

حنين فيصل الفارس2003837

حيدر حسن ناصر محمد علي2003841

خالد احمد عبد السالم البناى2003850

خالد حسين عيسى القناعي2003861

خالد حمود مزعل عواد العتيبي2003866

خالد خليفه خالد يوسف الغنيم2003872

خالد ساير زويد حمدان الشمري2003875

خالد سلطان العيسى2003876

خالد عبد العزيز عبد هللا العصيمي2003884

خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2003885

خالد علي الكهف الصانع2003911

خالد فهد منصور فهد الخزام2003920

خالد مهلهل محمد جاسم المضف2003936

خديجة حجي عبد الرسول عيدي2003957

خلود سعود محمد سيف العتيقي2003964

خليفه خلف عبد هللا صالح2003965

داود سليمان محمد البصيري2003985

دالل ( حرم عبد العزيز المطوع )20031001

دالل بجران علي عواد العواد20031002

دنيا هاشم احمد الغربللي20031015

دينا سعود محمد سيف العتيقي20031016

رائد حسين عبد هللا الردعان20031023

ربيحة عبد القادر غلوم حسين20031040

رفعة فالح فهد المهدرس المطيري20031064

رقية عبد هللا الخميس20031066



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

روال سعود محمد سيف العتيقي20031075

زبن نايف علي الشمري20031084

زبيدة علي محمد حسن أشكناني20031081

زويد ساير زويد حمدان الشمري20031102

سارة حاجي محمد بوخضور ( زوجة سليمان الموسى )20031113

سارة حسن محمد حسن أشكناني20031114

سارة سلطان السالم20031115

سالم حسن محمد المهيري20031126

سامي محمد عبد العزيز العلي المطوع20031148

سعاد ( زوجة هاشم السيد احمد الغربللي )20031158

سعد سعدون مسعود العلبان الرشيدي20031176

سعد عبد الرحمن عبد هللا محمد الحسيني20031177

سعود عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع20031196

سعود عبد العزيز محمد العبد الرزاق20031200

سعود وابراهيم عبد العزيز محمد العبد الرزاق20031214

سكيت صالح حمد العدواني20031221

سكينة سيد كاظم جواد20031222

سلطان جوهر سلطان مبروك السلطان20031233

سليمان احمد توفيق20031245

سليمان محمد عبد العزيز المنيس20031267

سليمان محمد عبد هللا الكندري20031270

سمية عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20031276

سيف محمد علي فرحان20031320

شاكر محمود أبل حسن صادق20031328

شركة الجنائن للمقاوالت20031382

شركة الصناعية العقارية20031408

شركة الفوارس لإلنشاء والتعمير20031411

شركة المدائن العقارية20031443

شركة النفيسي والحنيف التجارية20031461

شركة أوالد سيد هاشم بهبهاني20031346

شركة جميل عبد الرزاق الصانع وشركائه20031490



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

شركة سفريات الجندول20031502

شركة عدواني ( دبليو . ال . ال . ) كويت20031516

شريف ضياء الدين محمد20031554

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري20031565

شيخة زيد خالد الزيد20031577

شيخة سعيد محمد البلوشي20031579

شيخة عبد هللا عسكر20031582

شيخة محمد عبد العزيز المنيس20031585

صالح خليل ابراهيم التميمي20031610

صالح محمد يوسف منقوش20031628

صباح دخيل بداح العدواني20031635

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي20031638

صبيحة حسين عيسى القناعي20031639

صالح عبد هللا مبارك المناعي20031660

ضياء الدين محمد20031688

ضياء حسين سيد هاشم بهبهاني20031690

طارق بجران علي عواد العواد20031695

طاهر علي حجي المسري20031727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق20031728

طيبة عبد القادر غلوم حسين20031744

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس20031746

عادل حسين عيسى القناعي20031775

عادل سليمان احمد القصار20031782

عادل عباس جوهر الدشتي20031783

عادلة عبد الرحمن محمد المشاري20031801

عالية عبد الرحمن محمد المشاري20031805

عائشة جاسم الحسيان20031750

عائشة محمد سيف علي العتيقي20031764

عائشة ناصر عبد هللا المنصور20031765

عبد الحميد كاظم الرشيد20031847

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المشاري20031880



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

عبد الرزاق ناصر عبد اللطيف العيسى20031903

عبد العزيز احمد عبد هللا المرشد20031929

عبد العزيز خالد يوسف المطوع20031940

عبد العزيز شارع اللهو20031946

عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع20031964

عبد العزيز عبد هللا محمد الريس20031967

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري20031983

عبد اللطيف خليفه محمد الشحي20032023

عبد هللا ابراهيم النقيثان20032037

عبد هللا احمد حمد األحمد20032041

عبد هللا احمد نايف حمد جاسم الدبوس20032052

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي20032056

عبد هللا حسن عبد هللا أشكناني20032066

عبد هللا راشد محمد بوزيد الشامسي20032092

عبد هللا ساير زويد حمدان الشمري20032095

عبد هللا سليمان العبيدان20032096

عبد هللا عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي20032135

عبد هللا فيصل الفارس20032139

عبد هللا محمد عبد هللا الخنيني20032155

عبد هللا محمد عبد هللا الفارس20032156

عبد هللا محمد عبد الواحد20032163

عبد هللا ناصر عبد هللا المنصور20032167

عبد المحسن حمد معيوف بوقريص20032186

عبد الوهاب حمد العدواني20032220

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس20032227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان20032231

عبير عبد الرحمن محمد المشاري20032245

عدنان عبد الرزاق حسن الموسى علي20032263

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي20032277

عذاري معيض عويد راشد الرشيدي20032278

عفاف محمد بدر مرزوق البدر20032294



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

علي خلف محمد العنزي20032325

علي زبن نايف علي الشمري20032331

علي عباس علي صرخوة20032349

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20032356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم20032357

علي عبد هللا علي النصيب20032368

علي مبارك خليفة بن قحيطر20032382

علي مفتاح عبيد الخاطري20032400

علياء حميد مشاري20032409

عمر ضياء الدين محمد20032419

عمر عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20032422

عواطف محمد راشد عبد هللا الفرحان20032436

عوض صالح احمد20032438

عويد معيض عويد راشد الرشيدي20032441

غزيل فهد منصور فهد الخزام20032467

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان20032476

غنيمة محمد حمد سليمان الوقيان20032490

فارس عبد هللا عبد العزيز الفارس20032491

فاطمة احمد عبد هللا النجار20032505

فاطمة اسماعيل محمد علي معرفي20032508

فاطمة حسين عيسى القناعي20032513

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني20032520

فاطمة عبد الرحمن عبد هللا العماني20032524

فاطمة عبد الرحيم علي الكندري20032525

فاطمة عبد القادر غلوم حسين20032530

فاطمة عبيد جابر المزروعي20032533

فاطمة عقيل محمد العقيل20032534

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي20032542

فالح حمد منصور العازمي20032553

فايزة يوسف عبد العزيز اليماني20032559

فتوح محمد حمد سليمان الوقيان20032573



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

فضة ابراهيم محمد النصر هللا20032580

فضة مبروك الرشيد20032586

فالح حسين سيد هاشم بهبهاني20032582

فهد سعد الحوال20032596

فهد سليمان المسفر20032598

فوزي حمود يونس المتروك20032625

فوزية ( حرم عبد العزيز المطوع )20032637

فوزية فهد منصور فهد الخزام20032650

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي20032482

فيصل احمد عيسى مبارك محمد20032653

فيصل عبد هللا الفارس20032673

فيصل محمد حمد سليمان الوقيان20032687

فيصل منصور علي التحو20032683

فيصل يوسف عيسى القطامي20032690

قطامي يوسف عيسى القطامي20032696

كفاح حسين سيد هاشم بهبهاني20032711

كليمة عبد المجيد الزهير20032712

لطيفة بداح دخيل ابداح العدواني20032717

ليلى محمود موسى ايوب20032744

ماجد عبيد ماجد خليفه20032779

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري20032789

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري20032806

محسن علي خلف محمد العنزي20032825

محمد ابراهيم الخليفي20032827

محمد احمد علي ابراهيم20032838

محمد جاسم حمد عيسى المطر20032864

محمد جاسم محمد الحساوي20032858

محمد حسن عبد هللا تيفوني20032875

محمد خالد صالح الغنيم20032899

محمد رغيان بشير المشعان20032912

محمد سالم سعيد العميري20032914



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

محمد سلطان العيسى20032928

محمد سليمان عبد هللا الغانم20032929

محمد شريف طاهر حسن الشيباني20032935

محمد صالح الذربان20032939

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي20032952

محمد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20032960

محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم العوضي20032967

محمد عبد هللا القطامي20032975

محمد عبد هللا عبد المحسن الفارس20032985

محمد علي مبارك خليفة بن قحيطر20033015

محمد علي محمد العبد الكريم20033017

محمد مساعد الصالح20033036

محمد ميرزا خليفه المهيري20033045

محمد ناصر عبد هللا المنصور20033046

محمد يعقوب حسين20033055

مرتضى محمد علي حسين مقدس20033093

مروان ثاني عبد هللا المري20033096

مريم بداح دخيل بداح العدواني20033105

مريم حبيب اسماعيل كرم عباس20033108

مريم معيض عويد راشد الرشيدي20033120

مريم ناصر عبد هللا المنصور20033122

مشاري عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي20033151

مشاري محمد بدر20033149

مشاعل عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي20033156

مشعل عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي20033160

معصومة محمد حسن أشكناني20033182

منار يوسف خالد يوسف المطوع20033191

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي20033194

منال محمد احمد علي كلندر علي كندري20033198

منذر محمد عبد هللا الخنيني20033202

منى فالح فهد المهدرس المطيري20033223



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

منيرة ابراهيم الجاسم ( زوجة محمود عبد الخالق النوري )20033231

منيرة حمد خليفة شاهين الغانم20033237

منيرة سيد مالك الغربللي20033240

منيرة فهد منصور فهد الخزام20033252

منيرة محمد فهاد الحمد20033254

مهند عبد الرحمن محمد المشاري20033265

موزة حمد سالم20033269

موضي حمد الناصر البدر20033268

ميسون ثاني عبد هللا المري20033286

نادية احمد علي الشيباني20033291

نادية ضياء الدين محمد20033293

ناصر حجي حسين علي باش20033306

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان20033326

ناصر محمد خالد الزيد الخالد20033331

نايف فالح حمد منصور العازمي20033344

نايف يوسف خالد يوسف المطوع20033343

نبيل بدر يوسف العيسى20033345

نجاة حمد الزايد20033357

نجاة حمد عبد الرحيم علي20033358

نجيبة محمد البتيري ( زوجة عبد الرحمن المشاري )20033373

نزار محمد عبد هللا الخنيني20033381

نعمان سعيد نافل الغريب20033391

نهاد محمد عبد الوهاب حسين الرومي20033404

نهال محمد احمد علي كلندر علي كندري20033399

نوال نايف حمد جاسم الدبوس20033424

نورة احمد الغيث20033425

نوير بجران علي عواد العواد20033442

هاجر عباس ميرزا حسين صادق20033443

هاشم حسين سيد هاشم بهبهاني20033447

هاشمية سيد ناصر بهبهاني20033451

هالة يوسف محمد الشايجي20033460



اسم المساهمرقم المساهمسنة األراح

هشام حسين عيسى القناعي20033473

هشام عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي20033477

هناء محمد احمد علي كلندر علي كندري20033484

هيفاء محمد عبد هللا محمد الخنيني20033508

وداد محمد عبد الوهاب حسين الرومي20033517

ورثة المرحوم / الشيخ احمد الجابر الصباح20033523

ورثة المرحوم / الشيخ عبد هللا السالم الصباح20033526

ورثة المرحوم / بدر الشيخ يوسف العيسى القناعي20033535

ورثة المرحوم / خالد يوسف النصر هللا20033541

ورثة المرحوم / عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع20031972

ورثة المرحومة / الشيخة شيخة عبد هللا األحمد الجابر الصباح20033569

وسمية محمد حمد سليمان الوقيان20033576

وضاح حسين سيد هاشم بهبهاني20033579

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان20033589

وليد يوسف عيسى القطامي20033621

يعقوب جاسم الشاهين الغانم20033630

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا20033632

يوسف عبد الحميد خلف20033666

يوسف علي حسين الحرز20033697

يوسف علي محمد العلي20033698

محمد زيد عبد هللا العجمي20032919


