
Shareholder Name 
Hitesh Vithal Asarpota 

Srood Sherif 

Cherola Valappil Hassan 

Adrian Lim Ewe Beng 

Adrian Nei Meng Goh 

Ryle Farrel Stephen 

Mohanadasan Puthussery Appunni 

GRACY MARGARET D SOUZA 

Nitin Rajkumar Chopra 

Syed Mohammed Luqman Berry 

 يحيى غضبانوائل 

Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju 

 فادي فهد نبوت

 محمد سعيد غانم الخيارين

 محمد جوعان راشد البادي الظاهري

Bala Raju Karri 

 خلفان مصبح علي النعيمي

 خليفه درويش عبداللطيف الخوري

 اكرم نسيب القنطار

KUZHIYIL KIZHEKKATHIL CHACKO THOMAS 

Ahmed Mohammed Abdel-Jawad 

 سمر رؤف الخطيب

 محمد محمود حلمى محمود سرور الحناوى

Mohammed Kamal Uzzaman 

Robinson Bartido Tamarra 

 خلفان محمد خلفان عبدهللا الهاملي

Robert Aaron Schwarz 

 وليد ادريس محمد زغب

 ادريس محمد حسين زغب

 خليفه جمعه سالم جمعه الرميثي

 حرازين للتجارة العامة ذ م محماد ال

 صفوان عبدالقادر نظام الدين

Varuna Jagdish Kakar 

Sitwat Fatima Shaabi Hassan 

 زايد محمد راشد سالم العبسى

 فهد محمد راشد سالم العبسي

 مؤسسة المريخي للتجارة

Chrisiian Johannes Schnetler 



Sudhir Parasmal Jain 

 جعفر الزرعونيعبدالرحيم عبدهللا 

 خالد حمد سيف فهد المهيري

 حسام عال ء اال ميري

Faysal Al Amiri 

 نور عال ء اال ميري

 حسناء عبدهللا كمال جلبي

 سهيل سعيد عبدهللا سليم الفالسي

Vallath Saseendran 

SPENCER HOWARD GAUNT 

Ashiey Ronald Warren 

Sudarshan Seshadri 

 ص حجازينحسام اندراوس بول

Fiona Mary Walker 

Dalia Al Ousta 

Jabirul Choudhury 

JAGANNATHAN DESIKAN 

Geraldina Franklina Lorna 

 فاطمه منصور ابراهيم المنصور

 علي محمد مصبح محمد الكتبي

Declan Patrick Ball 

Kizhakedath Gppimath 

Afolayan Ayoola Taylor 

Mohammad Parvez Mohammad Alauddin 

 عبدهللا بن خلف بن احمد اليوسف

Emma Jane Promarolo 

 عبدهللا حسين محمد

Mariamma Thamby 

 فاتن محمد يوسف طاهري الحمادي

Adnan Ali 

 ميشلين جرجي العين

Mahadevan Radhakanthan Radhakanthan 

Anthony Rupert St John Ford 

NICHOLAS PETER HAIGH 

 ديع البرزنجيعمار ب

Shukku Puthenpurakkal Beker 

 استانبول عبدهللا حاجي

 مريم محمود احمد عبده

CLAUDIA LUZ FLORES FERMAZI 



Spyridon Plagiotis 

SIMON MUSHTAQ BAIG 

ASHISH KAMALAKAR SAVE 

Suhas Habbani Shanbhag 

 فاديه سالمه البحري

 طالب سعيد عبود الكثيري

 اس اندريااليان الي

Prakash Chandrasen Lakhumal Wagh 

 هاني كامل احمد حساتي

 محمد ناجح عارف عبدالرحمن اال غبر

 طارق احمد بسام المرعبي

 احمد سرور شهوان عرار الظاهري

 عيسى عبدالرحيم فتح علي عبدهللا الخاجه

 فيصل صقر حمدان صقر الفال حي

 ابراهيم ناصر ناصر الزعابي

 اغب خليل الكياليعمرو ر

 زينا احمد عدي نسيب البيطار

 عمر حسين سقاف الهادي

Shah Mohammad Khan 

 بدر محمد بدر رواس الراشدي

 محمد صالح عبدهللا الدرمكي

 عواد صالح النصرهللا

 سالم محمد عبدهللا المعمري

Natasha Anastasia Noronha 

Syed Mohammad Sharique Alam 

Sobha Mary Zacharia 

 ليندا محمد احمد

 لينده سليم محمد قدوره

Elizabeth Navarro Castle Mason 

Clinton Jerom Pereira 

Nair Kunnil Aboobacker 

ASHOK CHHOTALAL DHAKAN 

 وليد بطي عبدهللا القبيسي

 علي ناصر احمد اليافعي

 عمر عتيبه عبدهللا احمد العتيبه

 مد العتيبهميره عتيبه عبدهللا اح

 راشد مبارك راشد سعيد الهاجري

 سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري

Jean Paul Pierre Villain 



 كامل السيد محمد يوسف الهاشمي

 Subramaniam Seetharaman  

Don Sujeewa Prasanna Kumar 

Sunil Kumar Kandan 

 جمال الدين طراش

Ravi Narayan Mohanty 

 د محمد عبدالرحيم الهاشميعبدالسالم السي

 عبدهللا حسن احمد الحداد

Arockiam John Britto Chelladurai 

 فاطمه جمال محمد الخاجه

 حميده بانو ارمله صالح احمد حسن الحماوي

Shaj Issac Chacko 

Dominic Plante 

 بشرى محمد علي الشارجي مناعي

 مروان يحيى السيد احمد عبدالرحيم الهاشمي

 مد يحيى السيد احمد عبدالرحيم الهاشميمح

 امنه الشيخ مالك عبدالرحمن

 اسيه يحيى السيد احمد عبدالرحيم الهاشمى

 احمد عوض عمر خليل

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI 

 اسمهان سلطان محمد القبيسي

 راشد عطيش هالل محمد القبيسي

 روضه محمد هالل القبيسي

 عامريصالح مبارك مسلم عثعيث ال

Syed Khalid Iqbal Zaidi 

 محمد جميل السيد زقوت

SHAFIQUR RAHMAN ADHAMI 

 وسيم نايف العيد

Giridas Divakaran 

Milan Kapur Seth 

Ishminder Mehta Indu Mehta 

 منى محمد ريحاوي

 منى سعيد سالم الدرمكي

 قماشه عبدهللا علي

 سليمان سليمان حسن ابوعيده

 ابراهيم الزعابيعبيد راشد 

Mohammed Fazel Azim 

Vijay Laxmi 

 سامر حنا خليفه



 فاطمه عصام عبدهللا علي الحميري

 محمد سهيل الماس محمد الظاهري

 اسعد احمد عرار

 ابراهيم عبدالخالق عبدهللا محمد الخوري

Majd Taysir Sharaf 

 بخيت هادف راشد سالم طربيش المنصوري

 د محمد المنصوريابراهيم محمد راش

 رقيه حفيظ عبدالعزيز الراشدي

 ابو بكر خميس سعيد خميس النوفلي

Patel Ashok Bhai Dabhai Bhai 

Melville Morris 

 فدوى محمد بشير مصطفى المغيربي

 راشد سعيد راشد تريس الظاهري

 درويش عاطف درويش المزروعي

MANOHAR LESLlE PlNTo 

KURIAN NOBLE MATHEW 

 مد محمد حمد شعارح

 حمد سيف العبد النعيمي

 سامر سامي موال نا

 هدى فؤاد شاهين

 مصبح الطاهر مصبح الكندي المرر

Keirouz Riad S 

 نعمه فضل هللا شاهين

 خميس الماس محمد عبدهللا

 علي حسن عيسى علي الدرازي

Alvaro Juan Abella De Aristegui 

Fergu Chacko Varughese 

 عبدهللا محمد صفر الهرمودي احمد

Kishore Muljimal 

 علي راشد سعيد علي الهاجري

 عادل محسن ناصر عبدالواحد

 الطاهر مصبح الكندي

Umar Ayaz Arshi 

 عنايات عبدهللا محمد

 منيب سعيد معالي

 عائد حمدي ابراهيم حرزهللا

Jasin Abida Thaj 

Omar Hussein 

 ناصر حكمات علي اال حمد



 محمد بشار محمد صدقي كمال

 محمد ابراهيم جمعه عبدهللا المرزوقي

Jigneshkumar Kantilal Patel 

 محمد خليل شاهين

 خلفان محمد غرير محمد العوجان القبيسي

 اليازيه محمد محمود احمد علي القيسيه

 عبدالعزيز محمود احمد علي اسماعيل القيسيه

 نوف ابراهيم حسن محمد عبدهللا

 سليم غبلاير انطوان الزير

 محمد احمد عبد الحميد غانم

Clyden Edward D Silva 

REBECCA FRENCH 

 مهدى محمد علي قنبرى

 مريم حسن درويش محمد الحمادي

Groffroy Claude Letellier 

 محمد كامل دقه

 مهند محمد شريف طالل بطاينه

 فاطمه الفندي غانم المزروعي

 مارياحمد نشات عيسى ع

 احمد حسين قطيش

Felicia A Agmyren 

 منال نظام سبع النابلسى

Melvyn Vincent Vaz 

Adrian Matthew Brown 

 عمر خالد رشيد اغا

Hakam Marwan Saadi 

Damiyanti Prasad Asar 

Ratnam Jeyakumar 

 محمد خلفان محمد احمد القمزي

 حيدر عباس حسين

 هيثم فائق سليمان المعلوف

 محمد خلفان علي سعيد الحساني

 بريسكال داود نجيب داود

 نزار قيصر عبدالمجيد علي لقمان

Nadia Jamila Sehweil 

 فادي احمد محمد ابو شريعه

 فرج سعيد مبارك المبارك العامري

 حاتم سمير عيسى حداد

Moideen Ismail Kareem 



 زهير حامد غانم

 مهند طه اال طرش

 سلطان الهاملي احمد محمد علي

 سمرا ادريس سلطان سالم حبوش الحبشي

Taher Samir Samhouri 

 محمد امير نديم رسالن

 عمرو سعد عمر سعدالمنهالي

Mohsmoud Ismail Abdi 

 زايد سلطان يسلم بن حويل

SUNITA SUTTA 

 مسلم سالم مبشر سعيد المحرمي

 نهى جالل عبدالحكيم مصطفي

Ranga Prasad Nediyakalayil 

 خديجه ادريس البرطيع

 امل الياس اندراوس

 محسن فؤاد محمد حامد مشاق

 موزه علي سالمين المزروعي

 خديجه ابراهيم عبدهللا الحوسني

 يعقوب عامر يوسف الحمادي

 ايمن عبدالحميد شبارق

 سيف محمد هادي سليمان المنصوري

 عصمت بديع مكرم رزق

 انخلود محمود العبد موسى سمهد

Daryl Francis Tulalian Llanza 

Maha A Okasha 

 رأفت محمد صالحه

Syed Mohd Aamir Zaidi 

 حثبور محمد كداس الرميثي

 عماد عبدالحميد حماد محمد

Ezzeldin Hassan El Massry 

 ميثاء علي كرامه حداد العامري

 سعيد الشيبه عزيز سويدان المحرمي

 اسيا عمر حمد

 ه عزيز سويدان المحرميخزينه الشيب

 سالمين عبيد سويد الصمباري العامري

Shafiq Ur Rehman 

Yaser Humadi 

 حياتي سليمان كايد ابيس

 سالم محمد حسن المسعود الزعابي



 محمد عبدهللا حسين خوري

 محمد ناجح علي حسين راجح

 احمد صالح محمد عبدالهادي شهاب الهاشمي

David Richardson 

Arthur Gonsalves 

 نزار نزار عضيمه

 النونه محمد احمد ديالن المزروعي

 نبيل كمال سيدهم فلتس

Abdul gafoor Mohammed Kunhi 

 منيره سالم علي سالم الرواحي

 احمد سيف صقر سالم المحيربي

 عثمان مدحت علي فارس

 عوض زايد سويد المنصوري

 نبيل محمد احمد عامر

 يليراشد محمد مبارك الخ

 مبارك كلفوت صالح الراشدي

 سويدان سعيد خلفان حضيرم الكتبي

 مرقص ثابت دميان غالى

 عبدهللا محمود عزام

 فايز محسن حيدره السعيدى

 غدير بسام سمعان اليعقوب

 طارق محمد علي عبدهللا الغافري

Yodit Tezaze Tesfa 

Damodaran Pillai Premakumar 

  الكعبيمطر خليفه بخيت عبدهللا

 مجموعه الخصخصه لتنميه الموارد ذ.م.م

Mohamad Hani Nouri Dalati 

 عارف محمديحيى عبدالرحمن الفرا

Ragheed Najeeb Shanti 

 امل يوسف عزيم

 عمران صالح طاهر الديسي

NG CHIT CHONG 

Erkan Gulec 

Darin Ray Rovere 

 صباح جمعه محمد القمزي

Fayad Hamzeh 

 امين احمد عزت الكيال نىداليا 

 فاطمه راشد خلفان الشامسي

 نوره مبارك راشد سعيد الهاجري



 نجيبه محمد خليل بارود

 مريم سعيد راشد

 امنه سعيد راشد تريس الظاهري

 فاطمه سعيد راشد تريس الظاهري

 فوزيه احمد عبدى

 خلود فياض )محمد علي ( عرفات

 ناصر راشد علي ناصر الغيثي

  سالم عيد الهنائيعبدهللا

 خديجه عبدهللا علي

 سعود علي سطيون سيف الدرعي

 علياء اللويهى خليفه الدرعي

 خالد عبدهللا علي عوض

 عبدهللا صالح عبدهللا بخيت العامري

 محمد الشيبه عزيز سويدان المحرمي

 عزيز الشيبه عزيز سويدان المحرمي

 خالد سعيد جمعه السويدى

 يط سويدان النصيبيسالمه سويد حل

 خليفه محمد راشد محمد المنصوري

 ميثه حميد عمهي المنصوري

 احمد سالم حمود علي الشامسي

 عبدالرحمن ناصر عايض العتيبي

 شيخه محمد حاظر علي المهيري

 علي حمد علي سالم الظاهري

 احمد علي حمد علي سالم الظاهري

 نازك حبيب السلمان

 م الكتبيسالم سعيد خلفان حضير

 صغير سعيد ربيع سلطان الظاهري

 أحمد عبدهللا بوحميد

 رائد نعمه جرحور

 راشد الماجد

Gazala Parveen Firozali 

JAN HENDRIK KRAUS 

RICKY HUSAINI 

YUKSEL ADANA 

 سلطان ابراهيم الحساوي

Jai Mohan karingathuruth Padmanabhan 

Mannor Guruaja Rao Girish 

Khodabakhsh Gol Mohammad Nosratshar 

Sreeram Subramaniam 



MOHIUDDIN ZAMAN 

Navneet Dave 

VASUDEVAN SOMASEKHARAN PILLAI 

 مريم رضا سيف هللا صالحى

 وائل حسنى فائق محمد ابو شادي

 فادي زهير بوش

George Panicker Palasseril 

 ناديه علي احمد عبدهللا الصفار

 حمد محمد الطائرفاطمه سيف ا

 السيد حسين السيدعلي السيدحسن الموسوي

ROHIT GARG 

MURLI KHANCHANDANI 

AHMED ABUBAKER LAJAM 

MOOLCHAND MAHADEVMAL 

Kishin Jethnand Bhatia 

Venkata Satyanarayana Addala 

Amitkumar Sureshkumar Shah 

 دينيش امر هندوجا

KAMALA RAMAN 

 د عبدهللا أكبرأحمد بن محم

 محمد احمد محمد حسن عبدهللا ال علي

ROLA EL AZAB 

Ghufran Ahmed Mussarat 

BALACHANDRAN MENON 

NAND KISHORE MISHRA 

 رجاء محمد كدفور المهيري

Koshy Philp 

BARSIMEU ANTONIO VAZ 

 انور محمد عبدالخالق حاجي عبدهللا قرقاش

 مي غسان حسن فطين طهبوب

 ور عبدهللا عسقولان

 قاسم عباس مراد عبدهللا البلوشي

 عبدهللا سالم عتيق اليالوق

 وسام ربيع صعب

 ناهد حلمي الخوري

 صموئيل يوسف زكي سدراك

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR 

Sankara Kumari Chelliah 

 بهجات علي موسى



Shariq Naseem Zaidi 

 لمى صالح العنداري

Mauro De Rosa 

Ahsan Ali Umrani 

Shibani Luthra 

SANJAY GROVER 

 باسم احمد فياض الفارس

PATRICK JAMES SWEENEY 

 مصطفى محمد انصاري

Robert Meindert Beishuizen 

MUSTAFA AL KAILANI 

 احمد غميل مبارك خلفان بشير

Rajesh Ravidas Palecha 

JAGDEEP SINGH 

SHUMIN XU 

HUSSEIN NIZAM 

 حمد اسماعيل محمود صبحم

 امنه عبدهللا حسن

 ربيع انطوان االسمر

MAYA KISHORE SHIVANI 

 زياد جان نصر هللا

PAUL ROBERT HOFMAN 

 راشد يوسف احمد محمد

ABHILASH CHERIAN 

 محمد صالح عبدالغني حجازي

Sandeep Jain 

ZHANG CUI 

sreenivasan saji 

SONIA JAIN 

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI 

MAXIM KARABKOVSKI 

 عبدالمطلب حسين عبدالرحيم الزمر

Arif Anwar Khan 

RIYAZ SADIQ GULAMABBAS BADAMI 

Rangu Venkat Ramgopal 

D.SHARMA KISHORI SHARMA V 

Pankaj Kumbhat 

SUNITA SANGAM SHETH 

Chandra Kiran 



Maria June R Alangre 

 م م ذ) رامثتسالل رامث)

 هدى فرج عبدهللا

Kazi Mohamed Ibrahim 

 ابراهيم عبدهللا ابراهيم المطوع

SHRUTI SUDHIR SHETTY 

SUMBLEEN AMJAD 

 مايكل روبر مقصوريان

MICHAEL VINCENT MASCARENHAS 

 عصام سامى خليل ابوعصبه

Anthony John Arthur 

 عبدالواحد محمد ابراهيم الصياح

 قادمحمد زهير بكري ع

 انعام عيسى يوسف عبدهللا

Mohammed Younus Nasir Ahmed 

 روبيرتا باترييا اوبيرتو كالريس

Desmond Godfrey Sullivan 

Pekka Severi Snall 

SYED EHTESHAM UDDIN SYED JAMEEL 
UDDIN 

 طارق لطفي عبدهللا احمد التركي

 امل فاروق اال عور

 عمر درويش سالم محمد الوحداني

 نعيمه غلوم عبدهللا محمد الدوبي

 خالد ناصر عبيد ناصر مراد الحداد

 مبارك محمد خميس بوعميم

Mohammad Reza Alaghehband 

 وسيم نبيل زين

 نجوى راشد عبدالعزيز الرويشد

MARILYN D SOUZA MARK 

Neeta Bhatia 

 محمد خميس محمود محمد ابوخربق

Vijesh Sohal 

Gracy Thomas 

Rehaan Mahmood Dadan 

Rahul Sundara Poojari 

Riddhima Punjabi 

Ranadil Mizan Mizanur Rahman 

 الشيخ عيسى بن زايد بن سلطان ال نهيان

RAKESH PAHILAJ RACHWANI 



 هند ماجد عبدالكريم محمد جلفار

 علياء ماجد عبدالكريم محمدعبدالكريم جلفار

 رليلى ماجد عبدالكريم محمد جلفا

RISHI TAYAL 

Yi Jingyan 

Stephen James Coetzee 

Syed Mohammed Adnan Haider 

Valerian Maximilion 

Imran Ahmed Suhrwardy 

MUHAMMAD MUNIR AWAN 

 طارق على مدحت حسن امين عبدالوهاب

 ديانا مشهور زيتوني

 عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المشعل

VIJEY KAPOOR RAMESH KAPUR 

WOLF CHRISTIAN EICHNER 

Christophe Louis Philippe 

MUHAMMAD HARIS ZULFIQAR 

Shabir Yakub 

MAJEED ABDUL RAHIMAN 

 محمد مهيوب محمد دغلس

Morag Mcneil Koussa 

ELENA CHEPRASOVA 

NIJOE MATHILUNKAL JOSEPH 

AYAZ AFRIDI 

 نزار عادل نويهض

 صريهيثم معاوية عزت الم

Pearce Simon Scott 

 حسين علي الحسيني

Hugo Jacobus Maria 

MICHAEL JOSEF KLOEP 

Michael David Bevan 

Navidran Ramsamy Naidoo 

John Phillip Unterhorst 

 بطي بن عبيد بن حميد

 جاسم موسى محمد اسماعيل الرئيسي

 زينب محمد احمد عبدهللا المازم

 عبدهللا عبدهللا جابر احمد

RIDHAA JAFFER RAZA 

 ياسمين نواف عبدالرحمن العابد



 منى نواف عبدالرحمن العابد

 عبد هللا عبد الرازق عبدهللا

 عمر احمد عزت هبره

HIJAZ GHULAM HUSSAIN 

 محمد سلطان سالم الكتبي

 سعيد محمد حمدان الحمودي

 نجيب يوسف جميع مبارك المخينى الجنيبى

 يظ احمد سنجقمحمد عبدالحف

 محمد صادق محمد عمر احمد المازمي

 فاروق عبدهللا قمبر محمد

 عامر ملحم المسلط

 حسن عبدالرحمن عبدهللا الهاجرى الزرعونى

CHANDRAKALA SHREENIVAS SARDA 

SITHAR KUMAR NAIR 

 فيوليت بشاى تادرس

 فوزيه احمد عبدهللا

Zuneth Abdul Rashid Sattar 

AMINA RAZA 

 حسام فيصل سالم سعيد بن كوير

SAROSH MUNIR KHAN 

MOONISH MUNIR KHAN 

AAMIR JAVED 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

Zdenek Rokyta 

 هنادي سعيد ناصر حسين الشروقي

 محمد عبدهللا احمد محمد الغداني الشحي

 وعيسيف راشد سيف راشد المزر

 لقمان محمد احمد عبدهللا الشحي

ZANE FOROUTAN NAINI 



Aristides Kotsomitis 

 وليد ربيع جمعه ربيع فيروز المسماري

 عبدهللا محمد عبدهللا محمد المحرزي

 خلفان عبيد علي

 سعيد محمد علي محمد الزيودي

 سالم عبدهللا محمد اليماحي

 محمد بن حسين بن عيسى البوعبيد

 بن حسين بن علي المباركعلي 

 عبدالرحمن بن صالح بن على المهوس

 نوار بن علي بن محمد سعيد الخنيزي

Manfred Gruning 

 جنيد عمر عبدهللا باجنيد

 احمد صالح احمد الهمامي

 مبارك بن عبدهللا بن فريد الهمامي

 حنان بن عبدالكريم بن علي عبدالمعين

 المحطبعبدالرحمن بن زايد بن عبدهللا 

 خالد بن ابراهيم بن حسن الممتن

 ستثماريه المحدودهالشركةالعليان السعوديه ا

 عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدهللا الحديثي

 عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

 احمد توفيق محمد موسى

 محمد بن ناصر بن محمد العنزي

 فهد بن حسين بن فهد العميره

 يقاسم يحيى محمد منج

 احمد بن علي بن ابراهيم العوده

 حمود بن عبدهللا بن مقحم التويجري

 ةلفقم ةمهاسم ةكرش ) ةيلاملا ةيارد ةكرش )

 حمدي بن سعدالدين بن عبدالحميد الزعيم

 مهدي بن محمد بن علي السرار

 عماد ايوب فرحان سهاونه

 سلطان بن ابراهيم بن صالح البلوشي

 يوسف نورالدينيحيى ابراهيم نورالدين 

 زياد ابراهيم علي علي السعد

Amira Antoinett Peter 

 ستثمار الماليالوسط لالشركة الكويت والشرق ا

 فرقد عبدالرحمن محمد الخال

 انور جواد احمد بوخمسين

 شركة صندوق المركز العربي ش .م.ب مقفلة

 شركة وفرة لالستثمار الدولي



 العامهشركه كامكو لالستثمار / مساهمه 

 احمد علي عبدهللا صالح

 خالد عبدالرحيم احمد الخواجه

 طارق احمد عبدهللا القدومي

 الشركة الوطنيه للخدمات الماليه

 وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

 شركة السهم لالستثمار ولالوراق الماليه

 محمود عبدالرحمن محمود شاهين

 شارل الياس الخوري

 احمد اسماعيل حسن محمد

Kumudu Dinesha fernando 

AMAN AMIR NAQVI 

Rosmy Jean Louis 

DEMOS PETROPOULOS 

Deepak Ramchandani 

RAJANI ROCHWANI 

SUSHIL KUMAR MANKANI GIDWANI 

Noor Elahi Muhammad Hussain 

WEDAD PHILIP KURUKGY 

NOWID NAWAZ KHAN 

Reza Arabderazi Najafzadeh 

KEITA YAMADA 

KAZUMASA TAKEKAWA 

TAKASHI OKABAYASHI 

MASANORI INOUE 

TAKAHIKO OKAMOTO 

Suleiman Ismail Yahyah 

Raja Ejaz Akhtar 

Feroz Asghar Ali 

SHAHBAZ HAIDER AGHA 

MATHEWS THOMAS MALAYATOOR 

CHIA CHING THERESA WANG 

 محمد عبدهللا الموسى

 لكريممحمد عبد الكريم محمد عبد ا

 مبارك مسعود جاسم الفال حي

 سالم سلطان محمد الكعبي

 علي عبدالرازق المدني

 زينات عبدالرحيم

 حسن الرشيد



 علي حسن المحمود

 محمد عبد الخالق رفيع

 سعيد عبد هللا غنوم الهاملي

 أحمد صديق محمد سمييح

 أحمد محمد حاضر المهيري

 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

 يوسف أحمد عبد هللا الشيخ

 سعيد يعقوب سعيد

 محمد ساعد حميد المهيري

 مرحوم عمر عبد هللا سالمورثة ال

 عبيد غريب عبيد

 جاسم عبد هللا جاسم

 عبدهللا سعيد عبدهللا

 صفية ابراهيم محمد

 ناصر محمد ناصر النعيمي

 فاروق محمود محمد محمود ارجمند

 ورثة علي محمد علي عبدهللا العويس

 عزمي حسن محمد البايض

 ورثه -علي محمد شامس النعيمي 

 زالطيمو محمود ابراهيم

 وفاء ابراهيم زالطيمو

 ندى ابراهيم زالطيمو

 فوزيه شفيق التالوي

 حي)ابنهالمينا( ورثه مريم سيف سالم زعل الف

 ورثه طفول سالم -حامد محمد مسلم الراشدي 

 ورثه عبدهللا قطيم سعود الحبيل

 محمد اكناو

 ورثة الشيخه صنعه مانع المكتوم

 عبيد حميد مطر الطاير

 ة حميد مطر الطايرفاطم

 جمعة بن محمد بن صبيح

 حمد عبد هللا سلمان



 عبيد خليفه جابر المري

 عمر محمد عمر على بن حيدر الحارثى

 عبدهللا احمد عبدهللا الموسى

 خليفه يوسف عبدهللا حسين خوري

 سليمان احمد سعيد الحوقاني

 حسن علي حسن الشيخ الزعابي

 أحمد علي عبدهللا ذيبان

 وزان خليل انضوني االعرهس

 عزيز احمد ديب

 لطيفة صياح محمد موسى القبيسي

 مسلم سالم واسط الكثيري

 الشيخ خالد احمد حامد ال حامد القبيسات

 محمد عبدالرحيم الشاعر المرزوقي

 راشد مبارك سيف الريامي

 راشد سالم راشد خميس الظاهري

 حصه محمد حمد شامس الشامسي

 قاسمشاميس احمد 

 م.م.ذ. ش) ةيراقعلا ارديه)

Abdirizak Ali Mohamed 

 


