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االسم
مبارك محمد مبارك عياش المنصوري
الشيخ خليفه بن ناصر عبدهللا حسن ال ثاني
خالد راشد صالح اباالزمات
عبدهللا مبارك محمد الجربوعي
ثامر محمد راشد العلى المعاضيد
جمد تويم حمد البريدي
ناصر راشد بخيت الهولي النعيمي
صقر مبارك صقر مبارك المنصورى
محمد راشد حسن الجفالى النعيمي
سعد راشد سعد ركيب الهاجري
عبدهللا سعد عبدهللا الكواري
احمد سعد احمد االبراهيم المهندي
محمد مبارك سيف المنصورى
جاسم محمد جوهر مبارك العلي

محمد حمد كليفيخ خالد الهاجري
محمد مبارك عبدالهادى محمد بن نايفه

نايف عبدهللا حمد النعيمي
على راشد حمد السنيد
ناصر محمد حمد الغفرانى المرى
طالل فهد محمد فهد النعيمي
عبدهللا راشد محمد البريدي الهاجري
ناصر فرج عبيد المرى
محمد عبدالعزيز محمد غبدهللا الدباغ
احمد على خليفه لسلوم الكبيسي

سعود على حمد حسين البريدي
هالل محمد هالل محمد هالل
سلطان سعيد سالم البنعيد المهندي
نايف عبدهللا حمد ال جبر النعيمي

رقم الشريحة
900182001255368
985111001059915
900182001358438
911111111114177
900182000900052
985111000538744
985111000537445
900182001069295/
985170002972031
948000000016097
991001000298795
276094800003862
276094800003458
911111111111546
911111111115303
956000002640033
911111111114605
941000019245216
/ 900182001022588
900182001069324
911111111113051
784095800014937
985111001098327
276094800003747
841006273
985111000398323
911111111112915
300012000135722
985111000629867
985141000632000

التوقيت
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جاسم محمد خلف العتيق الدوسري
نايف حمد محمد الرزن الشهوانى
محمد سالم صالح سالم عجيم
فريق الوسيل
خليفه عبدهللا سعيد القريصي
خليفه ناصر خليفه طوار الكواري

هزاع على هزاع الجبر النعيمي
صالح راشد عبدهللا سعيد القريصي
خالد احمد مبارك بوغانم السليطي
حمد على ناصر الحميدي
جاسم محمد مبارك المنصورى
احمد على حسن االنصارى
خالد احمد مبارك بوغانم السليطي
عبدالعزيز ابراهيم حمد سيف الكواري
حمد عبدالهادى محمد مبارك بن نايفه
مبارك صقر مبارك محمد المنصورى
محمد سالم صالح سالم عجيم
سعد احمد محمد الحمدان المهندى
ناصر محمد جابر الحميدي
محمد صالح حمد القمرا النابت
محمد حمد على محمد الشارب
حمد محمد راشد الدوسري

محمد سالم غراب المري
على طالب جابر عفيفه المرى
محمد راشد حسن الجفالى النعيمي
فريق الوسيل
سعد احمد محمد الحمدان المهندى
احمد عيد امان مبارك الخاطر

سعد احمد محمد الحمدان المهندي
فيصل محمد محسن عبدهللا فطيس

900182001131130
90018200899328
900182001131341
911111111114658
900182001068853
900182001255183
784098500015140
900182001067702
900182000896637
985111000632428
985111000537159
911111111111651
985111001059581
985111000632566
/ 900182000115916
78409580001047
911111111112581
985170002970758
784095800011679
985111000629863
784095800012017
911111111114846
985111000634200
900182000896888
900182001064766
900182001413518
911111111115179
941000019437479
991001001014998
985111000629999
911111111113236
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محمد يوسف محمد الحيي النعيمي
عبدهللا مسلم جابر النابت المرى
فريق الزم
على طالب جابر عفيفه المرى
خليفه عبدهللا سعيد القريصي
طالل فهد محمد فهد النعيمي

فيصل ناصر منصور الشهواني الهاجري
سيف محمد سيف ابوجاسم الكعبي

الشيخ خليفه احمد سلطان جاسم ال ثاني
طالل فهد محمد فهد النعيمي
فريق الوسيل
سلطان حسن عبدهللا الدوسري
حنيف حمد هندي محمد الدوسري
جاسم محمد سعود الكعبي
حمد عبدالهادي محمد مبارك بن نايفه
الشيخ عبدالرحمن احمد فالح ناصر ال ثاني

محمد سالم غراب المري
راشد محمد على الشيبه المرى

توقيع الحكم األول

985111000632732
911111111114849
911111111113879
900182001069369
900182001068854
985111000398553
911111111115277
900164000494638
900074000619197
900182001155362
911111111114655
900182000899814
941000015053294
985111000398366
987000010001654
911111111114847
985111001098485
991001000297983

توقيع الحكم الثاني

توقيع رئيس اللجنة

