
Shareholder Name 
Srood Sherif 

HARISH RADHAKRISHNAN 

 عبله عبدالعزيز مسلط المسلط

 ياسر حلمي ديب شعت

Adrian Nei Meng Goh 

Gandhi Kaneyalal Jamnadas 

Ryle Farrel Stephen 

Thajudeen Kadeeja Beevi 

 وهيب معز احمد

Pamin Dinesh Shah 

Syed Mohammed Luqman Berry 

 عارف محمديحيى عبدالرحمن الفرا

Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju 

 محمد سعيد غانم الخيارين

Thomas John Kaithavana 

Karri Bala Raju 

 خليفه درويش عبداللطيف الخوري

 حسين درويش عبداللطيف محمد الخوري

 اكرم نسيب القنطار

KUZHIYIL KIZHEKKATHIL CHACKO THOMAS 

 يحيى محمد شريف المرزوقي

 رؤف الخطيبسمر 

 خلفان محمد خلفان عبدهللا الهاملي

 كمال نافز محمد شريف

 غسان بهجت صبري فاعور

 خليفه جمعه سالم جمعه الرميثي

 محمد حسن موسى حسن القمزي

 حماد الحرازين للتجارة العامة ذ م م

Varuna Jagdish Kakar 

Sitwat Fatima Shaabi Hassan 

 ن شيبان المهيريفاطمه عبدهللا علي محمد ب

 فهد محمد راشد سالم العبسي

Chrisiian Johannes Schnetler 

Sudhir Parasmal Jain 

 حسام عال ء اال ميري

Faysal Al Amiri 

 نور عال ء اال ميري

 حسناء عبدهللا كمال جلبي



Vallath Saseendran 

Fiona Mary Walker 

Geraldina Franklina Lorna 

 منصور ابراهيم المنصورفاطمه 

 علي محمد مصبح محمد الكتبي

Mohammad Parvez Mohammad Alauddin 

 عبدهللا بن خلف بن احمد اليوسف

 عبدهللا حسين محمد

Mariamma Thamby 

 فاتن محمد يوسف طاهري الحمادي

Adnan Ali 

 ميشلين جرجي العين

Mahadevan Radhakanthan Radhakanthan 

Anthony Rupert St John Ford 

 عمار بديع البرزنجي

Shukku Puthenpurakkal Beker 

CLAUDIA LUZ FLORES FERMAZI 

Spyridon Plagiotis 

SIMON MUSHTAQ BAIG 

ASHISH KAMALAKAR SAVE 

Suhas Habbani Shanbhag 

 رباح نمر ابراهيم شحاده

Rabia Al Bahri 

 طالب سعيد عبود الكثيري

 الياس اندريااليان 

 هاني كامل احمد حساتي

 محمد ناجح عارف عبدالرحمن اال غبر

 عمرو راغب خليل الكيالي

 بدر محمد بدر رواس الراشدي

 محمد صالح عبدهللا الدرمكي

 سالم محمد عبدهللا المعمري

SRINIVASAN MAHALINGAM 

Natasha Anastasia Noronha 

Sobha Mary Zacharia 

 محمد احمدليندا 

Elizabeth Navarro Castle Mason 

 أحمد علي عبدهللا ذيبان

Clinton Jerom Pereira 

Nair Kunnil Aboobacker 



 عادل جباره صالح جباره ال بوفالح

 علي ناصر احمد اليافعي

 عمر عتيبه عبدهللا احمد العتيبه

 ميره عتيبه عبدهللا احمد العتيبه

 مبارك راشد سعيد الهاجريراشد 

Jean Paul Pierre Villain 

 حمد سلطان محمد المطراني النيادي

Mary Tina Thomas 

Don Sujeewa Prasanna Kumar 

Sunil Kumar Kandan 

Ravi Narayan Mohanty 

 علي محمد امين عبدالواحد محمد عقيل فكري

 عبدالسالم السيد محمد عبدالرحيم الهاشمي

Arockiam John Britto Chelladurai 

 رامي محمد سلمى

 فاطمه جمال محمد الخاجه

 حميده بانو ارمله صالح احمد حسن الحماوي

Shaj Issac Chacko 

Dominic Plante 

Beena Susan Babu 

 يحيى السيد احمد عبدالرحيم الهاشمى

 محمد سيف سالم صقر المحيربي

 احمد عوض عمر خليل

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI 

 اسمهان سلطان محمد القبيسي

 راشد عطيش هالل محمد القبيسي

 يوسف ابوبكر محمد

 روضه محمد هالل القبيسي

 سعود محمد راشد محمد المنصوري

 صالح مبارك مسلم عثعيث العامري

 عوشه ثاني مرشد الرميثي

 محمد جميل السيد زقوت

 وسيم نايف العيد

REHAB ALI OMAR SHAHBAL 

Coutinho Thomas Protasio Lino 

Gerard Joseph Noel Fernandes 

Ishminder Mehta Indu Mehta 

 منى محمد ريحاوي

 محمد خلفان عبدهللا الهاملي



 قماشه عبدهللا علي

 علي محمد زينل محمد خوري  

 سليمان سليمان حسن ابوعيده

 عبده محمد الشيخ يوسف

 احمد خليفه السويديمنى 

 عبيد راشد ابراهيم الزعابي

Vijay Laxmi 

 سامر حنا خليفه

 أحمد سهيل فارس غانم عطيش المزروعي

 احمد عصام عبدهللا علي الحميري

 خليل حسن عبدهللا ال محسن

 محمد سهيل الماس محمد الظاهري

 احمد محمد عيسى احمد آل علي

 اسعد احمد عرار

 جرجي كنعانسليم 

Majd Taysir Sharaf 

 بخيت هادف راشد سالم طربيش المنصوري

 طالب سالم سعيد سليم الكلباني

 قويدر ابوبكر بفلح

 ابو بكر خميس سعيد خميس النوفلي

 حسين سالم عبدهللا الحارثي

Melville Morris 

MANOHAR LESLlE PlNTo 

 حمد سعيد راشد تريس الظاهري

 سيف العبد النعيميحمد 

 سامر سامي موال نا

Ashok Jagannath Shetty 

 مصبح الطاهر مصبح الكندي المرر

 نعمه فضل هللا شاهين

 خميس الماس محمد عبدهللا

Alvaro Juan Abella De Aristegui 

Fergu Chacko Varughese 

 احمد عبدهللا محمد صفر الهرمودي

Kishore Muljimal 

 عيد علي الهاجريعلي راشد س

 خالد محمد ثال ب القرقي الهاجرى

 عادل محسن ناصر عبدالواحد

 الطاهر مصبح الكندي

Umar Ayaz Arshi 



 عنايات عبدهللا محمد

Phalle Dilip Yashvant 

 منيب سعيد معالي

 ناصر حكمات علي اال حمد

 محمد بشار محمد صدقي كمال

 ابراهيم جمعه عبدهللا المرزوقيمحمد 

Jigneshkumar Kantilal Patel 

 محمد خليل شاهين

 اليازيه محمد محمود احمد علي القيسيه

 عبدالعزيز محمود احمد علي اسماعيل القيسيه

 حمدان سالم حمد راشد علي الرشيدي النعيمي

 نوف ابراهيم حسن محمد عبدهللا

Clyden Edward D'Silva 

REBECCA FRENCH 

 عال ء الدين بن عبدهللا بن حمد ال علي

Fumiko Morizono 

 مهدى محمد علي قنبرى

 مريم حسن درويش محمد الحمادي

Groffroy Claude Letellier 

 محمد عدنان محمد ابوشحاده

 محمد كامل دقه

 فاطمه الفندي غانم المزروعي

 احمد نشات عيسى عماري

Felicia A Agmyren 

 منال نظام سبع النابلسى

Adrian Matthew Brown 

Damiyanti Prasad Asar 

 وداد هاتف سعيد الجنابي

 حيدر عباس حسين

 راشد سالم راشد خميس الظاهري

 هيثم فائق سليمان المعلوف

Vasantha Kumar Moothedath Radhakrishanan 

 محمد خلفان علي سعيد الحساني

 داود نجيب داودبريسكال 

Nadia Jamila Sehweil 

Mario Nelson Vaz 

 فرج سعيد مبارك المبارك العامري

 حاتم سمير عيسى حداد

Moideen Ismail Kareem 



 سامح كامل ادوارد اسكندر المصري

 مهند طه اال طرش

 احمد محمد علي سلطان الهاملي

Taher Samir Samhouri 

Mohsmoud Ismail Abdi 

 يد سلطان يسلم بن حويلزا

 عامر ملحم المسلط

 مسلم سالم مبشر سعيد المحرمي

Ranga Prasad Nediyakalayil 

 خديجه ادريس البرطيع

 امل الياس اندراوس

 محسن فؤاد محمد حامد مشاق

 موزه علي سالمين المزروعي

 سالم مبروك محمد علي الكربى

 يعقوب عامر يوسف الحمادي

 عبدالحميد شبارقايمن 

 عصمت بديع مكرم رزق

 خلود محمود العبد موسى سمهدان

Maha A Okasha 

 رأفت محمد صالحه

Syed Mohd Aamir Zaidi 

 حثبور محمد كداس الرميثي

 عماد عبدالحميد حماد محمد

 سالمين عبيد سويد الصمباري العامري

Shafiq Ur Rehman 

Yaser Humadi 

 عبدالقادر مولويعاصم 

 احمد صالح محمد عبدالهادي شهاب الهاشمي

David Richardson 

 نزار نزار عضيمه

 نبيل كمال سيدهم فلتس

Abdul gafoor Mohammed Kunhi 

 عوض زايد سويد المنصوري

 سوزان خليل انضوني االعره

 مريم محمد عبدهللا الجنيبي

 نبيل محمد احمد عامر

 عبدهللا حسين علي خورياسماعيل 

 راشد محمد مبارك الخيلي

 لينا جورج ابوجرجي



 فايز محسن حيدره السعيدى

 غدير بسام سمعان اليعقوب

 طارق محمد علي عبدهللا الغافري

 محمد سيف سالم سيف الخيلي

LARS FERDINAND CORSTEN 

NG CHIT CHONG 

Fayad Hamzeh 

 داليا امين احمد عزت الكيال نى

 رفيعه هالل دري ياسر القبيسي

 نوره مبارك راشد سعيد الهاجري

 نجيبه محمد خليل بارود

 موزه راشد بطى الظاهري

 فوزيه احمد عبدى

 سعيد علي سعيد راشد الشامسي

 سعود علي سطيون سيف الدرعي

 علياء اللويهى خليفه الدرعي

 عبدهللا ابراهيم محمد عبدهللا البلوشي

 عبدهللا علي عوضخالد 

 سالم سعيد هاشل الكثيري

 حسام فيصل سالم

 سعيد راشد علي راشد العزيزي

 فهد سعيد سالم ناصر سالمين النعيمي

 خالد سعيد جمعه السويدى

 ميثه حميد عمهي المنصوري

 عبدالرحمن ناصر عايض العتيبي

 احمد علي حمد علي سالم الظاهري

 هريسلطان علي حمد علي سالم الظا

 نازك حبيب السلمان

 صغير سعيد ربيع سلطان الظاهري

 أحمد عبدهللا بوحميد

 عبدهللا محمد عبدهللا الشيراوى بنى حماد

 حصه محمد حمد شامس الشامسي

RICKY HUSAINI 

Mannor Guruaja Rao Girish 

Khodabakhsh Gol Mohammad Nosratshar 

Sreeram Subramaniam 

Navneet Dave 

VASUDEVAN SOMASEKHARAN PILLAI 

 فادي زهير بوش



 ناديه علي احمد عبدهللا الصفار

NADEEM ANWER JAMIL ANWER 

ROHIT GARG 

MURLI KHANCHANDANI 

AHMED ABUBAKER LAJAM 

MOOLCHAND MAHADEVMAL 

 محمد حسن محمد الرستماني

 دينيش امر هندوجا

Jayaraman Gurumoorthy 

 بن محمد عبدهللا أكبرأحمد 

Ghufran Ahmed Mussarat 

ROLA EL AZAB 

BALACHANDRAN MENON 

 رجاء محمد كدفور المهيري

 فيصل عقيل محمد نور زينل عبدهللا البستكي

Koshy Philp 

BARSIMEU ANTONIO VAZ 

 صفيه حسن خيرهللا حسن

 طارق محمد ولي عبدهللا محمد كرمستجي

 عباس مراد عبدهللا البلوشيقاسم 

 وسام ربيع صعب

 صموئيل يوسف زكي سدراك

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR 

 بهجات علي موسى

Shariq Naseem Zaidi 

RAE JULIANNE WHAKAPUMAU HAULTAIN 

 سماح غانم عبيد

Mauro De Rosa 

Ahsan Ali Umrani 

Shibani Luthra 

ANITA MAHESH RAMCHANDANI 

 سعيد خلفان حمد

PATRICK JAMES SWEENEY 

 مصطفى محمد انصاري

 عبدهللا محمد على عبدهللا كاظم

 محمد حمدان عبدهللا الشامسي

MUSTAFA AL KAILANI 

 احمد غميل مبارك خلفان بشير

Christopher Mark Ferguson 



Rajesh Ravidas Palecha 

 امنه عبدهللا حسن

MAYA KISHORE SHIVANI 

 زياد جان نصر هللا

RITA KATEJA 

ABHILASH CHERIAN 

Sandeep Jain 

ZHANG CUI 

SONIA JAIN 

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI 

RIYAZ SADIQ GULAMABBAS BADAMI 

D.SHARMA KISHORI SHARMA V 

SUNITA SANGAM SHETH 

Maria June R Alangre 

Sandeep Nataraj Saligram 

 فرج عبدهللاهدى 

Kazi Mohamed Ibrahim 

 ابراهيم عبدهللا ابراهيم المطوع

SHRUTI SUDHIR SHETTY 

 مايكل روبر مقصوريان

Dara Abootorab Mehra 

 حبيب سيد عبدهللا سيد محمد شرف

MICHAEL VINCENT MASCARENHAS 

 عصام سامى خليل ابوعصبه

Anthony John Arthur 

 شاميس احمد قاسم

 محمد زهير بكري عقاد

 انعام عيسى يوسف عبدهللا

Mohammed Younus Nasir Ahmed 

Nada Chreih 

Desmond Godfrey Sullivan 

Pekka Severi Snall 

SYED EHTESHAM UDDIN SYED JAMEEL 
UDDIN 

 محمد طاهر محمد ابراهيم محمد طاهر حبيبي

BEENA SANJAY JOHN 

 امل فاروق اال عور

 درويش سالم محمد الوحدانيعمر 

 نعيمه غلوم عبدهللا محمد الدوبي

 خالد ناصر عبيد ناصر مراد الحداد



 ابراهيم بن محمد بن جمعه بن سالم المهيري

 مبارك محمد خميس بوعميم

Mohammad Reza Alaghehband 

 وسيم نبيل زين

 نجوى راشد عبدالعزيز الرويشد

Neeta Bhatia 

Gracy Thomas 

Ranadil Mizan Mizanur Rahman 

 رئيف جورج يونان

RAKESH PAHILAJ RACHWANI 

Stephen James Coetzee 

Syed Mohammed Adnan Haider 

Valerian Maximilion 

Imran Ahmed Suhrwardy 

 طارق على مدحت حسن امين عبدالوهاب

 ديانا مشهور زيتوني

 بن محمد بن عبدالعزيز المشعلعبدالعزيز 

VIJEY KAPOOR RAMESH KAPUR 

WOLF CHRISTIAN EICHNER 

ASHISH VERMA 

Shabir Yakub 

MAJEED ABDUL RAHIMAN 

 محمد مهيوب محمد دغلس

Morag Mcneil Koussa 

AYAZ AFRIDI 

 نزار عادل نويهض

Nassar Nassar Issa Odeh 

Pearce Simon Scott 

Hugo Jacobus Maria 

Michael David Bevan 

John Phillip Unterhorst 

name khurram Bashir ahmed 

 مازن خيرالدين سنجر

 جاسم موسى محمد اسماعيل الرئيسي

 عبدهللا محمد شريف عبدهللا زمان فهيمى

 حسن علي صالح المرشدي

 ياسمين نواف عبدالرحمن العابد

 هللا عبد الرازق عبدهللاعبد 

 عباس قمبر جعفر



 بدريه عباس قمبر جعفر

 عباس ياسين على الحوسنى

 شمسة عبدهللا ابراهيم الحاج

 عمر احمد عزت هبره

HIJAZ GHULAM HUSSAIN 

 رنا عادل بو عجرم

 محمد راشد عبيد حميد

 سعيد محمد ابراهيم بطى ابورحيمه الخيال

 باسم احمد فياض الفارس

 فاروق عبدهللا قمبر محمد

 فيوليت بشاى تادرس

 فوزيه احمد عبدهللا

Zuneth Abdul Rashid Sattar 

 خالده اسماعيل عبدهللا حسين علي الخوري

SAROSH MUNIR KHAN 

MOONISH MUNIR KHAN 

 شيخه غانم عبدهللا ثاني الشامسي

 نوره علي ماجد المطروشي

GURUPREET SINGH SABHARWL 

 سلطان عمران النعيمي

 موسى مراد حسن عبدهللا البلوشي

SUNIL KUMAR KHAITAN 

BARMOD KUMAR DHAMIJA 

 محمد احمد علي عبدالرحمن بوهاشم بني هاشم

 زيدوه احمد سليمان احمد الهباش

 الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي

 حسن محمد عبدهللا حسن البدن الشحي

 عبدهللا احمد محمد الغداني الشحيمحمد 

 سيف راشد سيف راشد المزروعي

 لقمان محمد احمد عبدهللا الشحي

Aristides Kotsomitis 

 حمد محمد خميس محمد

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد المحرزي

 سعيد محمد علي محمد الزيودي

 سالم عبدهللا محمد اليماحي

 بن سليمان بن محمد بالغنيمعبدالمحسن 

 قاسم يحيى محمد منجي

 عبدالرحمن بن زايد بن عبدهللا المحطب

 ةلفقم ةمهاسم ةكرش ) ةيلاملا ةيارد ةكرش )



 محمد بن ناصر بن محمد العنزي

 عبدهللا بن ابراهيم بن محمد المناع

 خالد بن ابراهيم بن حسن الممتن

 حنان بن عبدالكريم بن علي عبدالمعين

Manfred Gruning 

 عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

 عبدالرحمن بن صالح بن على المهوس

 مبارك بن عبدهللا بن فريد الهمامي

 مهدي بن محمد بن علي السرار

 علي بن حسين بن علي المبارك

 سعود عبدالعزيز عبدالرحمن يوسف الحداد

 فرقد عبدالرحمن محمد الخال

 م نورالدين يوسف نورالدينيحيى ابراهي

 احمد علي عبدهللا صالح

 وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

 شارل الياس الخوري

Raja Ejaz Akhtar 

Feroz Asghar Ali 

KEITA YAMADA 

KAZUMASA TAKEKAWA 

TAKASHI OKABAYASHI 

MASANORI INOUE 

TAKAHIKO OKAMOTO 

MATHEWS THOMAS MALAYATOOR 

Suleiman Ismail Yahyah 

Deepak Ramchandani 

SUSHIL KUMAR MANKANI GIDWANI 

AMAN AMIR NAQVI 

Noor Elahi Muhammad Hussain 

Calsun Management Limited 

CHIA CHING THERESA WANG 

Rosmy Jean Louis 

 صفية ابراهيم محمد

 ناصر محمد ناصر النعيمي

 ورثة علي محمد علي عبدهللا العويس

 محمود ابراهيم زالطيمو

 وفاء ابراهيم زالطيمو

 ندى ابراهيم زالطيمو

 فوزيه شفيق التالوي



 حي)ابنهالمينا( ورثه مريم سيف سالم زعل الف

 ورثه ماعدا ليلى -حامد محمد مسلم الراشدي 

 ورثه عبدهللا قطيم سعود الحبيل

 محمد اكناو

PRASANNA KUMAR CHAUBE 

 حميد مطر الطايرعبيد 

 جمعة بن محمد بن صبيح

 حمد عبد هللا سلمان

 محمد عبدهللا الموسى

 محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم

 مبارك مسعود جاسم الفال حي

 علي عبدالرازق المدني

 زينات عبدالرحيم

 حسن الرشيد

 علي حسن المحمود

 محمد عبد الخالق رفيع

 سعيد عبد هللا غنوم الهاملي

 أحمد صديق محمد سمييح

 العبد ين مبارك بن قرميش المزروعي

 ورثة المرحوم مطر بن العفاري المنصوري

 حارب حمد راشد الراشدي

 ابراهيم محمد بقلر

 عوشة محمد حاضر المهيري

 خليل أكبر حاجي عبدهللا

 ناصر محمد عبد هللا الرميثي

 محمد ميزرا خليفة المهيري

 أحمد عبد هللا الشيخيوسف 

 سعيد يعقوب سعيد

 محمد ساعد حميد المهيري

 ورثة المرحوم عمر عبد هللا سالم

 جاسم عبد هللا جاسم

 عبدهللا سعيد عبدهللا

 عبيد خليفه جابر المري

 عمر محمد عمر على بن حيدر الحارثى

 خليفه يوسف عبدهللا حسين خوري

 سلطان بن خليفة بن زايد ال نهيانالشيخ 

 احمد صالح احمد الهمامي

 خليفه محمد راشد محمد المنصوري

 ابراهيم محمد راشد محمد المنصوري



 سالم سلطان محمد الكعبي

 


