
Shareholder Name 
 خليفه يوسف عبدهللا حسين خوري

 سليمان احمد سعيد الحوقاني

 عمر محمد عمر على بن حيدر الحارثى

 عادل محمد رضا يوسف بهبهاني

 عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

 جواد احمد بوخمسينانور 

 فهد عبدهللا حسن المديان

 عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

KANDOTH NIYAZ HUSSAIN SHAIKH 

 عبدالمطلب فارس حمدهللا ابوحجله

 احمد توفيق محمد موسى

 عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

Abdul Rahuman Mohamed Ameer Batcha 

 عبدهللا شبيب سالم رملجمال 

RAMAMOORTHY GOPINATH 

Amal Masri 

Maher Zebib 

 عبدالرحمن بن صالح بن على المهوس

 احمد صالح احمد الهمامي

Rosmy Jean Louis 

Suleiman Ismail Yahyah 

 وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

 يوسف بن احمد بن صالح العاشور

 خالد عبدالرحيم احمد الخواجه

 احمد بن علي بن ابراهيم العوده

 عبدرب الرضاء بن حسن بن ناصر الخلف

KAZUMASA TAKEKAWA 

 علي بن حسين بن علي المبارك

 وجدى بن على بن محمد الزنبقى

TAKAHIKO OKAMOTO 

CHIA CHING THERESA WANG 

 محمد بن ناصر بن محمد العنزي

Hirota Sugihara 

TAKASHI OKABAYASHI 

 عبدهللا بن ابراهيم بن محمد المناع

 شارل الياس الخوري

MASANORI INOUE 

 مهدي بن محمد بن علي السرار



KEITA YAMADA 

 خالد بن ابراهيم بن حسن الممتن

 حنان بن عبدالكريم بن علي عبدالمعين

 ورثة علي محمد علي عبدهللا العويس

 محمد عبدهللا الموسى

 عبد الكريم محمد عبد الكريممحمد 

 ورثه عبدهللا احمد عبدهللا الختال

 عبيد حميد مطر الطاير

 مبارك مسعود جاسم الفال حي

 علي عبدالرازق المدني

 حسن الرشيد

 زينات عبدالرحيم

 علي حسن المحمود

 محمد عبد الخالق رفيع

 أحمد صديق محمد سمييح

 سعيد عبد هللا غنوم الهاملي

 ابراهيم زالطيمو محمود

 العبد ين مبارك بن قرميش المزروعي

 جمعة بن محمد بن صبيح

 ورثة المرحوم مطر بن العفاري المنصوري

 حارب حمد راشد الراشدي

 حمد عبد هللا سلمان

 وفاء ابراهيم زالطيمو

 فوزيه شفيق التالوي

 ابراهيم محمد بقلر

 طالل علي سعيد داعر اليافعي

 أكبر حاجي عبدهللاخليل 

 صفية ابراهيم محمد

 ناصر محمد عبد هللا الرميثي

 محمد ميزرا خليفة المهيري

 يوسف أحمد عبد هللا الشيخ

 سعيد يعقوب سعيد

 محمد ساعد حميد المهيري

 ناصر محمد ناصر النعيمي

 جاسم عبد هللا جاسم

 عبدهللا سعيد عبدهللا

 عبيد غريب عبيد

Merwin Victor 

 محمد اكناو



 رجاء عبدالقادر حماد بن المليح

Deutsche Bank AG Frankfurt Global Equity 

 محمد صالح عبدهللا الدرمكي

 خالده اسماعيل عبدهللا حسين علي الخوري

 ميمونه اسماعيل عبدهللا الخوري

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المشعل

 عوشه ثاني مرشد الرميثي

 مبارك راشد سعيد الهاجريراشد 

 عبدالعزيز مكتوم محمد عامر الشريفي

 محمد حسن محمد الرستماني

 الشيخ طارق فيصل خالد القاسمي

 بدر محمد بدر رواس الراشدي

 احمدهشام عبدالقادر كدرو

 محمد سعيد سالم حاسوم الدرمكي

 محمد سهيل علي اليبهوني الظاهري

 حصه محمد حمد شامس الشامسي

 م.م..ذذ ش) ةيراقعلا ارديه)

 أحمد عبدهللا بوحميد

 احمد عبدهللا احمد المال

 احمد محمد علي لزيق

 ضياءالدين احمد احمد محمد

 غدير بسام سمعان اليعقوب

 سماح غانم عبيد

 احمد جواد محمد رشاد وهبي

 عبدهللا خليفه فاضل المزروعي

 خليفه جمعه سالم جمعه الرميثي

 سعيد عبود الكثيريطالب 

 نشميه بنت مقبل بن راضي الرخيص

Navneet Dave 

 فاطمه منصور ابراهيم المنصور

Manish Bhagwandas Bhatia 

 ميثه حميد عمهي المنصوري

 عوض زايد سويد المنصوري

 فيصل صقر حمدان صقر الفال حي

 سعيد راشد علي راشد العزيزي

 محمد الحاي حمد خميس الهاملي

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI 

 خالد سالم محمد علي الشامسي

 سليم غبلاير انطوان الزير



 مسلم سالم واسط الكثيري

  عمر عتيبه عبدهللا احمد العتيبه 

 محمد خلفان عبيد الغزالي

 محمد سعيد غانم الخيارين

K.M. Nurul Amin Chowdhury A 

 محمد بشار محمد صدقي كمال

 حمدي ابراهيم حرزهللاعائد 

Ravindra Banarsi Das Verma 

 يوسف احمد علي سعيد الشامسي

 محمد سعيد مبارك سالمين المنصوري

 خميس الماس محمد عبدهللا

 ايلي شفيق فرحات

 منى احمد خليفه السويدي

 خديجه محمد احمد

Mannor Guruaja Rao Girish 

 احمد مطر خميس خلفان المزروعي

 ناصر حسين الغانمعقيل 

Syed Mohammed Adnan Haider 

 موزه علي سالمين المزروعي

Ravi Narayan Mohanty 

MOHIUDDIN ZAMAN 

Mauro De Rosa 

 سكينه عباس قمبر البلوشي

 سمرا ادريس سلطان سالم حبوش الحبشي

 موزه راشد بطى الظاهري

Susan Claire Cunning 

 محمد حسن موسى حسن القمزي

 قويدر ابوبكر بفلح

MURLI KHANCHANDANI 

 عباس محمد عبدهللا

 احمد جاسم ناصر محمد النويس

 فيوليت بشاى تادرس

Mario Nelson Vaz 

 حلمي احمد محمد احمد النجار

 عبده محمد الشيخ يوسف

 عصام بن محمد بن عبدالمطلوب المعوض

 نيله حمد راشد العامري

 عبدهللا مصبح النيادينادر 

 نوره مبارك راشد سعيد الهاجري



 دبيه سعيد سالم الدرمكي

 مريم سعيد سالم حاسوم الدرمكي

 سلطان عمران النعيمي

Rohit Kumar Chitlangiya 

AHMED ABUBAKER LAJAM 

 فريد فاروق عبدالكريم البلبيسي

 هيثم نزار عضيمة

 سليم جرجي كنعان

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI 

 زينب محمود غلوم حسين العطار

 فاطمه سيف احمد محمد الطائر

 الطاهر مصبح الكندي

 محمد كامل دقه

 خلفان محمد خلفان عبدهللا الهاملي

 محمد عبدهللا احمد محمد الغداني الشحي

 اسماعيل محمد حسن الحوسني

SHAIVARA RAMARAO 

 عبد هللا عبد الرازق عبدهللا

 محمد سلمان مصطفى

Chittilapilly Jimmy Pappu 

Shibani Luthra 

Robert Meindert Beishuizen 

Sudarshan Seshadri 

Rohit Walia 

MOOLCHAND MAHADEVMAL 

 عبيد سعيد جمعه الكعبي

 سعد سامي جرجس بني

 نوره عبدهللا محمد احمد عبدهللا االنصاري

 السيد محمد عبدالرحيم الهاشميعبدالسالم 

Thomas Zackariah Thomas 

Andrita Mallik Subrata Mallik 

 جاسم حسن حاجي حسن اميري

GURUPREET SINGH SABHARWL 

 ناصر راشد علي ناصر الغيثي

 سعيد شيخ كرامه صالح العامري

 عبدهللا صالح عبدهللا بخيت العامري

 معبدهللا محمد على عبدهللا كاظ

Johnson Pokkath Devassy 

 منيب سعيد معالي



 عفراء محمد حسن عيسى الصابري

 بدر احمد عبداللطيف ابراهيم هزيم الشامسي

 عباس ياسين على الحوسنى

 ايمن عبدالحميد شبارق

 علي ناصر علي ناصر العلوي

HIJAZ GHULAM HUSSAIN 

ROLA EL AZAB 

 روضه محمد هالل القبيسي

DESAR MONABAI REWACHAND 

 محمد خلفان عبدهللا الهاملي

YUKSEL ADANA 

 مبارك كلفوت صالح الراشدي

 نوره علي ماجد المطروشي

 نزار نزار عضيمه

 حسن محمد عبدهللا حسن البدن الشحي

NEETA HEMANT JETHWANI 

 ديانا مشهور زيتوني

Chandrasen Damodardas Gandhi 

 عباس مراد عبدهللا البلوشيقاسم 

 حمد علي ابراهيم البلوشي

 موسى مراد حسن عبدهللا البلوشي

 نزار عادل نويهض

 سوزان خليل انضوني االعره

RICKY HUSAINI 

 بشرى كاظم سليم

 مشعل جابر جاسب حسن الفرس

Nair Kunnil Aboobacker 

 اكرام عبدالستار علي سعد

 سعيد مبارك المبارك العامريفرج 

Syed Mohd Aamir Zaidi 

 رجاء محمد كدفور المهيري

Vijay Laxmi 

 علي محمد مصبح محمد الكتبي

 صباح جمعه محمد القمزي

John Palakkathazaha Varghese 

Shafiq Ur Rehman 

 هاني شاكر سعد عبدالملك

 خديجه ابراهيم عبدهللا الحوسني

 ماجد عبدالكريم محمدعبدالكريم جلفارعلياء 



 ليلى ماجد عبدالكريم محمد جلفار

 هند ماجد عبدالكريم محمد جلفار

Stephen James Coetzee 

 احمد خليل ابراهيم جمعه الحوسني

 عبدهللا غانم علي الحمادي

 منال نظام سبع النابلسى

KUZHIYIL KIZHEKKATHIL CHACKO THOMAS 

Melville Morris 

 سعيد محمد ابراهيم بطى ابورحيمه الخيال

Erkan Gulec 

 امنه عبدهللا حسن

Gracy Thomas 

AYAZ AFRIDI 

 نازك حبيب السلمان

 اسماعيل جميل اسماعيل الرمحي

 غريس جورج الطيار

 بشار بشير العقاد

 فرخنده محمد طاهري

Yaser Humadi 

 خالد ساطع رسالن

 سعيد راشد تريس الظاهريراشد 

MUHAMMAD TAYYAB QAYYUM 

 لينا جورج ابوجرجي

Mohammed Younus Nasir Ahmed 

 ميشلين جرجي العين

Muthukaruppan Narayanan 

 عبد هللا سلطان حمد سلطان الكندي

 وائل يحيى غضبان

 نضال عارف محمد حجير

Clyden Edward D'Silva 

Umar Ayaz Arshi 

 تويلي راشد محمد العامرينصره 

Nadeem Ahmad Siddiqui 

 قماشه عبدهللا علي

Purshotam Bhagwami 

 محمد علي خازم

 سعود علي سطيون سيف الدرعي

 مصطفى محمد انصاري

Nellikkottu Suresh 



Yodit Tezaze Tesfa 

 ايمن حسن علي ناصر العوبد ال علي

 غسان بهجت صبري فاعور

 عمر احمد ادممحمد 

 حاتم سمير عيسى حداد

SUNITA SANGAM SHETH 

Syed Khalid Iqbal Zaidi 

 شاميس احمد قاسم

 نبيل كمال سيدهم فلتس

Rajgopalan Ramesh 

Shabir Yakub 

Mohamed Najeh Aref Al aghbar 

 راشد سالم راشد خميس الظاهري

 محمد سيف سالم سيف الخيلي

 المرحوم عمر عبد هللا سالمورثة 

 وسيم نبيل زين

Anwar Hussain Shaikh 

 احمد محمد عيسى احمد آل علي

 حياتي سليمان كايد ابيس

 امل الياس اندراوس

 عبدهللا حسن محمد حسن المسعود الزعابي

 عمر حسن محمد حسن المسعود الزعابي

 محمد حسن محمد حسن المسعود الزعابي

Valerian Maximilion 

 حمد سلطان محمد النيادي

 وائل مراد احمد عبدالصمد عبدالقادر

 خالد محمد ثال ب القرقي الهاجرى

 محمد عدنان محمد ابوشحاده

Ryle Farrel Stephen 

Maria June R Alangre 

 امل فاروق اال عور

 مرقص ثابت دميان غالى

 طارق محمد علي عبدهللا الغافري

 عبيد صالح الزعابيخديجه 

 لمياء عبدالرحمن احمد كلثوم

 احمد عوض عمر خليل

 هاني كامل احمد حساتي

 شريف عبدهللا الشيخ سلطان العلماء

 فاطمه سعيد راشد تريس الظاهري



 عمر راشد عبيد عيسى الكعبي

Thomas John Kaithavana 

 غريغوريوس جرجس الحاج

Roy Chandrasekharan Pillai Sumathykutty 

 هيفاء عبدالكريم فرج عبدهللا بن عمرو

 مهند ياسر سالم حداد

Damodaran Pillai Premakumar 

 عبدهللا احمد بدر عبيد البدور الياسي

Imran Ahmed Suhrwardy 

 يوسف علي عبيد علي الحيران الظاهرى

VIJEY KAPOOR RAMESH KAPUR 

  علي عوضخالد عبدهللا

Anil Pritam Advaney 

MUSTAFA AL KAILANI 

Rajesh Ravidas Palecha 

Elizabeth Navarro Castle Mason 

 وفا ابراهيم عبدالمنان العور

 زينه جان صالح

ABHILASH CHERIAN 

ZHANG CUI 

REBECCA FRENCH 

 مهدى محمد علي قنبرى

Mahesh Kumar 

Mohanadasan Puthussery Appunni 

 احمد نشات عيسى عماري

Jayaraman Gurumoorthy 

 شمسة عبدهللا ابراهيم الحاج

Hugo Jacobus Maria 

 يعقوب عامر يوسف الحمادي

Mohammad Shahjahan Shahood 

 عزالدين حسن حسيب المصرى

 هدى فرج عبدهللا

BALACHANDRAN MENON 

Sitwat Fatima Shaabi Hassan 

 عبدالرحمن ناصر عايض العتيبي

 محمد ناجح علي حسين راجح

 احمد صالح محمد عبدالهادي شهاب الهاشمي

David Richardson 

 احمد علي حمد علي سالم الظاهري



 سلطان علي حمد علي سالم الظاهري

 خالد ناصر عبيد ناصر مراد الحداد

SAM THOMAS 

 عبدهللا حسين محمد

 بديع البرزنجيعمار 

Taher Samir Samhouri 

Abdul gafoor Mohammed Kunhi 

JOSEPT HUANG TSENG TIEN 

 محمد علي سالم عوض

AMINA RAZA 

 خليل حسن عبدهللا ال محسن

 فاطمه جمال محمد الخاجه

HADI AYOUB AGHA 

Mundackal Biju John 

 محمد علي زراقط

 عزت عبدالقادر حسن موسى

 محمد برمان عبيديوسف 

 علياء اللويهى خليفه الدرعي

 جاسم موسى محمد اسماعيل الرئيسي

Damiyanti Prasad Asar 

 حيدر عباس حسين

 زايد محمد راشد سالم العبسى

 فهد محمد راشد سالم العبسي

 هدى حسن محمد الزعابي

 ابراهيم بن محمد بن جمعه بن سالم المهيري

 محسن ناصر عبدالواحدعادل 

Michael David Bevan 

 علي ناصر احمد محمد البلوشي

 مايكل روبر مقصوريان

Desmond Godfrey Sullivan 

VASUDEVAN SOMASEKHARAN PILLAI 

 مريم محمد عبدهللا الجنيبي

Arockiam John Britto Chelladurai 

 مريم حسن درويش محمد الحمادي

 يحسام عال ء اال مير

 فيصل عال ء اال ميري

Ishminder Mehta Indu Mehta 

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR 

Khalid Thayyl 



Ahmed Mohammed Shehada 

Renato Jr Lumalang Samaniego 

 زايد سلطان يسلم بن حويل

 سامر حنا خليفه

Domnic Antony Fernandes 

Ashok Jagannath Shetty 

Clinton Jerom Pereira 

 حميده بانو ارمله صالح احمد حسن الحماوي

 خديجه ادريس البرطيع

 سالمه سويد حليط سويدان النصيبي

 بسام محمد عادل البوال قي

Mariamma Thamby 

ABHISHEK KAILASH VYAS 

Groffroy Claude Letellier 

 منيره سالم علي سالم الرواحي

 نور عال ء اال ميري

 عتيبه عبدهللا احمد العتيبهميره 

 اليان الياس اندريا

 هدى فؤاد شاهين

 سمر رؤف الخطيب

Suhas Habbani Shanbhag / Anthony Rupert St John Ford 

 محمد احمد علي عبدالرحمن بوهاشم بني هاشم

Koshy Philp 

Jigneshkumar Kantilal Patel 

 عصام سامى خليل ابوعصبه

 عبدهللا سعيد عبدهللا مكسح اسماحيمحمد 

 زياد جان نصر هللا

Shaj Issac Chacko 

RIYAZ SADIQ GULAMABBAS BADAMI 

Varuna Jagdish Kakar 

 لمى صالح العنداري

 ناصر حكمات علي اال حمد

SYED EHTESHAM UDDIN SYED JAMEEL UDDIN 

ANITA MAHESH RAMCHANDANI 

 علي احمد عبدهللا الصفارناديه 

sreenivasan saji 

 محمد نعيم محمود عناية

 ابو بكر خميس سعيد خميس النوفلي

 نعيمه غلوم عبدهللا محمد الدوبي



NG CHIT CHONG 

 فادي زهير بوش

Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju 

Kishore Muljimal 

 بريسكال داود نجيب داود

D.SHARMA KISHORI SHARMA V 

Thonas Skariah 

 محمد جميل السيد زقوت

 راشد حميد سعيد محمد الساعدي

 احمد غميل مبارك خلفان بشير

Felicia A Agmyren 

Jai Mohan karingathuruth Padmanabhan 

 يوسف خميس يوسف المالكي

 احمد عبدهللا محمد صفر الهرمودي

 علي خلفان علي حافش النعيمي

CHANDRASEN VASUDEV GANDHI 

 محمد مختار محمد طه

 محمد عبدالحفيظ احمد سنجق

Pearce Simon Scott 

 منى محمد ريحاوي

 خالد سعيد جمعه السويدى

Sudhir Parasmal Jain 

Shukku Puthenpurakkal Beker 

HOTY TRINH 

 عنايات عبدهللا محمد

 ابراهيم عبدهللا ابراهيم المطوع

 فؤاد محمد حامد مشاقمحسن 

 مبارك محمد خميس بوعميم

 صالح مبارك مسلم عثعيث العامري

 حمد سيف العبد النعيمي

 عبدهللا حبيب ساجواني حيدر ابادي

 الحان معز احمد

 فيصل عقيل محمد نور زينل عبدهللا البستكي

 عبيد راشد ابراهيم الزعابي

 سالم عبدهللا محمد اليماحي

 محمد علي سلطان الهاملياحمد 

Geetha Pallikuth 

 سالم محمد محمود الشاعر

Ashish Kedia 



Maha A Okasha 

 الشيخ فيصل خالد خالد القاسمي

 هيثم فائق سليمان المعلوف

 خلود محمود العبد موسى سمهدان

 حثبور محمد كداس الرميثي

 لقمان محمد احمد عبدهللا الشحي

 راغب خليل الكياليعمرو 

Rashmi Malik 

 سالم محمد عبدهللا المعمري

Ranga Prasad Nediyakalayil 

 عمر احمد عزت هبره

 محمد سهيل الماس محمد الظاهري

Cyril Henry Jean Lincoln 

KUNNUMPROTH MOHAMMED ASHREF 

 


