
Shareholder Name 
ABHILASH CHERIAN 

 حسام عال ء اال ميري

 راشد سالم علي سالم الراشد

 حنان بن عبدالكريم بن علي عبدالمعين

MURLI KHANCHANDANI 

MUSTAFA AL KAILANI 

Nadia Jamila Sehweil 

 جمال خلفان جاسم الزعابي

 حسين سعيد سعيدان جرادان االحبابي

 رامي محمد محمود محمود

 رجاء محمد كدفور المهيري

 روضه محمد هالل القبيسي

Jayaraman Gurumoorthy 

 حياتي سليمان كايد ابيس

 حيدر عباس حسين

 خالد بن ابراهيم بن حسن الممتن

 خليفه محمد راشد محمد المنصوري

Syed Mohd Aamir Zaidi 

HIROBUMI MAKISHIMA 

Jodha Yowan Singh 

Maria June R Alangre 

Mario Nelson Vaz 

MASANORI INOUE 

Mohammad Shahjahan Shahood 

Mohammed Younus Nasir Ahmed 

MOOLCHAND MAHADEVMAL 

NG CHIT CHONG 

Ranga Prasad Nediyakalayil 

Riad S.Keirouz 

SHINJI MASUDA 

SIDHATH THEKKEPAT 

Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju 

 حميده بانو ارمله صالح احمد حسن الحماوي

AHMED ABUBAKER LAJAM 

 احمد نشات عيسى عماري

 احمد يوسف احمد الحسن ال سمرين

 ادي نخله ابوزيد

 محمد احمد علي عبدالرحمن بوهاشم بني هاشم



 محمد علي خازم

 محمد عمر احمد ادم

 احمد عوض عمر خليل

 احمد غميل مبارك خلفان بشير

 احمد فاضل خادم فاضل المحيربي

 احمد محمد علي سلطان الهاملي

Erkan Gulec 

Felicia A Agmyren 

 حماده رعاب محمد حسن ابودقه

 حمد سالم مغير جابر الخيلي

 حمد سيف العبد النعيمي

Natasha Anastasia Noronha 

 الطاهر خالد فرح عبدالرحمن

 النونه محمد احمد ديالن المزروعي

Navneet Dave 

Groffroy Claude Letellier 

HARIKUMAR SIVASANKARA PILLAI 

TAKAHIKO OKAMOTO 

TAKANORI NAKAZAWA 

TAKASHI OKABAYASHI 

Pearce Simon Scott 

Rajagopal Balasubramanian 

Rajiv Sawhney 

KISHORI SHARMA V.D.SHARMA 

KUZHIYIL KIZHEKKATHIL CHACKO 
THOMAS 

 بشرى محمد علي الشارجي مناعي

 احمد محمد عيسى احمد آل علي

 غسان بهجت صبري فاعور

 محسن فؤاد محمد حامد مشاق

Rosmy Jean Louis 

RYOKO OBAYASHI 

 زينه جان صالح

 سالمه سويد حليط سويدان النصيبي

 سلطان علي حمد علي سالم الظاهري

 سلطان محمد عبدالكريم الظاهرى

 محمد سعيد غانم الخيارين

 محمد عثمان محمد البلوشي

 مروان جون شكري قطان

 مروان عتيبه عبدهللا احمد العتيبه



 حسن درويش محمد الحماديمريم 

 احمد عثمان احمد الفقيه العمودي

 احمد علي حمد علي سالم الظاهري

 الشيخ طالب صقر محمد القاسمي

 الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان

 الشيخه سالمة طحنون محمد ال نهيان

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI 

AYAZ AFRIDI 

 خديجه عبدهللا علي

 طارق كثيرخلدون 

 عادل سالم سعيد عبدهللا الشرجي

 ايهاب عبدالكريم موسى عثمان

 جاسم موسى محمد اسماعيل الرئيسي

YASER ZIYAD ABUSHABAN 

YOSHIAKI IGO 

ZHANG CUI 

 ابراهيم عبدهللا ابراهيم المطوع

Umar Ayaz Arshi 

Valerian Maximilion 

 حمود بن عبدهللا بن مقحم التويجرى

 سوزان خليل انضوني العره

 سيف راشد سيف راشد المزروعي

 سيف عبدهللا جاسم ناصر محمد النويس

 شركة سنابل لالستثمارات الماليه والعقاريه ذ م

 عباس ياسين على الحوسنى

 عبد هللا عبد الرازق عبدهللا

 عبدالمطلب حسين عبدالرحيم الزمر

 عبدالمنعم ميرزا حسن محمد ال رحمه

 ح مبارك مسلم عثعيث العامريصال

 ميره عتيبه عبدهللا احمد العتيبه

 منال نظام سبع النابلسى

VIJEY KAPOOR RAMESH KAPUR 

 غابشه سهيل احمد هاملي

Arockiam John Britto Chelladurai 

Samir Biswas 

Sitwat Fatima Shaabi Hassan 

Suleiman Ismail Yahyah 

Syed Basa Shueb Syed Shueb Ahmed 

KAZUMASA TAKEKAWA 



KEITA YAMADA 

KENJI OYAMA  

Maha A Okasha 

 دبيه سعيد سالم الدرمكي

 دحام الفندى راشد زايد المزروعي

 زايد سلطان يسلم بن حويل

 زهير حامد غانم

 سماح غانم عبيد

 سمرا ادريس سلطان سالم حبوش الحبشي

 محمد هادي سليمان المنصوريسيف 

 عادل محسن ناصر عبدالواحد

 عبيد علي جمعه مبارك الجرمن الزعابي

 عتيق بوزيد سعيد ثعليب عبدهللا النعيمي

 ميثاء عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي

 ميثاء علي كرامه حداد العامري

 فيصل صقر حمدان صقر الفال حي

 عقيل محمد نور زينل عبدهللا البستكيفيصل 

 فيصل عال ء اال ميري

 لينا بسام يحيا

 ماضي عمر عريد مبارك المنصوري

 مبارك بن عبدهللا بن فريد الهمامي

 مبارك محمد خميس بوعميم

 نجوى راشد عبدالعزيز الرويشد

 نجيب يوسف جميع مبارك المخينى الجنيبى

 نزار عادل نويهض

 ن محمد بن عبدالكريم العوىعبدالكريم ب

 عبدهللا بن ابراهيم بن محمد المناع

 عبدهللا بن قطيم بن سعود الحبيل

 احمد شفيق حسن ياسين

 احمد صالح محمد عبدالهادي شهاب الهاشمي

 احمد عبدهللا محمد صفر الهرمودي

 ابو بكر خميس سعيد خميس النوفلي

 احمد بن علي بن ابراهيم العوده

 بن فريد بن محسن العولقياحمد 

 الحان معز احمد

 امل يوسف عزيم

 اميره ادوارد اسكندر المصري

 انطوان وديع ابوروفايل

 بهجات علي موسى



 حثبور محمد كداس الرميثي

 حسام فيصل سالم

 حسناء عبدهللا كمال جلبي

 خالد حمد سيف فهد المهيري

 خالد سعيد جمعه السويدى

 عبدهللا علي عوضخالد 

 خالد محمد ثال ب القرقي الهاجرى

 خالد ناصر عبيد ناصر مراد الحداد

 راشد سعيد راشد تريس الظاهري

 سالم عبدهللا حمران سالم المنهالي

 سالم عبدهللا محمد اليماحي

 سالم مبروك محمد علي الكربى

 سالم محمد عبدهللا المعمري

 سالم محمد محمود الشاعر

 سالمين عبيد سويد الصمباري العامري

 سامر حنا خليفه

 سحر خليل مصطفى فالح

 سمير عمر محمد عمر باصليب

 محمد عبدهللا احمد محمد الغداني الشحي

 محمد محمود فوزى موسى فوزى

 محمد يوسف عبدالرحيم عبدهللا

 مريم سعيد سالم حاسوم الدرمكي

 مصطفى محمد انصاري

 منيب سعيد معالي

 مهدي بن محمد بن علي السرار

 موسى مراد حسن عبدهللا البلوشي

 ناديه علي احمد عبدهللا الصفار

 ناصر راشد علي ناصر الغيثي

 ناصر علي محمد علي سالم الجهوري

 نايف سعيد صالح المنصوري

 نواف راشد على عبدالرحمن عيسى العسعوسى

 نور عال ء اال ميري

 هدى فرج عبدهللا

 كمال ناصر دروبي هناء

 منصور محمد عبدهللا خوري

 منصور محمد مانع خلفان الشامسي

 منى احمد خليفه السويدي

 هند عتيبه عبدهللا احمد العتيبه

 هيثم فائق سليمان المعلوف



 وائل مراد احمد عبدالصمد عبدالقادر

 يوسف بطرس سماحه

 يوسف بن احمد بن صالح العاشور

 محمد حمد سعيد الشامسييوسف 

MASATOSHI OKAMOTO 

RAMESH POHOOMAL THANWANI 

SATOSHI SHIMOMOTO 

 عبدهللا حبيب ساجواني حيدر ابادي

 عبدهللا حسم مفلح الخالدي

 عبدالرحمن بن صالح بن على المهوس

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ال علي

 عبدالرحيم فتح علي عبدهللا الخاجه

 داود علي الزبيديعبدالسالم 

 عبدالعزيز حسن محمد حسين حسن

 عبدهللا محمد عمر عثمان العمودي

 عبدهللا مصبح فاضل الدرعي

 علي حمد علي سالم الظاهري

 علي خلفان علي حافش النعيمي

 علي سعيد راشد سالم المقبالي

 علي سعيد سيف بن سلوم الفلسي

 عمر حسين سقاف الهادي

 مد الوحدانيعمر درويش سالم مح

 عمر مدحت علي فارس

 عمرو عبدهللا جمعه كرم القبيسي

 عنايات عبدهللا محمد

 وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

 وهيب معز احمد

 يحيى ابراهيم نورالدين يوسف نورالدين

 يسرى احمد ابراهيم

 ورثة علي محمد علي عبدهللا العويس

 ورثه احمد الشيبه عزيز سويدان المحرمي

 جاسم عبد هللا جاسم

 جمعة بن محمد بن صبيح

 حسن الرشيد

 حمد عبد هللا سلمان

 سعيد عبد هللا غنوم الهاملي

 علي حسن المحمود

 علي عبدالرازق المدني

 علي محمد مصبح محمد الكتبي



 عمار بديع البرزنجي

 ليلى صالح جبارة

 يوسف أحمد عبد هللا الشيخ

 ابراهيم محمد بقلر

 ياسين مقبل طينوراحمد 

 أحمد شيخ مبارك

AMINA RAZA 

 العبد ين مبارك بن قرميش المزروعي

 خليفه يوسف عبدهللا حسين خوري

 خليل أكبر حاجي عبدهللا

 زينات عبدالرحيم

 صفية ابراهيم محمد

 مبارك مسعود جاسم الفال حي

 محمد عبد الخالق رفيع

 محمد اكناو

 محمد ساعد حميد المهيري

 محمد عبدهللا الموسى

 محمد ميزرا خليفة المهيري

 فايز عوض محمد عبيد باقحيزل

 عبدهللا حميد علي مراد طاهر الطاهر

 عبدهللا راشد ابراهيم سيف الزعابي

 عبدهللا صالح عبدهللا بخيت العامري

 عبدهللا علي حمد عبدالرحمن يعقوب الزعابي

 عزالدين حسن حسيب المصرى

 بن حسين بن علي المباركعلي 

 علي مدحت علي فارس

 علي ناصر احمد محمد البلوشي

 علياء اللويهى خليفه الدرعي

 عمر احمد عزت هبره

 محمد حسن علي حسن محمد

 محمد حسن موسى حسن القمزي

 محمد خلفان علي سعيد الحساني

 محمد خليل شاهين

 فيوليت بشاى تادرس

 قويدر ابوبكر بفلح

 بن ناصر بن محمد العنزيمحمد 

 لقمان محمد احمد عبدهللا الشحي

 عبدالعزيز محمد علي النويس

 عبدهللا حسين محمد



 عبدهللا سعيد عبدهللا

 علي بن أحمد الظاهري

 ناصر محمد عبد هللا الرميثي

 ورثة المرحوم مطر بن العفاري المنصوري

 


