
التسلسل
رقم 

المساهم
عد االسهماسم المساهم
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2002لسنة 

          06.600بديوي محمد  ابوسالم14
        013.300محمد محمد  عواد212
ي313 ي جميل وفوزيه توفيق الزعب 

        049.900راض 
        53279.800عبدالمهدي   الموىس418
          01.300عبدالعزيز احمد  الطعمه532
ي638

          06.600عائشه علي  العنات 
          02.000محمود سليم  المصطف 743
          06.600محمد مفلح  عبنده856
          06.600محمود محمد  التل977

          02.400فاطمه فتح هللا قطيفان1080
        26513.300مصطف  محمد ومحمود الحاج حسن1194
        039.900عوض المصطف  وعلي المصطف 1295
          03.300سفيان عارف احمد التل13102
          05.300ندوة عبدالقادر  التل14105
        6514.988فريده قاسم خض  الرشيدات15114
        6514.988اسحق خليل محمود الرشيدات16115
          02.600عوده هللا احمد  الشناق17117
        26560.250صالح احمد عبداللطيف بب  هات 18127
          1326.600محمود مطر عوض  بب  هات 19130
ي20169

          05.300اسماعيل عبدهللا خض  الديب 
          04.800سعدالدين فندي  الروسان21172
        013.300سعده   سليمان22174
          06.600احمد عمر  االخرس23184
        012.000وداد علي  االخرس24187
          01.300سليمان محمد خليل ابوالرب25212
          06.600بدرة ابراهيم  الشبار26222
ي27223

ي هات 
          04.000خلف محمود حمود بب 

        013.300اديب يوسف  كرم28224
          04.000عثمان ابراهيم  الكردي29225
          06.600قاسم محمد  حسن30250
يده31252         060.250احمد محمد سعيد عبدالقادر الشر
ي صالح الخطيب32253           06.600طاهر ناج 
        029.500سميح صالح محمد علي سعدون33255
        013.300سعيد احمد  رسحان34265
        17245.528ورثه سطعان  الحسن35266
        13213.200عدنان يعقوب  الخوري36273
        020.000سليم خليل  الدباس37280
          06.600بدر محمد  العايد38285
          06.600ابراهيم بدر محمد العابد39286
        013.300محمد شاكر يوسف الرجال40287

2002كشف يبي   اسماء المساهمي   الذين ينطبق عليهم قانون التقادم لسنة االرباح 
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        013.300يوسف احمد  الرجال41288
        013.300زياد عبدهللا الصالح الغزاوي42291
        013.200قاسم محمد وعبده محمد الخليلي43300
ي44304           04.000احمد قسيم وزوجته منظومه الزعب 
        26560.250عبد الرحمن الفهد  الواكد45309
        013.300امنه الحاج ابراهيم الشبار46317
        017.200رشدى ِ  مريش47327
        010.600فواز عبدالمجيد ابراهيم حجازي48338
          06.600عواد طعمه العوض خوري49342
        13218.200فضلورفيق اسعد الخوري وفضيل رفيق اسعد الخوري50344
ي51353

          06.600موىس العوض  العبيب 
يه عبدالقادر  عبنده52362           03.900خي 
          02.600وصفيه عبدالقادر  عبنده53363
        013.300محمد امي   ذياب معابره54369
          01.400فاطمه محمد امي   ذياب معابره55370
          06.600محمد خلف  العبدهللا56380
        013.300عبدالقادر ابوالمهنا  الملكاوي57384
          06.000محمد وماجد االحمد الروسان58390
        013.300الحمصي.  عبدالعزيز 59402
          05.700ندير علي  االخرس60403
          05.700مني  علي  االخرس61407
        13234.975نعمه مدهللا  حجازي62409
          01.300احمد محمد عيىس  الشناق63417
ي64421           06.600علي رشيد  الزعب 
          06.600عبدالعزيز.  عبدالمجيد 65426
ي66428

          02.600كنعان شعيب  مدت 
        26549.900محمد حسي   احمد طوباىسي67440
        016.000فاطمه الحاج احمد يوسف التل68469
          08.000حسي   احمد  ابوسالم69473
ي70474

        20041.000عبد اللطيف الشيخ صالح خليل مريش الحسيب 
          06.600محمد توفيق  اللمع71478
          06.600موىس الطحان  جرادات72484
        019.800مثقال المحسن  الحمود73485
        013.200حمده العل  ابونارص74495
        13213.200سليمان ابراهيم عبدهللا الشبار وعلي ابراهيم عبدهللا الشبار75507
ي76509

        13238.475فخرى محمد صالح العجلوت 
          808.000فلحة مهاوش  دقامسه77523
          04.000فريده المصطف   ابوسالم78524
          05.300مصطف  محمد  احمد79531
اوي80539           02.600نايفه ابراهيم  عشر
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        013.200تركية كريم البخيت التل81548
        024.800عبد الرحمن احمد محمود غرايبه82574
        13213.200عبدالهادي محمود  ابوسليم83582
          06.600محمد فالح  ملكاوي84590
          02.600شيخة الحامد  خريس85592
          01.300احمد محمد الشيخ ذيب غانم86613
          06.600صادق محمود  محيالن87623
ي88627

          03.300عليان السليم المصطف  بب  هات 
        013.300خالد الصالح الحسي   العمري89635
        021.200مفلح الحسن  غرايبه90643
        020.000زلفه احمد  غرايبه91646
        020.000اسماعيل وعبدهللا  كتكت92648
ي93649

          06.600احمد محمد سليمان القرعات 
          06.600خزنة محمود عبداللطيف ابوالهيجاء94653
        029.975صالح حسن  غرايبه95659
          06.600محمود حامد  النجار96672
        013.300عندليب احمد محمد عماوي97707
          06.600عليا مدهللا  حجازي98713
        13219.800واصف سليمان  السودي99715

ي100720
          06.600حسب  عبدالرحمن  المومب 

ي101722
          06.600محمد امي   عبدالرحمن المومب 

          09.900بدريه احمد  عبنده102730
          06.600حسن ِ  قرباع103735
          09.300علي محمد نابلىسي واخوانة104737
        013.300محمد درويش  جلعو105742
ي106745

        013.300علي محمد  الطريب 
ي107748

ي هات 
        026.600علي عبدهللا يوسف بب 

          06.600بركات احمد  خطيب108752
        010.000ابراهيم عبدهللا حسي   القيىسي109776
          08.100محمود احمد  ملكاوي110781
        6510.050محمدتيسي  احمد حسي   الشاج111783
          08.000محمود و عيىس السليمان112784
          251.300تميم عارف سليم الرواس113789
          05.200كردي وعلي  السليمان114793
ي115803

        013.300زهي  محمد والدته ساميه القريوت 
        013.300وديع اسعد يعقوب معمر116861
          06.600نايف العلي  ابو عبيد117875
ي118891         013.300صالح محمود  الزعب 
        13219.800نجيب عوض  ارشيدات119901
          02.600زكريا توفيق  الطاهر120906
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        013.200سمي  نجيب صالح الخوري121908
        023.300صالح نجيب  الخوري122909
        026.600نجيب صالح نجيب الخوري123910
        029.975صابر نجيب صالح الخوري124911
        13219.800محمد داود  صالح125918
        013.300لؤي وحيد ِ العوران126926
          04.000هيام احمد  االخرس127931
          01.300منصور فواز  كراسنه128947
          06.600حسي   العرسان  الروسان129952
          06.600فلحه المحمود  ابوسالم130958
          02.600هالله رضوان  ابوطلفاح131959
        075.000سعيد احمد عبدهللا الجمل132965
          06.600امنه بنت خلف النايل133970
          06.600خديجة عبدهللا  الجوده134973
          03.300قاسم محمد  احمد135979
        013.300حمزه الصالح  الحمدان136984
        013.300اسماعيل رباح  مسودي137987
          09.300عزت عبدالكريم عبدالجبار القدومي138988
          04.000عبدالفتاح محمود  قطيش139993
ي140994         018.105حسي   العل  الزعب 
          04.000عبدالقادر   التل1411016
          417.900عبله مفلح السعد البطاينه1421027
          09.900صبحي شكرى  ابو حجله1431030
        013.200علي فيصل  المحمد1441046
          04.000محمد صبحي  النابلىسي1451049
ي1461056           06.600محمد توفيق محمد الزعب 
          05.300صالح علي  كركش1471063
          02.300نض محمد احمد السودي الروسان1481067
          06.600فاطمه عبدهللا  الجوده1491069
        012.000سودى سليمان  الروسان1501075
        5213.870صبحية و نزهة نمر طعمة1511086
ايري1521087         26534.300نعمه عبد الرحمن  الشر
          655.550انور عبدالقادر ِ القطب1531108
          06.600خض  قعيد  الشمري1541112
        033.200بدر عبدالهادي  ابوسليم1551114
          08.000موزه احمد  ارشيدات1561115
     0691.450عثمان صادق عبدالرحمن ناصيف1571117
          02.600اسد محمد  قاسم1581122
          06.600احمد عوض احمد شومريه1591157
        5213.670عثمان خليل  عبنده1601161
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        036.600عادل عبدالمهدي  الشمايله1611163
        26539.900يوسف طعمه  دخل هللا1621169
          04.300احمد محمد عبد القادر الخطيب1631171
          06.600رسور اسعد  حداد1641174
          02.600احمد محمد عبدالكريم العمري1651186
        049.900حسي   محمود  غرايبه1661190
          06.600عفاش خالد ملحم الخرشان1671191
ه الياس  رسيه1681192           06.600جي 
ى  ابواليقي  1691198           06.600ابراهيم خي 
          659.900هانم عامر امي   المضي1701199
        13219.800كامل حامد قاسم الملكاوي1711200
          659.900حسيبه حامد قاسم الملكاوي1721201
          06.600علي محمد  العمري1731206
ي1741208

        026.600محمد مصطف   المعات 
        010.600ابراهيم عايد  السمردلي1751210
        029.700مصطف  محمد عبدالرحمن خصاونه1761211
        013.300روي    ج الحاج مخيمر ابو جاموس1771238
ي حسن  الريشة1781249

          06.600حسب 
        13223.200طالب بدر  ملكاوي1791257
        013.300عيىس جابر  القضاة1801261
          01.300يوسف وديع  الحاوي1811278
          1608.000منور محمود حسن جوهره1821279
        029.975نعيم اسماعيل  شوقة1831280
ي1841285

          04.000فاطمه عبد المجيد الدلقموت 
ي1851286

            -0مريم عبدالمجيد فالح الدلقموت 
        3310.105عذراء علي حسن التل1861290
          06.600بدر راشد  العابد1871291
          03.300محمد نضال رشاد العابد1881292
        013.300محمد وسميحة  الخطيب1891293
        013.300تركي عيىس سليمان ايوب1901294
          04.600حسن المحمد  الهامي1911303
          04.600مصطف  السمرين  خريس1921306
        26570.250رفعت   سلطان1931309
          06.600حسي   يوسف ابوبكر البكري1941310
          02.600فاطمه جروان علي طيفور1951312
        013.300قاسم علي  احمد1961313
        011.100خديجة احمد  الحديدي1971315
        034.300غالب سليمان يوسف ابو عبود1981324
ي1991326           06.600شحادة بشي  العلي الزعب 
          02.800رضا سليم  الرواس2001338
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          00.700مدين محمود اسماعيل ملحم2011354
          01.800مب  محمود رسالن الكسيح2021376
          01.800سمر محمود رسالن الكسيح2031377
          01.800ديانا محمود رسالن الكسيح2041378
ي عبدالقادر  الجندي2051391

          00.200عوت 
ي2061395

          03.300محمود رشيد زيد الكيالت 
          00.800منتىه طراف  حيمور2071508
        019.800ذياب عيد  سليم2081523
          02.600سعده علي الصحن العواملة2091529
          06.600يوسف عبدالحميد  جاموىس2101532
        013.300سالم داود  حداد2111547
          03.300حلمي توفيق  يعيش2121556
          03.300عدله حلمي  يعيش2131562
          06.600جميل عبدالرزاق  القطب2141572
ي2151581

          05.200عوض السليمان عوض المومب 
          05.300فاطمه عبدالفتاح  قطيش2161583
          06.600عبدالحي فتح هللا  سلوم2171584
          02.600محمد محمد عيىس ابو شامه2181585
خ2191590         10524.040علي مسلم حسي   ابو رسر
     532140.500حسي   حسن حسي   االسود2201591
        013.300سالم حباس  مصطف 2211592
        013.300نمر خض  حامد الجوده2221593
        13249.475هالل مصطف  صالح الخصاونه2231600
ي الفرحي  2241610

          06.600فرحان ابراهيم العسيف 
          06.600يوسف سليمان  العباس2251611
          06.600وفاء موفق احمد فوزي البيات2261612
          03.300توفيق اسعد  ربيع2271620
ه2281622           01.300سليمان يوسف سليمان ابوعمي 
          00.800محمد علي محمود الصمادي2291628
          00.600طالب عبدالقادر  يوسف2301630
          06.600سامي كريم  خصاونه2311631
        26560.250خالد الرهبان  الواكد2321634
          02.000علي وعبدالكريم وعليان الياس ابو شديف2331641
          06.600عبدالجواد سليمان واخيه دعيس2341646
          06.600فهد الياس  ابو شديف2351647
          00.600جورج   شاميه2361649
          00.600سوزان   شاميه2371653
          01.300ليل خليل  الزعمط2381655
          00.600شاميه.  طوت  2391656
          06.600محمد جميل  الحديدي2401663
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          806.700عيد عبدهللا حجاج معايعه2411667
          06.600عيىس ذيب  غنما2421668
        8016.400عبد هللا عبدالحميد محمود خصاونه2431669
ي2441672

          01.100يوسف نقوال  لطف 
          01.300عربيه عزالدين  العابودي2451674
          02.600فهميه شاكر  ابو رصاع2461683
          06.600صيتان فريد ذيب ابو عاشور2471691
          06.600صليبا عيىس  فري    ج2481696
          06.600مريم رسور  المحمود2491705
          05.300محمد منصور محمود سويدان2501709
          00.800عقله علي محمد خصاونه2511729
        013.300حسن نمر ابراهيم ابو حجاب2521737
        013.300حمد الجي   الكايد2531739
مان2541745 ي نجيب عبد هللا الشر

        5213.870راض 
          08.800رشيد يعقوب  الحداد2551746
        13212.600سليم سليمان  السعدى2561753
ي2571754

          653.300زكيه الحاج علي اللوبات 
          01.300مريم محمد  عثمان2581757
ي2591764           09.900عيىس  ذيب مرج 
          06.600عبدالمعطي   مراد2601766
          06.600احمد سعيد  الروسان2611777
ي جميل  ابو رصاع2621784

          02.600لطف 
          02.000سليمان هويمل  كريشان2631785
          01.300سلم هويمل  كريشان2641787
          06.600عقله جراد  النسعه2651792
ي2661793

          01.300يونس حسي   فري    ج المعات 
          04.000مصطف  علي يونس العزام2671795
          02.000داوود جدوع  ابو عيده2681804
          03.300حسن علي محي الدين الكردي2691812
        013.300عوض سليمان كريشان واوالده2701819
ايعه2711821 ي الي  

          03.300حامد اسماعيل عبدالغب 
        013.300محمد محمود  جابر2721846
ي2731855

          06.600وديع بولص  المشيب 
          02.600محمد مصطف  محمود الصمادي2741856
          02.600محمود رفاعي ابراهيم مراشده2751871
          02.600فاطمه خليل  عبنده2761873
ي ومحمد درويش وعمر ابورصاع2771877

          09.300عبد الرحمن ولطف 
          09.300نواف اسماعيل سليمان ابو جابر2781882
          03.300محمد راشد ِ عوده هللا2791886
          02.600فؤاد جورج موىس دحابره2801889
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          02.600ليل وصف   الشكعه2811903
          02.600ابراهيم مصطف  محمود الصمادي2821908
        013.300رزيق الخطار  السليم2831913
          06.600سعيد سليمان  ابو جابر2841914
          06.600عايد عيد طحيمر الصويص2851919
          03.300عبدالدائم   محمد2861920
          03.300عواد عبدالدائم  محمد2871921
          04.000حسن خليل حماده ابو حمدان2881924
          01.300ادما ذياب سليم ابوحمدان2891925
          03.300احمد عبدالدائم  محمد2901926
          03.300شفيق عبدالدائم  محمد2911927
          06.600سعيد عبد  باكي 2921928
ي هات 2931938

          06.600عيده الشحادة السحيمان بب 
        8021.105جميله جعفر جابر المبيضي  2941945
          02.600حمده   الشور2951950
          06.600عبد الرحمن قاسم سليم ابو البصل2961952
ي2971963

          525.200محمد سالم احمد المومب 
        6517.488امنه نجيب محمود البطاينه2981968
          03.300ابراهيم مصطف   حسي  2991969
ي3001977

          06.600محمد حسي   عقله المومب 
        6517.488مبارك ضيف هللا ِ بطاينه3011982
          06.600مصطف  محمد  مرعي3021984
          06.600فاطمه   المضي3031986
          06.600نض احمد حسن عصفور3041987
          02.600احمد سليم  يعقوب3051995
          03.300محمد حسي    عزام3062009
ي3072013

        022.600محمد بطل  الشيشات 
        13234.975علي سمورواخيه عبد العزيز القرعان3082016
          02.600جزاع مشحن  ابوكركي3092021
        13213.200ضياء ذيب الموىس غنما3102022
          06.600ايوب الخورى سليمان العودة اللة3112023
          00.600ماهر فتحي  صوفان3122041
        036.210طايل حسن علي غرايبة3132051
          06.600حسن صالح محمد عباده3142057
        13234.975محمد علي  الهندي3152059
ي الدومي3162064

          06.600محمود احمد حسن بب 
          02.000راض  عيادة  عودة3172071
          06.600مب  موىس  الخليل3182076
ي3192077

          02.600عبد الرحمن محمد سالمه المومب 
        013.300عبدالرزاق عمر احمد الش3202079
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        013.200فارع ذيب  عباىسي3212085
          02.600خالد عزت  قدومي3222086
          01.300محمود محمد  طلوزي3232090
        019.800عثمان محمود عثمان االعرج3242091
          03.300يوسف احمد محمد بطاح3252094
          06.600مرعي خليل  مرعي3262097
          06.600عبدالحميد محمد  الخطيب3272098
        023.300جميل هيشان  الرياحي  3282099
 سليمان ابوكركي3292113

          06.600محفوظ وعبدهللا اوالدحسي  
          06.600عوض حمود سعيد نصي 3302117
          06.600محمود ابراهيم  ابوالهيجاء3312126
        013.300سعيد ابراهيم  حداد3322133
          04.000فالح محمد احمد الناطور3332136
          06.600عبدالهادي عزو  عبدالعال3342137
          06.600عبدالرزاق عزو  عبدالعال3352140
ودي3362142           06.600ليل حسن فتال يي 
        13229.975ابراهيم عبدهللا ابراهيم معايعه3372143
          02.800حسي   مطلق عمر القطب3382145
يف مطلق عمر القطب3392148           06.600رسر
          04.000انيس عبيدهللا ذيب المقاطيش3402153
          03.300سالمه محمد حرب تياها3412179
        010.600عبد الرحمن عطيه شحاده طبيشات3422181
          05.300محمد اسماعيل  صوبر3432184
          03.300فرح عيىس  حداد3442185
          04.000فايز موىس نصار قاقيش3452190
ي3462194         034.975راسم شكيب موىس النشاشيب 
          06.600عيىس اسعد  حداد3472195
        013.300ذيب فياض  المعات 3482212
          02.000شكري   مسنات3492215
          04.000مطر موىس  محمود3502220
          06.000عبدالقادر   كبب3512223
        013.300عبدالوهاب عبدالمجيد  البغال3522238
          04.000يوسف يعقوب  قاقيش3532240
        011.600سالم عوده  نضاوين3542245
          06.600عبدهللا احمد  ابراهيم3552247
          02.600حواء عبدالوهاب  البغال3562251
          06.600ليل مصطف   الملي3572253
          02.600خديجة محمد  طلس3582254
          01.300رمزي   الباشجاويش3592255
ي3602261

 
          03.300محمد حسن  الدسوق
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          04.000كمال شتيوى بديوي قموة3612271
ي3622278

          03.300محمد محمود  مومب 
          03.000جواهر سلطان  العدوان3632286
          02.600محمد عبدالجليل  خضي 3642298
          05.000جمال يوسف حبيب جدعون وسليم يوسف حبيب جدعون3652305
          06.600احمد عبدهللا  مصطف 3662307
          06.600فرحان عبدالكرم سعيد فاخوري3672313
          06.600جميله يوسف سعيد فاخورى3682316
          00.600بدر يوسف ابراهيم تىسي3692320
          06.600نضه ابراهيم الخليل دعيبس3702322
        013.300نور مثقال عبدهللا النمري3712324
          08.000سعاد هالل  غنما3722326
          06.600عطا عبدالهادي محمد العبد بركات3732330
        013.300راج  محمد صياح الليون3742335
          06.000موىس عقله عيىس النمري3752336
          02.600ورثه عبدالهادي  سليمان3762338
ي3772339           02.600عبدهللا ابراهيم  توتنح 
          03.300نجيب عيىس سالم النضاوين3782343
        13213.200عرسان احمد عبدالرحيم الدقامسه3792346
          06.600قاسم محمد علي مصطف 3802348
          03.300سعيد يحب   الغامدى3812349
          06.600عبدهللا احمد  الزبيدى3822361
          08.000عض ارفيفان  المجالي3832374
ي3842385

          06.600انصاف عبدهللا فهيم زيد الكيالت 
ه اسماعيل  كاشف3852398           00.800مني 
        010.000محمد حسي   محمد ملكاوي3862412
          06.600كاسب   الصفوق3872416
          06.600غازي محمد  عطاهللا3882417
          02.600زهديه محمد  زغل3892418
          01.300صباح سيف المصلح الزغول3902420
          01.300زهي  حسي    قازان3912421
          06.600سيف حسي   المصلح الزغول3922423
          05.200حسي   محمود عبدالرحيم الدقامسه3932431
          05.300محمد احمد علي حسونه3942433
          02.600عبدالكريم صالح احمد الجيارين3952434
          02.600عوده خليل ابراهيم العبيدين3962436
          04.000سليمان الفالح العلي الزيود3972438
          03.300جمال محمد علي لبون3982440
          04.000فكتوريا عوده  حمارنه3992442
        013.300عبدالفتاح الحاج محمدعلي النابلىسي4002445
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        013.300عبدالكريم حامد  صالح4012449
          06.600ساري عقيل  سواقد4022452
          06.600ورثه عبدالرحيم غريب بكرى4032453
          04.000ساير ساري  سواقد4042455
          06.600فريد   جمشيدي4052459
          04.600عبدهللا   الطارف4062460
          04.600محمد   الطارف4072462
          03.300صبحي سعيد  ابو عباس4082474
          02.600بسام وغسان وعدنان وذياب  فرحان حداد4092475
ي4102478

          04.600رسمي حسن نصار المعات 
          06.600حليمه يحب  زكريا كتاوة4112481
          02.600عنايه رضا  الخماش4122482
ك4132483           04.000فخري احمد  الي 
          06.600محي الدين حسن الحمصي4142485
          02.600محمد االمجد  محمود4152503
ي  اللبون4162507           00.600روزه راج 
          03.300ميش احمد جميل مهيار4172510
          03.300محمود خليل  قاسم4182524
        039.900سالمه عايش  القسيم4192529
          06.600مصطف  احمد  ابراهيم4202530
        013.300محمود احمد  ابراهيم4212531
ي4222536

          04.000سليم مفلح  مومب 
          03.300فاطمه محمد السالك الشنقيطي4232544
        026.600محمد السالك واحمد السالك الشنقيطي4242545
          02.000منصور محمد  الحميدي4252548
        013.300جمعة احمد رشيد ابوالوى4262560
          06.600تيسي  داود  جرار4272563
          02.000توفيق سالمة  البطارسة4282569
          00.600سهام حسيب زوجه احمد      العوري4292571
          04.600الياس   كعيد4302573
        26560.250احمد علي يوسف عالونة4312594
          03.300عواد طريف  الشاعر4322600
          804.000ذيب فرحان ذيب قندح4332601
        26513.300نعمان عقيل سليمان مطر4342607
          02.600احمد عبد الفتاح  عبدهللا4352608
          06.600محمد سعيد  موىس4362615
          03.300نوفه صالح الخليفة العواملة4372623
          03.000مسعود بطرس ابراهيم جوينات4382624
          03.300محمد عبد الرزاق ابو شحوت4392625
          03.300محمد عبدهللا  طعيمة4402626
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          04.000مصطف  حسي    محمود4412641
        012.000علي عبدهللا  حمد4422644
ي4432649         012.000صالح عواد محمد الزعب 
و4442655         013.300محمد يوسف حسن رمضان لي  
          00.700احمد سالمة  الجبور4452657
          06.600عيىس الياس  الشي 4462659
          02.600ايليا نقوال  البلة4472660
        018.105عبد الرحيم محمود احمد ازمقنا4482661
          06.600سالمة محمد  عودة4492662
          06.600نعيم الياس جورج الشي 4502664
ي اسعد المعايطه4512675

          06.600عبدالمجيد عبدالغب 
        013.200ابراهيم حسن  احمد4522677
          02.000احمد سالم  خليفة4532679
          01.400ابراهيم عودة  العثمان4542682
يف  العمد4552683           03.300سليمان رسر
ي4562688         013.300حمد احمد الموىس الثلح 
        013.300هند فؤاد مصطف  اغا4572692
          00.600عبد الحليم عبدهللا  الخاليلة4582695
          01.300سمي  بشار  البلة4592696
          03.900نقوال عيىس  البلة4602699
        013.300نومان   غياض4612702
        026.600فهمي سليمان خليل الشحروري4622711
          01.300علي المفلح  السعد4632714
كس4642715           01.300عرفات محمود  رسر
كس4652716           03.300فيصل محمود  رسر
        013.300ثريا حسن  باقو4662720
        013.300نادر منيب  النابلىسي4672721
          03.300غازية عبدالرحمن  مصطف 4682723
ي4692724 ج            06.600عزت محمد عزو حمي 
          03.300هناء ومب  شاهر يوسف ابوشحوت4702728
          00.600نجيب خلف  مثقال4712733
          02.000محمود عيىس محمود بشارات4722736
          04.000مرتا هواش  سواقد4732744
          06.600يوسف موىس  سواقد4742745
          06.600سالم سليمان العلي المجالي4752748
          04.000علي امي    ابو حجله4762754
          05.300بهيه عبود  ابوحجله4772756
          05.300احمد علي سالم عبيدات4782759
          02.600معي   سويلم بدوان قموه4792766
ه ابراهيم  فاخورى4802772           06.600سمي 
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          06.600محمد محمود  المضي4812781
        013.300عبدالكريم محمد  جراد4822824
          06.600محمد حسي   عبدالفتاح بدارنه4832825
        013.300مصطف  اسعد محمد الحسي  4842829
        019.800محمد سعيد حمدان ابوبكر4852832
          03.300عبدهللا يوسف عبدالرحمن ابوبكر4862834
          06.600امي   توفيق نايف ابوبكر4872835
          02.000وديع نعمه اسعد نخو4882843
          06.600حسي   رزق حسي   اعمي 4892862
     0236.800امتياز عبدالرحيم موىس صوفان4902863
          06.600عبدالحميد محمود محمد موىس4912869
          06.600سالم محمود  سالم4922878
ي  السكري4932881         013.300رفيق ركات 
          06.600ثروت عثمان  حسن4942882
ي4952909

          06.600سفيان داود  الجاعوت 
        013.300اقبال رافت ِ عبدالهادي4962911
يف عبدهللا  حامد4972913           06.600رسر
          06.600جميل عبدهللا  حامد4982914
          06.600غطاس  فايز عايد4992919
          06.600رشيد عبدهللا  رشيد5002920
          06.600نافد امي    النمر5012929
          06.600فدوي نافذ امي   النمر و اوالدها5022930
ي5032933

          06.600فريده الحاج ابراهيم البب 
          03.300عبدالرحيم امي    هنديه5042947
        013.300يوسف احمد  العلي5052951
          06.600صبحي مسعود حمدان مسعود5062956
        060.250هيام عيىس   ابو الجبي  5072958
          03.300نزية اسماعيل  قمحية5082972
          06.600نايف احمد  حسي  5092975
          02.600عبداللطيف  ونايف عبد الفتاح5102977
ي  خريم5112992

          03.300خوله لطف 
          08.000محمود حسن  سعيد5123017
     0140.500عبدالكريم رفيق توفيق السعيد5133025
          02.000زيد رشيد  الرافعي5143026
          02.000يحب  رشيد  الرافعي5153027
        013.300محمود سليم مصطف  عوده5163034
        020.000يوسف احمد عطا صالح5173036
5183049 KHAMMASH FAYYAD  ISAM2665703.400     
          06.600عمر اسماعيل  خليل5193051
        026.600احمد حسن  محمود5203065
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          02.600عبدالعزيز خليل محمد صالح5213068
          06.600رفيق فايز  سليمان5223079
          06.600يوسف محمود حماد القاسم5233084
          04.000فاطمه مشوح حمدان اليون5243092
        13220.600مسعود عبدهللا مسعود نارص5253093
          07.800ابراهيم الحاج علي محمد5263099
          02.600رضوان العل الكايد الفاعورى5273104
        013.300ابراهيم صابر  الدكاك5283108
        8012.000دخل هللا مفلح الصالح الرفاعي5293110
          04.000صالح مفلح صالح الرفاعي5303112
          04.000فندي مفلح صالح الرفاعي5313113
          08.000عبدالسالم مفلح صالح الرفاع5323115
          04.000صالح مفلح صالح الرفاع5333116
          02.600عيىس سليم  فاقيش5343120
        013.300هدى خليل  شعراوي5353124
          03.300علي سالم  صالح5363129
          06.600عبدالعزيز محمد حسي   سيف5373132
          02.600محمد سعود  الهنداوي5383133
          03.300ضيف هللا المحمود  المصطف 5393139
ف5403145         020.000وليد اسماعيل  رسر
          06.600سليم احمد  عبدالرحمن5413151
          06.600مصطف  رشاد  المبيض5423154
        020.000معتصم الحاج سعيد كمال5433156
          02.000رضوان محمد خي  الرجال5443163
        26513.300زين الحاج محمود و اخوانة5453166
ي5463185

          03.300خديجة الحاج ابراهيم البب 
          02.600صالح رضوان علي الفاعوري5473186
          02.600محمود عبدالرحمن الحاج صالح5483187
          06.600محمد خلف العايش  ابراهيم5493190
          06.600سامية يوسف موىس شكرى5503199
          01.300فاطمه ابراهيم  زعرور5513209
          06.600خالد سليمان  حسن5523212
          07.800عبدالعزيز فرحان يعقوب العدوان5533215
        026.600وداد محمد سعيد الحجاوى5543224
          02.600مصطف  رضوان العل الفاعوري5553231
ي5563241           00.600سليم عبده  بندقح 
ي5573242           01.300ابتهاج سليم  بندقح 
          03.300عوض  الخلف الزطيمه5583244
        042.210عشبه محمد الحسي   الروسان5593250
          06.600قاسم محمد  عقده5603253
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ي5613254           03.300عبدالرحمن محمد  بندقح 
ي5623255         013.300محمد   البندقح 
          02.000مروان ممدوح  الموال5633256
          03.300عبدالفتاح محمد  عقده5643259
          06.600عبد الروؤف خدام  الجامع5653261
          06.600ممدوح عمر  الموال5663262
ي5673263 ايح          013.200حسي   علي  الشر
ي5683269 ه محمد  بندقح            01.300شهي 
ي العمرين5693270 بح            06.600حسن توفيق الشر
        013.300كمال سليمان  حداد5703278
          06.600احمد فالح  ابو علي5713280
          01.300علي محمد علي جارس5723283
ي5733290

          06.600محمود حسي    مومب 
        26570.250خالد   عوض5743302
        010.000قطنه ابراهيم ارحيل غرايبه5753312
ي5763322           00.600مسعود جميل شاكر الخانح 
ي5773325           00.600احمد جميل شاكر الخانح 
ي5783328           121.200رافت جميل شاكر الخانح 
          04.000نايل زيد  العدوان5793330
ي ابراهيم  ابو شقرا5803333

        026.600حسب 
        020.000محمد ابراهيم  بشناق5813339
        010.600ربيعة بنت عزت القصيبات 5823345
          01.400جادهللا حسي    االعور5833347
          01.400سالم حامد  العفي 5843348
          06.600عبدالحميد طلب ساهر المعايطه5853351
          03.300اسحق عبدالسالم  كمال5863356
          03.300محمد سليم يوسف ابو الهوى5873357
        033.300رمضان   الشوا5883370
        013.300احمد فوزي  حماده5893372
          659.900عثمان سعد الدين العبىسي5903381
ي5913382         013.300حلمي موىس  عبدالنب 
          05.300بدرى وهبه  الزرعي5923391
ي5933393

        016.600عيد احمد علي المعات 
ي5943395

          06.600مريم محمد  المعات 
          02.600محمد الفرحان  العدوان5953402
        020.000محمد ابراهيم محمد عمر5963411
          02.600اعتدال العبد محمود عليان5973415
ان  العدوان5983416           09.300امينه سي 
        026.600مصطف  محروس  بسيسو5993419
          01.300جورج نجيب ميخائيل سايس6003422
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التسلسل
رقم 

المساهم
عد االسهماسم المساهم

مجموع التقادم 

2002لسنة 

2002كشف يبي   اسماء المساهمي   الذين ينطبق عليهم قانون التقادم لسنة االرباح 

        010.600فاطمه الحاج ابراهيم الشبار6013436
          02.600مها الحاج ابراهيم الشبار6023437
        013.300عبدهللا عبدالرزاق  عرعر6033450
          06.600اسعد واحمد رشيد عبدهللا6043452
ي6053456           02.000سليمان العلي السليمان الزعب 
          02.800نوره محمد العلي الذيب6063457
          02.000خليفه العوده  المفلح6073475
        013.300فاطمه االحمد زوجة محمد الزنات 6083481
        013.300شيخة المصلح  الصالح6093483
          03.600محمود ونعمان اوالد احمد عبدهللا ابو ليل6103486
          02.000نجمه صليبا  نارص6113492
          01.300محمود عبدالقادر  حسن6123494
        029.975عائشه حسن  محمد6133498
        013.300ساميه محمد امي   شاويش6143499
        014.988محمد انور  فالح6153508
          00.900يعقوب عياده  بطارسه6163511
ي يوسف  عبدالهادي6173514

        026.600راض 
        010.600عبدهللا محمد  عثمان6183517
          02.600كسيبه ذيب  محمود6193519
        9220.923كرمه عبدهللا وابنتها فضيه6203520
ي وزوجته فضه الباير6213521         13244.800احمد ناج 
          06.600سالم سليمان وزوجته  صبحا قندح6223522
          06.600حسن علي محمد الكردي6233525
          05.175محمد امي   حسن داود6243536
        026.600سالمه سعيد وعبد المجيد سعيد المالح6253537
        013.300احمد محمود سليمان ابوهاشم6263538
        013.300عبدالرحيم الحاج محمد حبايب6273540
        013.300براثر   بركات6283541
        026.600ليل كليم قربان بركات6293542
هم النمري6303544           08.000زعيلة صالح الي 
          02.600جليل عواد  تادرس6313549
          06.600محمود خليل سعيد الحارس6323553
        26539.900هاشم سليمان  ابو عبود6333559
          03.100هنيه عقله  الطعمه6343572
        26549.900محمد حسن سليمان العلي الملكاوي6353573
          06.600صبحي عبدهللا  احمد6363576
          04.000جريس سليم ِ العوده6373588
        13224.800سليم ارشيد حمد الفايز6383589
          06.600ذياب المرشد  الرشيد6393590
ي6403595           01.300حمزه حمزه  طرات 
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التسلسل
رقم 

المساهم
عد االسهماسم المساهم

مجموع التقادم 

2002لسنة 

2002كشف يبي   اسماء المساهمي   الذين ينطبق عليهم قانون التقادم لسنة االرباح 

ي6413596           02.000بدوره يوسف  طرات 
ات6423599         011.300محمد احمد صالح النصي 
          02.600عبدالمنعم حسي   ِ العبوه6433605
ي6443608

ي موىس ذيب الريحات 
          06.600هات 

          04.000عادل خليل الخوري الهلسه6453609
          06.600صالح حمدان عبداللة غرايبة6463616
          01.300راشد دواس  هالل6473629
          02.600عبدالرحيم حسن  عمر6483636
          06.600احمد كامل  النواهضه6493643
          03.300محمد سليمان محمد الموىس6503661
          02.200احمد عبدهللا  ابوليل6513667
          03.300عزو فارس  قطاب6523669
          03.300خديجة محمد  الريش6533672
          06.600ابراهيم حسن  علي6543675
          06.600يوسف مسعود  خض 6553680
          06.600علي محمد مصطف  الشوحة6563686
          02.600نجيب احمد موىس درويش وزوجته ليل6573687
        013.300روجي حافظ الشخشي  واخوانة6583691
ي عالوي6593696

          03.300احمد الحاج عبدالغب 
ي محمود حامد عواده6603699

        013.300عبد الغب 
        013.200فايز سليمان  النمري6613702
          659.900حسن محمد حسن الزغي 6623709
          02.600محمد ابراهيم مصطف  عبدة6633712
          06.600فوزي شتيوي سعد حداد6643717
          06.600علي يوسف  عيىس6653718
ي جابر6663720

        5211.870نايف عبدهللا محمود بب 
ي محمد  عبيدات6673723

          06.600دوج 
        013.300احمد مفلح  الفراهيد6683724
          02.600عبد الخلف العبد هللا  الدباىسي6693727
          804.000فرحان عبد اللطيف  المجالي6703730
ي الخطيب6713734           06.600منور كامل ناج 
          01.100امينه احمد محمد الرفاعي6723742
          01.300فهمية عبدالرحمن  حجازي6733744
          06.600مريم موىس ابراهيم سواقد6743746
ي6753750

ي هات 
          06.600فاطمه صبح علي بب 

م6763769           01.300محمد عبدة  حي 
        17255.928رفاعي محمد الحمود الخصاونه ونوره رشيد سعيد الحمود6773770
اش6783773           06.600احمد وعبدالكريم  ررسر
          00.600امرية حامد  العغي 6793774
        010.600نعيم الطالق  البطاينة6803786
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عد االسهماسم المساهم
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2002كشف يبي   اسماء المساهمي   الذين ينطبق عليهم قانون التقادم لسنة االرباح 

        016.000ابراهيم عبدهللا  ابراهيم6813792
يل جابر مصطف 6823793         013.300ياسي   جي 
يل جابر مصطف 6833794           06.600موىس جي 
          04.000خي  الدين محمد  التميمي6843796
          01.300رجب محمود  جازية6853807
          06.600نايف توفيق  جابر6863811
          01.300عوده محمد حسن داود6873813
ي6883815

          01.300مكيه محمد نجيب مرنص 
          04.000شعاع سليمان  القسوس6893816
ي6903817

          02.600لميا حسن  عبدالغب 
        013.200ابراهيم علي احمد الدوله6913820
          659.900محمد خليل عثمان الكردي وعادل خليل عثمان الكردي6923832
          03.300ذيب ذياب ابراهيم جادهللا6933833
ي و عقيل خطار شطناوي6943834

        21256.080موىس العوض العبيب 
          03.300صالح سميح  سعدون6953836
ق لي  6963837           06.600قمر بنت عبدالكريم ارسر
          03.300يوسف محمد سالم ياسي  6973840
        013.300خزعه عبدالعزيز  النجار6983851
          06.600محمد ذيب علي احمد المضي6993853
        013.300عبدالفتاح حسي   حسن افسيىسي7003854
          04.000حسي   سليمان  العزام7013855
          03.300احمد علي محمد نضهللا7023856
ي عبدهللا  يونىس7033857

          03.300هات 
        013.300فريده نقوال سعد غنما7043859
ي7053864

          06.600سمي  جورج  اسيسيوت 
          06.000محمود الحاج عبده شعبان7063870
        013.200عبدالجبار عبدالكريم زيدان خنفر7073873
          06.600محمد محمود  عياش7083879
          04.000نعمت رضوان  ابوطالب7093886
        013.300صالح محمد ابوالوفا محمد ابوالعز7103896
        10510.600محمد جوهر عبد هللا حميد7113901
          04.000محمد علي  رباح7123903
        026.600رباح راغب  زمو7133904
          03.300صبحه ابراهيم خليل دحايره7143905
        024.800فهد عقاب  النمر7153917
          03.300ابراهيم   عثمان7163918
          06.600فطوم رشيد سعيد الدحله7173920
          04.000منيا السودى  الروسان7183921
          06.600عبدالرحمن المفلح  الفراهيد7193924
ي عبدهللا  ابو سمره7203941           04.000ناج 
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          06.600محمد فياض  جرادات7213949
          06.600عايش القدره  الطواها7223950
          03.300سليم عباس  عباد7233964
          03.300حسن علي  جدوع7243965
          01.700طاهر عودة عثمان قطيشان7253968
        20045.263صالح الدين عثمان صادق ناصيف7263972
          06.600عبدالرحمن مسعود  الخاروف7273975
بش7283977           01.300نور رسور  مشر
          02.600فريال محمد  سعيد7293979
          06.600نخله مكاى حنا زيتون7303995
ين7313999           06.600حكمت ضيف هللا يوسف الصغي 
          03.300عبدهللا خليل  عبدالدائم7324003
        013.300عارف محمد  ياسي  7334004
          07.300علي سليمان حسن الضايره7344013
          06.600احمد محمد احمد الحسي  7354017
        013.200احمد محمد  فواز7364019
          03.300لطيفه خليل  طنوس7374020
        060.250مصطف  الحاج ابراهيم مسعود7384021
          03.300عبدهللا عباس قاسم قطيشان7394027
          02.600محمد عبدالحافظ  محمد7404037
ق لي  7414053           06.600عبدالرزاق فارس محمد ارسر
          03.300سليمان سعد  الراعي7424059
          03.000جميله عواد بخيت الزقيحي7434068
          02.600محمد ظاهر  احمد7444081
          06.600عدنان فهد محمد موىس7454093
          06.600عثمان فهد محمد موىس7464094
          04.400نواف سعيد عبدامي   باكي 7474099
        013.300منيب الحاج  سمارة7484102
          03.300عقلة علي احمد المضي7494115
          02.600سليم مصطف   الصمادي7504117
          09.300محمود علي  عوده هللا7514126
كه حنوش  اخوان7524129      532140.500رسر
          02.700عليان حسي   علي الحليق7534132
          03.300فخري عبدالفتاح  ابو السعود7544155
        060.250محمد ابراهيم  مسعود7554157
        033.300محمد احمد ياسي   الخطيب7564161
        13229.975عبد عمر  الخطيب7574173
ي محمود قيشوة7584176

          06.600محمد هات 
        016.600رجب بيوض  التميم7594177
          04.000وديع حنا  البينا7604179
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        013.300مريم عواد احمد منصور7614211
        013.200فريد عيىس  الحن7624212
        013.300ابراهيم حسي    محمود7634216
          06.600خليل عواد الطعيمه العطيات7644218
        040.000عوض  سليمان ارشيدات7654228
          05.600نعمت كاظم  بشمان7664235
        011.500عبدالقادر كاظم  بشمان7674236
ي7684237

          02.600نجمية عمر  الىسر
          06.600فواز مصطف  احمد سلوادي7694246
          04.000ذياب عطااللة  توي  ىهي7704250
        013.300سليمان شوباش حسان 7714254
          06.600فايزه صالح  الحايك7724267
          06.600نهاد صالح  الحايك7734268
        013.300انعام خلف  التل7744269
        026.600كامل ومحمد عبد عطيه نارص7754271
        013.300محمود فايز محمد بطاينه7764282
        013.300غازي روجي  القدومي7774289
        013.300امل نارص  غرايبة7784290
          05.300نجالء ابراهيم سليمان الني 7794301
          01.300علي عبدهللا موىس العودات7804304
          06.600حسن محمود  بلص7814308
          06.600احمد شتيوي  العناسوه7824311
        026.600فهمي العلي محمود ابو عناب7834324
ان7844363           01.400شالش سليمان احمد عني  
ان7854370           01.400جميل سليمان احمد عني  
          04.300ممدوح مفلح السعد البطاينه7864381
          04.300سعد مفلح السعد البطاينة7874382
          01.000صالح محمود  ابو الهيجاء7884383
          01.000نضه محمود  الخطيب7894387
        13229.975يوسف ابراهيم عبد هللا معايعه7904390
          06.600محمود عطا محمد صالح7914412
ي7924424

          03.300نضي محمد زيد الكيالت 
        26513.300ابراهيم احمد جنيدي الفاعوري7934450
          03.500صبحه فرج  عبداللة7944457
          01.600زينب محمود  فاضل7954458
          05.935محمود درويش حسي   علوي7964462
          04.800توفيق الخليل  الرزق7974467
          257.635جميل طالب سعيد الروسان7984483
          257.635مصطف  طالب سعيد الروسان7994485
ي8004493

        013.300نضي زاهي خليل الريحات 
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          653.300عيىس مشحن عيد ابوكركي8014496
          03.300جميل مشحن  ابو كركي8024497
        026.600سكينة محسن فالح بطاينه8034502
        8018.105عيىس محمد علي درويش8044527
          04.000احمد محمد العلي الدرويش8054528
        026.700نديم سعيد  القده8064542
        013.300حنا يعقوب  ملكي8074548
          03.300حامد عواد  مطرود8084571
          04.200زينب خليل فرج الداودي8094579
          04.200نعمب  خليل  الداودى8104581
          04.200ليل خليل فرج الداودي8114582
          01.600فاطمه فرج اسماعيل ابو عالوي8124583
          05.100مصطف  كمال فرج اسماعيل ابو عالوي8134585
          02.600امنه الحسن  الداود8144587
س8154601           303.900احمد محمد يحب  محمد بيي 
        013.300صبحي اسد  مسمار8164626
        8512.900فوزيه سالمة عيىس  البواب8174636
          00.600معتصم مخائيل  الفاخوري8184669
          01.300محمود طالب سعيد الروسان8194680
          04.300مأمون  حسن علي ابوغنيمه8204695
          06.600اسحق يوسف  الصوالحه8214704
          00.800ربيحه رشيد  المملوك8224716
          00.800مليحه رشيد  مملوك8234717
ي8244723

 
          01.600غيات ابراهيم نافذ الفاروق

ي8254724
 
          00.800هاله ابراهيم نافذ الفاروق

8264725
 
          00.800لميس ابراهيم نافذ الفروق

ي8274726
 
          00.800لينا ابراهيم نافذ الفاروق

ي8284729
          01.000ماري جريس صالح سلفيب 

ي8294760
          01.000ديانا صالح جريس  سلفيب 

ي8304761
          01.000سىه صالح جريس  سلفيب 

          487.200رائده عبد الفتاح  كتكت8314794
          487.200فائقة عبد الفتاح  كتكت8324796
ي خالد فالح غرايبه8334823

          00.600امات 
          06.000عبدهللا محمد ذياب الروسان8344828
        010.553صالح محمد ذياب الروسان8354830
          01.300سمي  مصطف   ابودهيمس8364833
          00.800فدوي مسعود  عبدالمجيد8374860
          02.000عريب عزمي عبدالرحمن عبد المجيد8384861
          02.000سىهي عزمي عبدالرحمن عبد المجيد8394862
          02.000سامح عزمي عبدالرحمن عبدالمجبد8404863
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          02.000غازي عزمي عبدالرحمن عبد المجيد8414864
          527.800احمد حسي   علي بيان8424870
          285.935وفاء حسي   علي بيان8434873
          05.200فؤاد حسي   علي بيان8444882
        015.077سعودي علي مسعود العلمي8454884
          01.500ميش شمس الدين طاهر الديس8464885
          01.400بيان علي سعودي العلي8474886
          01.400بثينة علي سعودي العلمي8484889
          04.700عصام علي  ابو حجله8494891
          05.000غسان علي  ابو حجله8504892
          05.000جواد علي  ابو حجله8514893
          06.600فاطمه محمد كمال  العالي8524895
        013.300فضية صالح احمد النوارصة8534905
ي  سليمان8544978

 
          00.400نوفه الق

          00.300محمد انور حمد محمد السليمان8554982
          00.300رفعه حمد محمد سليمان8564983
          00.300فاطمه حمد محمد السليمان8574984
          00.300فخريه حمد محمد السليمان8584985
          00.300جواهر حمد محمد السليمان8594986
          01.300خزنه محمد دواس  الحسن8605009
          02.600احمد محمد دواس  الحسن8615013
          03.300ورثه عبدالرحمن موىس  مصطف 8625014
          01.100عبدة راغب  شموط8635061
          01.100بدريه ابراهيم  الشامي8645062
ه صالح مصطف  التل8655068         11330.454شهي 
          06.374ماوية محمود علي ابو غنيمة8665073
        10828.644حسان محمود علي ابوغنيمة8675077
          06.600يشى خليل ارملة احمد محمد الفرخ8685092
          06.700طاهر احمد محمد الفرخ8695093
          07.700يوسف احمد محمد الفرخ8705094
          04.000دعد احمد محمد الفرخ8715095
          04.000كوثر احمد محمد الفرخ8725096
          04.000نبيلة احمد محمد الفرخ8735097
          04.000رنده احمد محمد الفرخ8745098
          04.000ماجده احمد محمد الفرخ8755099
          02.600ريم حسي   احمد الفرخ8765100
          02.600منال حسي   احمد الفرخ8775101
          02.600رشا حسي   احمد الفرخ8785102
ه احمد محمد الفرخ8795103           04.000سمي 
        017.300نبيه عيىس خليل جوينات8805113
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          01.600واصف محمد موىس عبدالمجيد بركات8815138
          02.200بديعه عيىس عبدهللا حمارنه8825139
ي سالم حمارنه8835140           02.300يوسف مي 
ي سالم حمارنه8845141           01.100مي مي 
ي سالم حمارنه8855142           01.100مب  مي 
          00.800نهيل مخائيل  حمارنه8865144
          01.500مي جمال شاكر هاشم8875155
          00.800نورة احمد العودة حجازي8885156
          00.300زياد عوض حسن ايوب8895157
          00.800حسن عوض حسن ايوب8905158
          00.300حسي   عوض حسن ايوب8915159
          00.800محمد عوض حسن ايوب8925160
          00.400ندى عوض حسن ايوب8935161
ه عوض حسن ايوب8945162           00.400سمي 
          00.400هيا عوض حسن ايوب8955163
          00.400فاطمه عوض حسن ايوب8965164
          00.800احمد عوض حسن ايوب8975165
          00.300فريحه ناظم سليم الرواس8985168
          00.300مها ناظم سليم الرواس8995169
          00.300رحاب ناظم سليم الرواس9005170
          00.300ابتسام ناظم سليم الرواس9015171
          00.300محمد جمال ناظم سليم الرواس9025172
          00.600يحب  ناظم سليم الرواس9035173
ي  النحالوي9045174

          00.300فتحيه عبدالغب 
ي9055183           02.000مروان ياسي   احمد االدلب 
          10.707محمود طاهر محمود عبد9065189
          03.300مريم عبدهللا  سحويل9075206
        026.600ورثة  محمد بدر الدين موىس علي9085214
ي9095270           00.700فكري محمد شمس الدين الخي 
ي9105271           1095.500منال صبحي محمد الخي 
ي9115272           00.200رنا صبحي محمد الخي 
ي علي االخرس9125559

          00.600سهاد حسب 
          00.400سىه صبحي ابراهيم العمد9135562
ف عواد عيىس السمردلي9145569           06.600ارسر
          00.300زكريا محمود فيصل العدوان9155575
          00.200فاطمه محمود فيصل العدوان9165576
          00.200نهايه محمود فيصل العدوان9175577
          00.200ماجد يوسف مصطف  الفران9185612
          1326.600ورثه غازي احمد حسي   الردايده9195614
          01.500عمر يوسف مصطف  الفران9205623
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          00.700رحاب يوسف مصطف  الفران9215624
          00.700مريم يوسف مصطف  الفران9225625
          01.500عبدالكريم يوسف مصطف  الفران9235626
          00.700ايمان يوسف مصطف  الفران9245627
          00.700حنان يوسف مصطف  الفران9255628
          02.400جازيه محمد محمود زمزم9265644
          05.000شحده محمد محمود زمزم9275645
          02.400عائشه محمد محمود زمزم9285646
          04.800احمد زياد سامي ابو السعود9295652
          01.600سها حكمت سامي ابو السعود9305653
          03.300سامي حكمت سامي ابو السعود9315654
          02.600ريما سامي حكمت ابو السعود9325655
          02.600غاده سامي حكمت ابو السعود9335656
          02.600نهيل سامي حكمت ابو السعود9345657
          02.000فاطمه عبد الرحمن  البسطامي9355658
ي9365659

ي ميشيل نقوال لطف 
          07.700عوت 

ي9375660
        024.400نعمات ميشيل نقوال لطف 

ي9385661
          07.500عبدهللا ميشيل نقوال لطف 

          04.300عبد المجيد عبد الفتاح حسي   كتكت9395664
ي9405682         026.600النا مروان بسام بيب 
          00.700رسميه يوسف محمود عكاشه9415687
          00.700زكيه يوسف محمود عكاشه9425688
ي9435689

          01.600عريفه محمد يوسف العجلوت 
          01.400فهيم يوسف محمود عكاشه9445690
          01.400محمود يوسف محمود عكاشه9455691
          05.300عادل يوسف محمود عكاشه9465694
كه المتحده الماليه9475698           02.600محمود دغش والشر
ي9485712

          00.700عصام محمد ابراهيم عفات 
ي عوده الشليف9495715

          02.600ماركو لطف 
          02.200بدر الدين احمد ابراهيم ابو رسول9505738
          02.000محمود احمد ابراهيم ابو رسول9515739
يه احمد ابراهيم ابو رسول9525740           01.100خي 
          01.100فهميه احمد ابراهيم ابو رسول9535741
          02.600نجاح عبدالحليم مصلح عوامله9545751
          01.500زكريا صالح رشدي مريش9555764
          00.700ديمه رشدي صالح مريش9565766
          00.600هدى راشد عوض الخطيب9575799
          01.100جالل راشد عوض الخطيب9585803
          214.200محمود راشد عوض الخطيب9595804
ي9605806           00.800رسميه احمد ابراهيم الزعب 
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ي9615808           03.400غازي رفيق توفيق الزعب 
ي9625810           03.400عمر رفيق توفيق الزعب 
          01.000ورثه رشيد العلي المصطف  باستثناء عائشه9635821
          00.400رسميه حسن محي الدين ملكاوي9645846
          00.700غازي عبدالرحمن مصطف  كنعان9655878
          00.700محمد هادي عبدالرحمن مصطف  كنعان9665879
          01.700ورثه مجيده مفلح محمود9675880
          02.300ياسي   محمود عبد القادر سكر9685891
          02.600نجاة محمود جميل الصباغ9695907
ي9705933         013.300عبد الجبار عبدهللا احمد العتيب 
          03.500محمد الحاج عبدالرحمن خصاونه9715945
ي9725949

        026.600عفاف رسمي اسعد زيد الكيالت 
          05.300نجد عبدالمجيد ابراهيم حجازي9735951
          05.300ليل عبد المجيد ابراهيم حجازي9745953
          05.300سناء عبد المجيد ابراهيم حجازي9755954
        010.600نواف عبد المجيد ابراهيم حجازي9765956
ه كامل توفيق توفيق9775957           08.300مني 
          01.400رئيفه جميل  غزال9785964
          02.200الياس نعمان عيىس الحن9795993
ه نمر سعدي الميناوي9806015           00.600سمي 
          02.500مصطف  محمود محمد مهداوي9816051
          01.700احمد محمد سليمان الشمايله9826069
          01.100خلدون احمد محمد الشمايله9836070
          01.100عبد االله احمد محمد الشمايله9846071
          01.100خليل احمد محمد الشمايله9856072
          01.000خالد احمد محمد الشمايله9866073
          00.600خوله احمد محمد الشمايله9876074
          00.300فواز خالد توفيق الطاهر9886087
ي مجلي جريس العمارين9896135

        013.300عوت 
          02.000رشده علي الحسن التل9906178
          40.400علي رشيد العلي التل9916183
          00.100مهند محمد خليف التل9926187
          01.700حوريه عبدالكريم عبدالخالق ابو عوده9936202
          02.400وليد خالد سالمه العثمان9946206
          01.400سليمان شوماف فزاج وب  خ9956221
          01.700زكيه خليل شبلي خوري9966244
          01.800مها حبيب حنا خوري9976245
          02.000سها حبيب حنا خوري9986246
          03.900وليد حبيب حنا خوري9996247

          03.900نديم حبيب حنا خوري10006248
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و جريس العيىس10016250           01.600هدى اسبي 
        050.000محمود يوسف عثمان ابوحجله10026281
ي عبد هللا خريس10036285           80.400صقريه عبدالنب 
ي عبد هللا خريسات10046286           130.700احمد عبدالنب 
ي حمدان خريس10056287           00.400هند عبدالنب 
          00.200فدوى عبدالنب  حمدان خريس10066288
        025.000اسالم مصطف  يوسف سالمه10076314
          683.400سهام عبدالعزيز  هاشم10086327
          522.600هناء جودت محمود النمر10096328
          251.300علي محمد علي الفناطسه10106370
          492.500مالك سليمان عارف حسان10116372
          251.300جهان سليمان عارف حسان10126376
          252.600سماح سليمان عارف حسان10136378
          251.300مريم سليمان عارف حسان10146379
          01.100فراس اكرم فري    ح القعقاع10156384

1579710661.276المجموع 
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