
 

 

 سنوات  5قائمه أسماء المساهمين التي مر عليها اكثر من 

 احمد سيف سيف خلف المعضادى 1

 احمد عبدالرزاق احمد سيف االنصارى 2

 احمد محمد هندي حسين عرفج 3

 احمد محمد يوسف سرور 4

 محمد هليط الخيارينالدانه على  5

 الشيخ احمد عبدهللا احمد على ال ثانى 6

 الشيخ حمد على جبر محمد ال ثانى 7

 الشيخ خالد خليفه عبدهللا ال ثانى 8

 الشيخ عبدهللا سعود عبدالعزيز جاسم ال ثاني 9

 الشيخ محمد احمد سيف احمد ال ثاني 10

 الشيخة الجوهره سعود عبدالعزيز ال ثانى 11

 الشيخة هال محمد عبدالعزيز جاسم ال ثانى 12

 امينه محمد جابر حسين 13

 انور غالب عوض ناصر عامر 14

 انيسه خميس عبدهللا سهل ال سهل 15

 بهيه ابراهيم حسين محمد صالت 16

 جابر امان المحمد امان جابر 17

 جاسم على على مبارك الخويطر 18

 مفتاحجهاد عبدالرحمن جابر عبدالرحمن  19

 جواهر علي محمد هليط الخيارين 20

 حسن سعد حسين التميمى سعد حسن 21

 حسين محمد احمد ناصر الحداد 22

 حصه يوسف ناصر الكوارى 23

 حمد خلف على المعضادى 24

 حنان عبد هللا خميس عبد هللا الكبيسى 25

 خالد خلف سعد خلف المناعي 26

 خالد سلطان جابر محمد الجابر 27

 خالد على محمد هليط الخيارين 28

 ريما على محمد هليط الخيارين 29

 زهرة الصحراء للعقارات 30

 ساره جاسم حسن الجابر 31

 سعود سلطان خميس الكعبى 32

 سلطان عبدهللا سلطان حسن 33

 سلطان علي محمد هليط الخيارين 34

 سوسن محمد احمد ناصر الحداد 35

 شركه جاسم التجاريه 36

 شيخه صالح الباكر 37

 عادل رشراش كايد الشالقي الشمري 38

 عادل محمد ناجى على الزهر 39

 عائشه محبوب مرزوق المانع 40

 عائشه محمد على البدر 41

 عبد الحافظ يوسف عمر موسطى 42



 

 عبد العزيز محمد جابر حسين 43

 عبدالحميد سلطان جابر محمدالجابر 44

 حسين نعمه النعمهعبدالرحمن محمد  45

 عبدالرزاق عبدالرحيم شاكر 46

 عبدالعزيز احمد عبدهللا احمد لرم 47

 عبدهللا عباس على كمال العمادى 48

 عبدهللا محمد احمد ناصر الحداد 49

 عبدالناصر محمد ناجى  الزهر 50

 عبدالهادي علي محمد هليط الخيارين 51

 علي محمد هادي هليط الخيارين 52

 عيسى محمد احمد ناصر الحداد 53

 غانم على محمد هليط الخيارين 54

 فاطمه عبدهللا احمد جولوه المهندى 55

 فرج محمد علي المشعلي القحطاني 56

 فهد علي محمد هليط الخيارين 57

 فيصل سعد منصور الحارب 58

 لولوة راشد يوسف الخاطر 59

 لولوه خليفه محمد العلى المعاضيد 60

 محسن عثمان احمد علوى باوزير 61

 محسن محمد احمد ناصر الحداد 62

 محفوظ حسين بومعراف 63

 محمد راشد محمد خميس السليطى 64

 محمد عبدهللا سلطان ناصر الحميدي 65

 محمد على محمد الشقيرى المهندى 66

 محمد علي محمد هليط الخيارين 67

 مريم ابراهيم حسن  الهيل 68

 هللا خميس الكبيسى مريم عبد 69

 منى سلطان جابر محمد الجابر 70

 ناصر حسن حسين ابراهيم الجاسم 71

 ناصر محمد احمد ناصر الحداد 72

 نواف عبدالعزيز حسن محمد الدهنيم 73

 نور سلطان جابر محمد الجابر 74

 نوره صالح ناصر دعقان الهاجرى 75

 نوره ضيدان محمد الرثيع الهاجرى 76

 نوره علي محمد هليط الخيارين 77

 نوره محمد هادي هليط الخيارين 78

 نوف علي محمد هليط الخيارين 79

 هدى عبدهللا مهنا المهنا النعيمى 80

 هندسة الكرمل 81

 هيا عبد هللا خميس عبد هللا الكبيسى 82

 وسميه دلهم مسعود دلهم الكوارى 83
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