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شريفة يوسف الحميضي8837

شفاء فالح فهد المهدرس المطيري1565



اسم المساهمرقم المساهم

شما عبد هللا عبد العزيز الفارس1571

شهاب احمد عبد هللا3840

شيخة زيد خالد الزيد1577

شيخة سعيد محمد البلوشي1579

شيخة عبد هللا عسكر1582

شيخة محمد عبد العزيز المنيس1585

شيخة نوري عبد الرزاق الخالد8975

شيرين احمد عبد العزيز العلي المطوع1590

صادق خلف احمد الجمعه1593

صالح بن فهد بن علي العثمان6299

صالح بن مهدي بن محمد صالح المبارك5630

صالح حسن مبارك باظفاري4063

صالح خليل ابراهيم التميمي1610

صالح سالم عبيد هياي سالم المنصوري4556

صالح سعيد صالح محمد الشعيلي5924

صالح سليمان عبد هللا الجراح8969

صالح محمد يوسف منقوش1628

صباح دخيل بداح العدواني1635

صباح صالح محمد الفداغى8984



اسم المساهمرقم المساهم

صبيح عبد اللطيف حسن عبد الرحيم نقي1638

صبيحة حسين عيسى القناعي1639

صديقة عبد هللا محمد هادي العوضي1642

صفوت وليد كامل المزيني5282

صالح بن سالمين بن هادي بامحفوظ5070

صالح عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي1662

صالح عبد هللا مبارك المناعي1660

ضحية مرزوق مشعان مناور4395

ضياء الدين محمد1688

طارق بن زيد بن عبد العزيز بن فياض5465

طارق خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1698

طارق سليمان محمد بوقريص8467

طارق محمد عبد العزيز العصيمي6788

طاهر علي حجي المسري1727

طاهرة محمد عباس ميرزا حسين صادق1728

طالل معيض عويد راشد الرشيدي1735

طلق بن رفاع بن نوار الزناتى العضياني5247

طيبة احمد عبد هللا الصقر1740

طيبة عبد الرحمن الزيد الخالد1743



اسم المساهمرقم المساهم

طيبة عبد القادر غلوم حسين1744

طيبة عبد اللطيف احمد الصبيح6778

طيبة عبد هللا عبد العزيز الفارس1746

عادل احمد علي شهاب الكندري7801

عادل بن محمد بن عبد العزيز الخثالن5491

عادل حسين علي الدشتي7568

عادل حسين عيسى القناعي1775

عادل سعود عبد العزيز محمد العبد الرزاق1780

عادل سليمان احمد القصار1782

عادل سليمان حمد الحامد5547

عادل صقر محمد الرومي7195

عادل عباس جوهر الدشتي1783

عادل علي عبد هللا البحراني3818

عادلة عبد الرحمن محمد المشاري1801

عالية عبد الرحمن محمد المشاري1805

عائدة خليفه عمر العمر8237

عائشة مبارك سيف الناخي4566

عائشة محمد سيف علي العتيقي1764

عائشة ناصر عبد هللا المنصور1765



اسم المساهمرقم المساهم

عباس اغا علي محمد رضا1818

عباس باقر عبد هللا صالح يوكاله6459

عبد الباري رغيان بشير مشعان الرشيدي4402

عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي1836

عبد الحسين محمد صفر1833

عبد الحكيم محمد عبد الرحمن البناي1840

عبد الحليم احمد عبد هللا الشباط5295

عبد الحميد حجي اغا احمد1841

عبد الحميد كاظم الرشيد1847

عبد الخالق بن عبد الكريم بن سلمان آل حبيب4951

عبد الرحمن بن جاسم بن عبد هللا البنعلي4417

عبد الرحمن بن فهد بن محمد ابونيان4864

عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا آل الشيخ7502

عبد الرحمن بن محمد بن عثمان الرشيد4176

عبد الرحمن حسن سكجها4177

عبد الرحمن حسن سلوم8756

عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن المضاحكة1860

عبد الرحمن سليمان عبد هللا جبرين5305

عبد الرحمن شهاب سالم الشهاب5280



اسم المساهمرقم المساهم

عبد الرحمن عبد هللا السالمه5793

عبد الرحمن عبد هللا حسن سعيد بامجبور8368

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البناي1879

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المشاري1880

عبد الرحمن ناصر عبد هللا العجمي4178

عبد الرحمن وليد حمد عبد هللا بوحسن1866

عبد الرزاق زينل العوضي1894

عبد الرزاق عبد المجيد رشيد الكاظمي1897

عبد الرزاق ناصر عبد اللطيف العيسى1903

عبد الرسول يوسف يعقوب ابوالحسن1900

عبد السالم عبد هللا محمد هادي العوضي1916

عبد الصاحب سيد حسين باقر1917

عبد العزيز احمد عبد هللا المرشد1929

عبد العزيز احمد مدوه1926

عبد العزيز بن ابراهيم بن سليمان بن حمدان4577

عبد العزيز بن خالد بن عبد الحميد المبارك5866

عبد العزيز بن محمد بن سعد آل سعيد5307

عبد العزيز جمعان احمد قحنون الغامدي3959

عبد العزيز خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع1936



اسم المساهمرقم المساهم

عبد العزيز شارع اللهو1946

عبد العزيز عبد الرحمن سعد راشد آل سعد6050

عبد العزيز عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الكعبي5795

عبد العزيز عبد الرضا حسن المطوع1964

عبد العزيز عبد هللا عبد الرحمن الملحم4873

عبد العزيز عبد هللا محمد الريس1967

عبد العزيز علي عبد الرحمن القندي7855

عبد العزيز محمد احمد المنصور5585

عبد العزيز محمد سالم السديراوي6790

عبد العزيز محمد صالح اسحق1984

عبد العزيز محمد عبد هللا خلف المطيري1983

عبد الكريم عبد الرضا مراد المؤمن2014

عبد اللطيف خليفه محمد الشحي2023

عبد هللا ابراهيم النقيثان2037

عبد هللا احمد حمد االحمد2041

عبد هللا احمد نايف حمد جاسم الدبوس2052

عبد هللا بداح محمد جويعد الصهيبي2056

عبد هللا بدر السيد عبد الوهاب يوسف الرفاعي2057

عبد هللا بن ابراهيم بن عبد هللا المرشد4582



اسم المساهمرقم المساهم

عبد هللا بن صالح بن سعد الغامدي4583

عبد هللا بن محسن بن مسعد الحربي5393

عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز الرشيد5656

عبد هللا بن محمد بن عمر بن صعب6304

عبد هللا بن هزاع بن دبيان العتيبي6867

عبد هللا حسن عبد هللا اشكناني2066

عبد هللا حيدر عبد هللا بن نخي6530

عبد هللا ساير زويد حمدان الشمري2095

عبد هللا سليمان العبيدان2096

عبد هللا صالح عبد هللا السحيباني4882

عبد هللا طالب عبد هللا العطاس بني هاشم5799

عبد هللا عايض علي مطلق8153

عبد هللا عبد الرحمن يوسف الرومي2110

عبد هللا عبد المحسن عبد هللا الثويني6758

عبد هللا علي محمد حسين الكندري2131

عبد هللا عواد معتوق احمد2133

عبد هللا عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي2135

عبد هللا فيصل الفارس2139

عبد هللا محمد العارضي المطيري2147



اسم المساهمرقم المساهم

عبد هللا محمد عبد هللا الخنيني2155

عبد هللا محمد عبد هللا الفارس2156

عبد هللا محمد عبد هللا آل الشيخ4339

عبد هللا محمد عبد هللا محمد شمس الدين2159

عبد هللا محمد عبد الواحد المعينه2163

عبد هللا محمد ناصر العويمر5542

عبد هللا ناصر عبد هللا المنصور2167

عبد هللا نجم عبد هللا الشطي2168

عبد هللا هوشان عبد هللا الماجد2162

عبد هللا ياسين عبد هللا عبد الرحمن الحوسني5961

عبد المجيد بن عبد هللا بن محمد السحيباني5395

عبد المجيد بن يوسف بن عبد العزيز العبد الكريم5119

عبد المحسن احمد عبد المحسن العنجري6124

عبد المحسن حمد معيوف بوقريص2186

عبد المحسن حمد معيوف بوقريص2186

عبد المحسن رغيان بشير مشعان الرشيدي4408

عبد المطلب اسماعيل بهبهاني2200

عبد الملك علي سليمان المقوشي5396

عبد الناصر حسين محمد الصائغ6793



اسم المساهمرقم المساهم

عبد الناصر يوسف عبد العزيز الفليج7829

عبد الهادي بن سعد بن عايض دعجم4196

عبد الوهاب رغيان بشير مشعان الرشيدي4410

عبد الوهاب عادل عبد الوهاب5801

عبد الوهاب عبد هللا عبد العزيز الفارس2227

عبد الوهاب عبد هللا علي الوزان2231

عبيد عيسى عبيد عيسى الحمر الزعابي6305

عبيد محمد عبيد محمد الجريشى6665

عبير بنت محمد بن عبد هللا النويصر5802

عبير عبد الرحمن محمد المشاري2245

عدنان بن احمد بن سعد العجروش4199

عدنان عبد العزيز ابراهيم الحسون6382

عدنان ناصر عبد الوهاب القطامي2277

عذاري معيض عويد راشد الرشيدي2278

عصام بن محمد ابراهيم الفارس4341

عالء مهدي عبد الحميد الرشيد2298

علي احمد ضوالبيت بابكر8874

علي بن سكيت بن علي النويصر5401

علي بن صالح بن علي الدهيمان5717



اسم المساهمرقم المساهم

علي بن هادي بن حمد اليامي5185

علي حسن علي ابراهيم المرزوقي5718

علي حسين ناصر بوحمد4751

علي خلف محمد العنزي2325

علي زبن نايف علي الشمري2331

علي سالم محمد شافي العامري4440

علي سليمان الموسى السيف2339

علي عبد الرحمن علي القندي2354

علي عبد الرزاق عبد المجيد الكاظمي7854

علي عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2356

علي عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم2357

علي عبد هللا علي النصيب2368

علي عبد هللا مانع العجمي2365

علي مبارك قحيطر2382

علي محسن حسين الحارثي5967

علي محمد حسن منصور6192

علي محمد عبيد محمد الحليفي الزعابي4894

علي نعمه علي غلوم رضا2402

علي يوسف علي الرشيد البدر8728



اسم المساهمرقم المساهم

علياء حميد راشد مشاري العلي2409

علياء حيدر عبد هللا بن نخي6532

عماد حيدر عبد هللا بن نخي6531

عمر ابراهيم عمر شكر هللا8309

عمر ضياء الدين محمد2419

عمر عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2422

عمر محمود عبد الخالق النوري8338

عواطف بدر حسين بدر الجناعي2432

عواطف حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن2433

عواطف مبارك مطلق العازمي8764

عواطف محمد راشد عبد هللا الفرحان2436

عوض صالح احمد2438

عوض معيض عويد راشد الرشيدي2439

عويد معيض عويد راشد الرشيدي2441

عيدة عويد زبن4403

عيسى خميس سعيد الكعبي5971

عيسى صالح سالمين الحمادي5810

عيسى عبد هللا عبد الرحمن سالم الحوسني5811

غادة موريس ناصيف عكاوي5410



اسم المساهمرقم المساهم

غازى فهد محمد السديراوى8840

غالب سالم حميد دعيفس الخاطري4595

غالية عبد الرزاق عبد المجيد الكاظمي7853

غانم بن عبد العزيز بن ابراهيم الغانم4353

غسان محمد راشد عبد هللا الفرحان2476

غنيمة محمد حمد سليمان الوقيان2490

فاروق عطيه محمد غانم5535

فاضل عبد الرزاق عبد المجيد الكاظمي7852

فاضل علي عوض نزاد6153

فاطمة احمد سالم4356

فاطمة حسين عيسى القناعي2513

فاطمة سعد عبد هللا الشيباني2520

فاطمة سعيد زعل5973

فاطمة عبد الرحمن عبد هللا العماني2524

فاطمة عبد الرحيم علي الكندري2525

فاطمة عقيل محمد العقيل2534

فاطمة محمد السيد صالح الرفاعي2542

فاطمة مرزوق حسين ناصر2544

فاطمة ناصر عبد هللا المنصور2550



اسم المساهمرقم المساهم

فاطمة وليد حمد عبد هللا بوحسن2547

فايزة يوسف عبد العزيز اليماني2559

فتوح محمد حمد سليمان الوقيان2573

فتوح نوري عبد الرزاق الخالد8977

فرج بن مهدي بن حمد المحامض5058

فرح محمد احمد علي كلندر علي كندري2564

فرحان عبد الرحمن علي الكندري6946

فريد عبد هللا محمد هادي العوضي2575

فضة ابراهيم محمد النصر هللا2580

فضة مبروك الرشيد2586

فهد بن عثمان بن علي الموسى5026

فهد بن محمد بن عثمان آل ملحم5595

فهد بن ناصر بن احمد ابانمي4911

فهد سعد الحوال2596

فهد سعيد جمعه الكتبي5412

فهد سليمان المسفر2598

فواز هاشم احمد الغربللي2623

فوزى احمد ناصر الشبيكي8348

فوزي اسماعيل علي بوقماز8799



اسم المساهمرقم المساهم

فوزي حمود يونس المتروك2625

فوزية ـ حرم عبد العزيز المطوع2637

فوزية فهد منصور فهد الخزام2650

فوزية محمود محمد7850

فؤاد بن محمد بن فهد غشيان5132

فؤاد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي2482

فياض عبد الرزاق عبد المجيد الكاظمي7849

فيصل ابراهيم صالح العثمان الراشد2652

فيصل احمد علي شهاب الكندري8106

فيصل احمد عيسى مبارك محمد2653

فيصل احمد نعمة هللا عبد الرحمن6216

فيصل بن سليمان بن ابراهيم الحماد6477

فيصل حمدان منديل العدواني7757

فيصل عبد الرزاق عبد المجيد الكاظمي7848

فيصل عبد هللا الفارس2673

فيصل محمد حمد سليمان الوقيان2687

فيصل منصور علي التحو2683

قاضي مقبول احمد محي الدين احمد7130

كريم بن عماش بن عبد ربه العنزي5313



اسم المساهمرقم المساهم

كليمة عبد المجيد الزهير2712

لطيفة بداح دخيل بداح العدواني2717

لطيفة نوري عبد الرزاق الخالد8978

لمي بدر خالد النفيسي8389

ليلى محمود موسى ايوب2744

ماجد احمد سالم احمد الجابري4366

ماجد بن خضر بن محمد حجي5815

ماجد عبد هللا محمد بادغيش3934

ماطر مبارك ماطر بخيت الهاجري2789

ماهر بن محمد بن عبد الرحمن الغانم5114

مبارك حسن علي العامري5258

مبارك راشد سعود العميري2797

مبارك سالم مبارك مسعود الظاهري5980

مبارك فالح فهد المهدرس المطيري2806

متعب بن التهامي بن زيد العنزي6865

متعب بن عبد هللا بن عبد اللطيف الرشيدي5596

محسن عبد هللا محمد احمد8800

محسن علي خلف محمد العنزي2825

محمد احمد علي ابراهيم2838



اسم المساهمرقم المساهم

محمد احمد علي الشيباني2839

محمد بن احمد بن مرشد المسلم4919

محمد بن ثامر بن محسن البقمي5604

محمد بن صالح بن سعود الحربي5514

محمد بن صالح بن محمد القحطاني5820

محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحميدي4922

محمد بن عبد العزيز بن محمد اليحيى5197

محمد بن عبد هللا بن حسين الغريب5821

محمد بن علي بن ابراهيم المحيسن4232

محمد جاسم محمد الحساوي2858

محمد جذالن مبارك المزروعي5822

محمد حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن2891

محمد خالد حمود المطيري7187

محمد خالد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2894

محمد راشد محمد واوالده2903

محمد زيد عبد هللا العجمي2919

محمد سعد عجيان محمد الحبابي8675

محمد سلطان العيسى2928

محمد سليمان ابراهيم التميمي4112



اسم المساهمرقم المساهم

محمد سليمان عبد هللا الغانم2929

محمد شريف طاهر حسن الشيباني2935

محمد صالح الذربان2939

محمد طاهر بن مال اكرم بن قاري بخاري5567

محمد عامر هادي العجمي8429

محمد عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي2946

محمد عبد الرزاق حسن الموسى علي2952

محمد عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع2960

محمد عبد العزيز فدعم حسين8262

محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم العوضي2967

محمد عبد هللا القطامي2975

محمد عبد هللا حسين خوري4373

محمد عبد هللا درويش العرادي2982

محمد عبد هللا عامر2983

محمد عبد هللا عبد المحسن الفارس2985

محمد عبد هللا علي المال آل علي4625

محمد عبيد عبد هللا المطيري7864

محمد علي مبارك قحيطر3015

محمد علي محمد الحرش4630



اسم المساهمرقم المساهم

محمد علي محمد العبد الكريم3017

محمد فهد منوخ الضفيري8026

محمد محمد عبد العزيز العصيمي6787

محمد مساعد الصالح3036

محمد معروف محمد ابوعطا هللا7518

محمد معيض عويد راشد الرشيدي3042

محمد ميرزا خليفه المهيري3045

محمد ناصر عبد هللا المنصور3046

محمد ناصر محمد العبيدي7016

محمد يعقوب حسين3055

محمود بدر مرزوق داود البدر3064

محمود عبد الحسين محمد صفر3071

محمود غيث عبد هللا اليوسف8544

محمود محمد محمود عديله4963

مرتضى محمد علي حسين مقدس3093

مرعيد رغيان بشير مشعان الرشيدي4396

مروان ثاني عبد هللا المري3096

مريم بداح دخيل بداح العدواني3105

مريم حبيب اسماعيل كرم عباس3108



اسم المساهمرقم المساهم

مريم رغيان بشير مشعان الرشيدي4398

مريم سليمان سعيد سليمان التيخ5731

مريم محمد احمد علي كلندر علي كندري3118

مريم معيض عويد راشد الرشيدي3120

مريم ناصر عبد هللا المنصور3122

مريم يحيى عبد هللا احمد العيدروس5223

مشارى نايف عقيل الشمري7667

مشاري جاسم محمد العطار3145

مشاعل عيد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي3156

مصطفى بن حجي بن حسين الخلف5346

مصعب بن عبد الرحمن بن عبد هللا آل الشيخ4378

مضاوي بنت سليمان بن صالح الحقباني5252

معصومة محمد حسن اشكناني3182

منار يوسف خالد يوسف المطوع3191

منال احمد سعدون مسعود العلبان الرشيدي3194

منال رغيان بشير مشعان الرشيدي4404

منال محمد احمد علي كلندر علي كندري3198

منذر محمد عبد هللا الخنيني3202

منصور محمد عبد هللا خوري8696



اسم المساهمرقم المساهم

منى خليفه محمد حميد الكتبي8625

منى عواد مجبل عيد فهد الهيلع العازمي3221

منى فالح فهد المهدرس المطيري3223

منى محمد عبد هللا الخنيني3226

منيرة ابراهيم الجاسم ـ زوجة محمود عبد الخالق النوري3231

منيرة بنت مسفر بن طهيف الخنفري6314

منيرة حمد خليفه شاهين الغانم3237

منيرة سيد مالك الغربللي3240

منيرة فهد منصور فهد الخزام3252

منيرة محمد عبد العزيز بوحسن3253

منيرة محمد فهاد الحمد3254

مها عبد الرزاق عبد الحميد الصانع4012

مهنا بن ثالب بن مهنا السبيعي4245

مهند عبد الرحمن محمد المشاري3265

موزة ابراهيم محمد الزعابي8858

موزة حمد سالم3269

موسى عبد هللا ابراهيم البلوشي4722

موسى علي محمد ابوطالب3274

موضي بنت عبد الرحمن بن محمد النمر5350



اسم المساهمرقم المساهم

مؤسسة شروق للمواد واالدوات واآلالت الزراعية8301

ناجي محمد سليمان البسام7097

نادية ابراهيم عالء الدين6529

نادية احمد علي الشيباني3291

نادية ضياء الدين محمد3293

نادية عبد اللطيف عبد العزيز العدواني4993

نادية علي عباس ندوم8285

نادية محمد علي الدخان5416

ناصر بدر محمد جاد هللا8360

ناصر بن ابراهيم بن علي الضامري5607

ناصر بن عبد العزيز بن ابراهيم الرشيد5143

ناصر طه عبد الغني مصطفي5833

ناصر عبد الوهاب عبد العزيز العثمان3326

ناصر محمد علي محمود8059

نايف مفرج فهاد المتلقم3936

نايف يوسف خالد يوسف المطوع3343

نبيل بدر يوسف العيسى3345

نبيلة عبد الجبار محمد عبد الرحيم نقي3354

نجاة حمد الزايد3357



اسم المساهمرقم المساهم

نجاح عبد الرزاق عبد المجيد الكاظمي7846

نجالء سعدي سليم ابوزهرة4656

نجيبة فهد محمد السديراوي8846

نجيبة محمد البتيري ـ زوجة عبد الرحمن المشاري3373

نزار محمد عبد هللا الخنيني3381

نسيمة السيد عبد القادر محمد الرفاعي5415

نعمان سعيد نافل الغريب3391

نهال محمد احمد علي كلندر علي كندري3399

نوال حمد عبد هللا عبد العزيز بوحسن3412

نوال رغيان بشير مشعان الرشيدي4397

نورة احمد الغيث3425

نورة بنت عبد هللا بن عبد الرحمن العدوان4658

نورة محمود عبد الخالق النوري8350

نورية عبد هللا علي الشايع6559

نوف معيض عويد راشد الرشيدي3439

نوير بجران علي عواد العواد3442

هاجر عباس ميرزا حسين صادق3443

هالة يوسف محمد الشايجي3460

هاني شاكر سعد عبد الملك4972



اسم المساهمرقم المساهم

هاني يوسف محمد الشايجي3463

هشام بن رشيد بن بدر الدين سيف الدين5065

هشام بن عبد المحسن بن سلطان العلي6074

هشام حسين عيسى القناعي3473

هشام عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي3477

هناء محمد احمد علي كلندر علي كندري3484

هند علي عبد الرحمن القندي7844

هيا راشد العبد هللا السعيد3500

هيفاء عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع3499

هيفاء محمد عبد هللا الخنيني3508

وائل جاسم الحمد الصقر7686

ورثة الشيخ احمد الجابر الصباح3523

ورثة الشيخ عبد هللا السالم الصباح3526

ورثة الشيخ عدنان عبد العزيز المالك الصباح3527

ورثة الشيخة شيخة عبد هللا االحمد الجابر الصباح3569

ورثة بدر الشيخ يوسف العيسى القناعي3535

ورثة خالد يوسف النصر هللا3541

ورثة عبد العزيز علي عبد الوهاب المطوع3548

ورثة عبد الكريم الشرهان حسن عباس3550



اسم المساهمرقم المساهم

ورثة عبد هللا سعيد عبد هللا المسافري8414

ورثة محمد عباس ميرزا حسين صادق3561

وزارة العدل ـ ادارة التنفيذ8982

وسمية محمد حمد سليمان الوقيان3576

وضحة رغيان بشير مشعان الرشيدي4399

وفاء محمد راشد عبد هللا الفرحان3589

وفاء محمد عبد هللا الخنيني3590

وليد بن ابراهيم بن حمد الديولي4263

وليد يوسف عيسى القطامي3621

يسرى رغيان بشير مشعان الرشيدي4400

يعقوب السيد احمد عبد الرحيم الهاشمي6652

يعقوب رائد يعقوب الشراح8963

يعقوب طارق يعقوب النصر هللا3632

يوسف احمد سلطان جمعه العجماني المسيبي6078

يوسف احمد عيسى القمالس8302

يوسف احمد يوسف بوقمبر3653

يوسف بن احمد بن صالح العاشور5886

يوسف بن سعد بن سليمان البلوي5147

يوسف عبد الحميد خلف3666



اسم المساهمرقم المساهم

يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز الميلم3680

يوسف عبد هللا الشلفان3682

يوسف علي حسين الحرز3697

يوسف علي محمد العلي3698

يوسف علي يوسف الرشيد البدر8946

يوسف فيصل عبد هللا الكليب6422


