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مريم صقر محمد(ورثه(
خلفان العلوى(قاصر نورة خميس(
ورثه خميس العلوى(خلفان موزه شيخه زوينه(
ابراهيم عبدهللا محمد خوري
ابوبكر سالم عمر العطاس الكثيري
احمد عامر عبود حريز
احمد عبيد ثاني المهيري
احمد محمد خليفه القبيسي
احمد محمد رجب الحوسني
السيد علوي عمر العطاس
الشركه التجاريه الدوليه االولى ذ م م
العنود عبدهللا سالم عبدهللا السعيدي
اليازية حمدان محمد نعيف العامري
امنه مبارك اسماعيل علي الزعابي
باروت جمعه سعد السعدي
بخيته راشد مطر سالم القبيسي
بخيته سعيد احمد الرميثي
بطي بن عبيد بطي الشامسي
بطي سالم بخيت القبيسي
بال ل مبارك عبدهللا خوري
ثاني راشد مطر سالم القبيسي
جمال محمد احمد البلوشي
جمعه حجي عباد الهاملي
حارب محمد سعيد الخيلي
حسن علي سالم
حمد احمد عبدالرحيم محمد القبيسي
حمد سيف خميس المكتومي
حميد حميد راشد المنصوري
حميد راشد مطر سالم القبيسي
خالد خميس علي سلطان الشامسي
خديجه محمد عبدالرحيم القبيسي
خلود احمد محمد امين المال
خليفه مفتاح فضيض الدرمكي
خميس جمعه شنين الفزاري
خميس خلفان مبارك اليحيائي
خميس سالم سالمين مرزوق المنصوري
خميس مبارك العفاد المنصوري
راشد حسن محمد الشامسي
راشد حمدان راشد النعيمي
راشد خلفان راشد المطوع الظاهري
راشد خلفان مبارك اليحيائي
راشد خميس ناصر بالعياره المنصوري
راشد عبدهللا مرزوق المحيربي
راشد عبيد سالم العلوي
راشد غالب راشد المنصوري
راشد محمد سالم الحايطه الدرمكي
راشد محمد سبت الخيلي
زايد راشد مطر سالم القبيسي
ساره عبدهللا احمد مهدي الخوري
سالم حمد سالم الرميثي
سالم خلف ابراهيم الحوسني
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سالم درويش الشيخ بدر المحيربي
سالم راشد مطر القبيسي
سالم سالمين سالم عوض العامري
سالم سعيد صالح المنصوري
سالم عبدهللا محمد المنصوري
سالم مبارك ريس بالليث
سالم محمد مرشد الكعبي
سالم محمد مساعد المنصوري
سالمين خليفه سلطان الحميري
ساميه احمد عبدالرحيم باقر
سحمي جابر مفرح االحبابي
سعيد بخيت السالفه النيادي
سعيد حمد خميس النيادي
سعيد سالم غالب خزام العامري
سعيد سالم مبارك الشامسى
سعيد شعالن ربيع المزروعي
سعيد عبد هللا ناصر الجنيبي
سعيد عبدهللا علي القاضي الشامسي
سعيد عيسى محمد الفال حي
سعيد مبارك مني المنصوري
سعيد هالل عبدهللا الدرمكي
سعيده محمد عوض العامري
سلطان احمد سلطان غنوم الهاملي
سلطان سالمين حرمل الظاهري
سلمى سالم ربيع
سلمى سالمين سالم عوض العامري
سليمان احمد سليمان
سهيل النحيس ناصر سهيل العامري
سويد خميس حمد مولي الوحشي
سيف علي محمد النيادي
شافي محمد حبثور الرميثي
شمه سيف غانم السويدي
شيخه سالم محمد
صالح سعد عبدهللا شيباني
صالح عبدهللا صالح الحاي المرزوقي
صالحه محمد خليفه القبيسي
عارف عبدهللا محمد صادق خوري
عائشه راشد مطر سالم القبيسي
عائشه عبدهللا صالح العلي
عبدالعزيز مصطفى عبدهللا المرزوقي
عبدهللا خلف احمد خلف العتيبه
عبدهللا عبدالرزاق عبدالرحمن
عبدهللا محمد سعيد نهيمان القبيسي
عبيد حمد احمد المطوع الظاهري
عبيد خميس ناصر بالعياره المنصوري
عبيد راشد مطر سالم القبيسي
عبيد مصبح سعيد الشامسي
عبيد هالل عبيد الظاهري
عتيق الماس محمد الظاهري
عتيق عبيد خلف الظاهري
عدنان سلطان سيف العواني النعيمي
عذيجه مراد محمد القصاب
عشبه سالم ربيع الظاهري
عشبه عامر تريس المنصوري
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علي جمعه مانع الظاهري
علي راشد حسن محمد الشامسي
علي سعيد حمود الدرعي
علي سلطان شفيان المقيضي العامري
علي عبدالرحمن عثمان مبارك الزعابي
علي عبدهللا علي العمودي
علياء فرحان سعيد الزعابي
عمر علي عطوفه المنهالي
عمير مبارك علي محمد اال حبابي
عوف عبدالرحمن عثمان مبارك الزعابي
عيسى احمد حسن غريب الحوسني
غانم مبارك راشد قصيلي هبوه المنصوري
غدير محمد عيسى المزروعي
غريب جاسم محمد البلوشي
غلوم احمد محمد خوري
غلوم فتح هللا المرزوقي
فاخره عامر تريس مشعان المنصوري
فارس محمد ابراهيم العلي
فاطمه درويش الشيخ بدر المحيربي
فاطمه راشد مطر سالم القبيسي
فاطمه سالم ربيع
فاطمه عبدالرحمن عثمان
فاطمه عبدهللا احمد مهدي الخوري
فاطمه عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي
فاطمه منصور محمد عبدهللا حسين خورى
كنه عامر مشعان المنصوري
مانع قران راشد المنصوري
مبارك راشد مطر سالم القبيسي
مبارك سالم خميس المخيني
محمد جابر محمد المحيربي
محمد جوعان راشد البادي الظاهري
محمد حمد فارس المزروعي
محمد حميد خليفه الخيلي
محمد حي احمد الهاملي
محمد خليل ابراهيم سالم عبدهللا الحوسني
محمد خميس ناصر بالعياره المنصوري
محمد دليمك خلفان الهاملي
محمد راشد علي الظاهري
محمد راشد مطر القبيسي
محمد سالمين حمد علي
محمد سعيد شليل المزروعي
محمد سعيد غميل خميس النعيمي
محمد سيف محمد باالصلي الظاهري
محمد صقر خرباش الظاهري
محمد عبدالرحمن يوسف آل علي
محمد عبدهللا احمد
محمد عبدهللا حسين خوري
محمد عبدهللا حميد الدرمكي
محمد هزيم سيف عوض المزروعي
محمد يوسف ابراهيم مطر
مريم رضا سيف هللا صالحى
مسلم ناصر سالم الدرعي
مصبح حمد سعيد الشامسي
مصبح طارش سعيد النعيمي
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177
178

مطر حميد مطر الرميثي
مطر خليفه سالم النعيمي
مطر راشد مطر سالم القبيسي
مطر سعيد حسين الكتبي
مطر سيف العزمي الحميري
مكتوم مبروك خليفه المحرمي
موزة حمدان محمد نعيف العامري
موزه خميس ناصر المنصوري
مي خميس ناصر المنصوري
ناصر خلفان طويلب المنصوري
ناصر علي سرور الخيلي
نجمه عامر تربس المنصوري
نوال درويش الشيخ بدر يوسف المحيربي
نوره راشد مطر القبيسي
هارون عبدهللا احمد مهدي الخوري
ورثة سعيد سيف راشد الراشدي
ورثه امنه عبدهللا طاهر الحوسني
ورثه عبيد درويش الشيخ بدر المحيربي
يونس عبدهللا محمد صادق خوري
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