
Shareholder Name 
Abhilash Cherian 

 Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju 

Ahmed Abubaker Lajam 

   Arockiam John Britto Chelladurai 

Ashish Kumar Kukreti 

Chalakkal Krishnan 

Chia Ching Theresa Wang 

Darshan Vinayak Sangodkar 

Felicia A Agmyren 

Frank William Hardy 

Groffroy Claude Letellier 

Jigneshkumar Kantilal Patel 

Johnny Kamal Daniel 

 علي ناصر احمد محمد البلوشي

 علياء اللويهى خليفه الدرعي

 عنايات عبدهللا محمد

 جرجس الحاجغريغوريوس 

 غسان بهجت صبري فاعور

 فيصل عقيل محمد نور زينل عبدهللا البستكي

 فيوليت بشاى تادرس

 قويدر ابوبكر بفلح

 لقمان محمد احمد عبدهللا الشحي

 ماضي عمر عريد مبارك المنصوري

 مبارك بن عبدهللا بن فريد الهمامي

 مبارك محمد خميس بوعميم

 محسن فؤاد محمد حامد مشاق

 محسن هادى صالح هادى خميس ال ربيع المنصور

 محمد بشار محمد صدقي كمال

 محمد بن ناصر بن محمد العنزي

 محمد راشد عبيد حميد

 محمد سعيد غانم الخيارين

 محمد عبدهللا علي بالعبيده

 محمد عدنان محمد ابوشحاده

 محمد علي خازم

 محمد علي رافي خان

 محمد عمر احمد ادم

 يوسف عبدالرحيم عبدهللامحمد 

 محمود محمد الطنطاوي أحمد عبدالحافظ



 مريم حسن درويش محمد الحمادي

 مصطفى محمد انصاري

 منال نظام سبع النابلسى

 منصور محمد مانع خلفان الشامسي

 مهدي بن محمد بن علي السرار

 ناديه علي احمد عبدهللا الصفار

 ناصر علي محمد علي سالم الجهوري

 نبيل كمال سيدهم فلتس

 نجوى راشد عبدالعزيز الرويشد

 نهى جالل عبدالحكيم مصطفي

 نور عال ء اال ميري

 هدى فرج عبدهللا

 هيثم فائق سليمان المعلوف

 وحيد السعيد السعيد ابوالعينين البنا

 ورثة المرحوم مطر بن العفاري المنصوري

 وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

 ابراهيم نورالدين يوسف نورالدينيحيى 

 يعقوب عامر يوسف الحمادي

 يوسف بن احمد بن صالح العاشور

Masatoshi Okamoto 

 ابراهيم محمد بقلر

 العبد ين مبارك بن قرميش المزروعي

 أحمد شيخ مبارك

 جاسم عبد هللا جاسم

 جمعة بن محمد بن صبيح

 حثبور محمد كداس الرميثي

 حسن الرشيد

 حمد عبد هللا سلمان

 خليفه يوسف عبدهللا حسين خوري

 خليل أكبر حاجي عبدهللا

 زينات عبدالرحيم

 عبدهللا حسين محمد

 عبدهللا سعيد عبدهللا

 علي حسن المحمود

 علي محمد مصبح محمد الكتبي

 عمار بديع البرزنجي

 ليلى صالح جبارة

 محمد  عبد الخالق رفيع

 محمد اكناو



 ساعد حميد المهيريمحمد 

 محمد عبدهللا الموسى

 محمد ميزرا خليفة  المهيري

 ناصر محمد عبد هللا الرميثي

 ورثة خليفة أحمد عبد العزيز مبارك

 ورثة علي محمد علي عبدهللا العويس

 يوسف أحمد عبد هللا الشيخ

Keita Yamada 

Kenji Oyama 

Kishori Sharma V.D.Sharma 

Masanori Inoue 

Melville Morris 

Moolchand Mahadevmal 

Muhammad Zubair Shah 

Murli Khanchandani 

Mustafa Al Kailani 

Nadia Jamila Sehweil 

Navinchandra Naraindas 
Raipancholia 

Navneet Dave 

Nitin Rajkumar Chopra 

Prakash Kumar Dwarkadas Shah 

Prem Kishin Panjabi 

Ranga Prasad Nediyakalayil 

Ravi Narayan Mohanty 

Ryoko Obayashi 

Samir Biswas 

Satoshi Shimomoto 

Shinji Masuda 

Sitwat Fatima Shaabi Hassan 

Sivadas Babu Kumar 

Sreenivasan Saji 

Umar Ayaz Arshi 

Victor Shalhoub 

Zhang Cui 

 ابراهيم عبدهللا ابراهيم المطوع

 ابو بكر خميس سعيد خميس النوفلي

 احمد خليل ابراهيم جمعه الحوسني

 احمد سرور شهوان عرار الظاهري

 احمد صالح محمد عبدالهادي شهاب الهاشمي



 احمد غميل مبارك خلفان بشير

 احمد فاضل خادم فاضل المحيربي

 احمد محمد علي سلطان الهاملي

 الشيخه مريم حمدان محمد ال نهيان

 الطاهر خالد فرح عبدالرحمن

 امل الياس  اندراوس

 بخيت هادف راشد سالم طربيش المنصوري

 بدر محمد يوسف بوخماس

 بهجات علي موسى

 جاسم مال هللا محمد بنجاب

 جورج جان سعد

 حسن علي صالح المرشدي

 حسين سعيد سعيدان جرادان االحبابي

 حمد سيف العبد النعيمي

 محمد حمد شعارحمد 

 حمد محمد خميس محمد

 حمود بن عبدهللا بن مقحم التويجرى

 حميده بانو ارمله صالح احمد حسن الحماوي

 حنان بن عبدالكريم بن علي عبدالمعين

 خالد حارب سالم خليفه المهيري

 خالد محمد ثال ب القرقي الهاجرى

 خالد ناصر عبيد ناصر مراد الحداد

 يخديجه عبدهللا عل

 خلود محمود العبد موسى سمهدان

 راشد حميد سعيد محمد الساعدي

 رجاء محمد كدفور المهيري

 رنا عادل بو عجرم

 رياض محمد عباس

 زايد سلطان يسلم بن حويل

 سالم سيف عبدالرحمن مطر السويدي

 سالم محمد عبدهللا المعمري

 سامر حنا خليفه

 سحر خليل مصطفى فالح

 غانم علي المريسعيد 

 سعيد ناصر محمد ناصر بوقبي المنصوري

 سالمه سويد حليط سويدان النصيبي

 سلطان عمران النعيمي

 سماح غانم عبيد

 سمر رؤف الخطيب



 سمرا ادريس سلطان سالم حبوش الحبشي

 سودابه محمد عظيمى

 سيف عبدهللا جاسم ناصر محمد النويس

 شمسة عبدهللا ابراهيم الحاج

 شمسه راشد سيف جبر السويدي

 شيخه غانم عبدهللا ثاني الشامسي

 صالح مبارك مسلم عثعيث العامري

 عائشه صديق محمد خوري

 عبد هللا عبد الرازق عبدهللا

 عبدالرحمن بن زايد بن عبدهللا المحطب

 عبدالرحمن بن صالح بن على المهوس

 عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

 فتح علي عبدهللا الخاجهعبدالرحيم 

 عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

 عبدهللا بن ابراهيم بن محمد المناع

 عبدهللا راشد ابراهيم سيف الزعابي

 عبدالمطلب حسين عبدالرحيم الزمر

 عزالدين حسن حسيب المصرى

 علي بن حسين بن علي المبارك

 


