
Shareholder Name 
 سيف سالم سيف صقر المحيربي

 سماح غانم عبيد

 ورثة المرحوم مطر بن العفاري المنصوري

 محمد سعيد غانم الخيارين

 مبارك محمد خميس بوعميم

 محمد علي حمد عبدهللا المري

 لقمان محمد احمد عبدهللا الشحي

 عبدهللا عيد محمود ابراهيم البرديني

 ابوبكر بفلحقويدر 

 عباس محمد عيسى البلوشي

 ابو بكر خميس سعيد خميس النوفلي

Adam Said 

 ايوب احمد يوسف احمد الحمادي

Satinder Pal Singh Ahluwalia 

 محمد راشد عبيد حميد

Simi Sanjay Naik 

 عمر محمد سعيد سيف الصياح النعيمي

 محمد عبدالحفيظ احمد سنجق

 بن ابراهيم بن محمد المناععبدهللا 

 عبدالعظيم بن ابراهيم بن احمد العبدهللا

 منصور محمد مانع خلفان الشامسي

 بدر محمد يوسف بوخماس

 علياء اللويهى خليفه الدرعي

 احمد صالح احمد الهمامي

Jatinder Singh Chadha 

 يوسف بن احمد بن صالح العاشور

 سالم محمد عبدهللا المعمري

 خليل مطر ابوجراد خالد

 حازم على دياب مهره

 جمعه ثاني سالم محمد مليف

John Palakkathazaha Varghese 

 خالد محمد ثال ب القرقي الهاجرى

Ahmed Abubaker Lajam 

Moolchand Mahadevmal 

Murli Khanchandani 

Umar Ayaz Arshi 

 عنايات عبدهللا محمد

Ashu Khurant 



 عيسى عبدهللااسماء 

 محمد يوسف عبدالرحيم عبدهللا

 علي بن حسين بن علي المبارك

 سهيل سليمان رمضان

 غسان بهجت صبري فاعور

Groffroy Claude Letellier 

Ravi Narayan Mohanty 

 عبدالمطلب حسين عبدالرحيم الزمر

 سحر خليل مصطفى فالح

Felicia A Agmyren 

Abhilash Cherian 

Solieman Ali Abdel Khalique 
Algarousha 

 محمد عمر احمد ادم

 محمد محمود فوزى موسى فوزى

 هيثم فائق سليمان المعلوف

 امل الياس  اندراوس

Mario Nelson Vaz 

 مهدي بن محمد بن علي السرار

 احمد محمد علي سلطان الهاملي

 سمرا ادريس سلطان سالم حبوش الحبشي

Chalissery Varied Davi 

 ايمن عبدالحميد شبارق

 علي سلطان سعيد المزروعي

 عمر احمد عزت هبره

Maria June R Alangre 

 محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسني

 سالم حسن عبدهللا سالم الحوسني

Frank William Hardy 

 ابراهيم عبدهللا ابراهيم المطوع

 ناجي عبدالمعطي حماد عبدهللا المهري

 د بن عبدهللا بن مقحم التويجرىحمو

 عادل سلوم صقر

 عبدهللا راشد ابراهيم سيف الزعابي

 ثريا عبدالرحمن محمد عمر

 محمد بن ناصر بن محمد العنزي

 عصام مأمون يونس  سيالوي

 عبدهللا ابراهيم موسى الحمادي

 هيفاء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن حامد

 حكمت بهجت حاطوم



 عبدهللا جاسم سعيد روغه الزعابيسعيد 

 خالد عبدهللا سليمان سعيد الكندي

 اسماعيل محمود جميل اسماعيل الرمحي

 احمد صالح محمد عبدالهادي شهاب الهاشمي

 عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

 نبيل كمال سيدهم فلتس

 عبيد محمد عبيد محمد الجريشى

 نجوى راشد عبدالعزيز الرويشد

 عثمان عدنان زرزور

 عبدهللا عبدالعزيز احمد الحاج الطنيجي

 هاني محمد سعيد الشبلي

 فيصل سعد عبدال

 سهيل سعيد عبدهللا سلوم الفالسي

 اسماعيل جميل اسماعيل الرمحي

 حفصه عبدهللا الشيخ شريف بن سلطان العلماء

 بخيت هادف راشد سالم طربيش المنصوري

 محمد حمدان الشامسيلميس  

 ابراهيم محمد بقلر

 العبد ين مبارك بن قرميش المزروعي

 عبدهللا حسين محمد

 علي محمد مصبح محمد الكتبي

 عمار بديع البرزنجي

 محمد اكناو

 جاسم عبد هللا جاسم

 جمعة بن محمد بن صبيح

 حسن الرشيد

 حمد عبد هللا سلمان

 خليفة حمدان سالم

 أكبر حاجي عبدهللاخليل 

 زينات عبدالرحيم

 عبدهللا سعيد عبدهللا

 علي حسن المحمود

 ليلى صالح جبارة

 محمد  عبد الخالق رفيع

 محمد ساعد حميد المهيري

 محمد ميزرا خليفة  المهيري

 ناصر محمد عبد هللا الرميثي

 يوسف أحمد عبد هللا الشيخ

 


