
 

 عن السنوات السابقة  رباح غير مستلمةاء السادة المساهمين المستحقين ألأسم

 اإلسم م  اإلسم  م

 خليفه سالم غانم شايع المنصوري 44  ابراهيم علي احمد مليح ظنحاني 1

 خليفه سعيد عيسى احمد لوتاه ال بوحميد  44  احمد حسن محمد التاجر الطنيجي 2

 خليفه محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري 44  المنصورياحمد زايد احمد فطيس  3

 راشد احمد راشد 44  احمد ساري احمد عيسى فارس المزروعي 4

 راشد الذيب سعيد غميل النعيمي 44  احمد سالم عبدالله علي 4

 راشد خميس جمعة سيف لغويص السويدي 44  احمد سعيد خلفان سعيد القمزي  4

 راشد خميس مطر الكعبي 45  احمد عبدالله محمد صفر الهرمودي  4

 راشد محمد سعيد زايد الكعبى 41  احمد عثمان احمد الفقيه العمودي  4

 راشد ناصر راشد علي إبراهيم الزعابي 42  احمد علي احمد بتال بوعالمه القبيسي 4

 صالح هناوىسعاد محمد عبدالله  43  احمد علي مطر خميس الرميثي  15

 سعود عبدالله سيف رشود الحارثي 44  احمد مطر خلفان محمد عبدالله هداي النعمي 11

 سعيد جمعة حسن جمعة الزعابي  44  ادم يوسف احمد عبدالله  12

 سعيد سالم سعيد سالم المرر 44  اصيلة عبد الله شريف الزعابي 13

 صالح فضل البريكيسعيد  44  الصادق معتصم عبدالرحمن المقبول 14

 سعيد علي مصبح الخصم الكتبي 44  الطاهر مصبح الكندي المرر 14

 سالمه سالم سلطان محمد عبدالله النيادي  44  المندعي غالب ابوبكر اليافعي 14

 سليمان عبد الله سليمان القاضي الشحي 45  انور يوسف عبدالله الميرزا بني حماد 14

 سليمان يوسف محمد اسماعيل 41  ايناس محمد صالح بالظرف  14

 سنان خادم راشد المهيري  42  أبوبكر محمد عبد القادر المحرمي العامري 14

 سيف حمد سلطان ثابت المنصوري 43  أحمد علي سيف المزيتي 25

 شاكره احمد خليفه السويدي 44  بخيت خميس بخيت المنصوري 21

 شذى محمد عبد الله محمد الصياح 44  بخيت خميس سعد الله بخيت الكثيري  22

 شركة أبوظبي لالستثمار 44  بدرية محمد عبدالله ال على 23

 شرينه احمد خليفه اليوسف السويدي 44  تهاني محمد عبدالرحمن حسن 24

 قادريشكري سالم محمد سالم  44  ثريا محمد عبدالله علي المال  ال علي 24

 شمسه سعيد محمد المهيرى 44  جمال سعيد مرعي سالمين الكثيري 24

 شمسه صالح محمد درويش المطوع 45  جوهرة سلطان يوسف أحمد السويدي 24

 صادق سالم محمد مولى المنهالي 41  حسن سالم محمد الحوسني 24

 صالح جميل شانبيه هيكل شعبان البلوشي  42  حسن علي صالح المرشدي 24

 صالح صالح سليم سالم المنهالي 43  حسن موسى عبدالله جمعه المازمي  35

 طالب عبدالله طالب العطاس 44  حسين مزاحم سعيد مزاحم 31

 طالل علي محمد عباس خوري 44  حصة راشد حسين الشحي  32

 يسلم صالح العمروعادل مبروك  44  حصه محمد احمد المهيري 33

 عامر عبدالرحيم حسن علي الزرعوني  44  حصه محمد عبدالله علي المال ال علي 34

 عبدالجليل حسن عبدالله محسن ال محسن 44  حمد راشد حمد راشد الخاطري 34

 عبدالله سعيد عيد القمزي 44  حمد سالم حمد سالم الرميثي  34

 عبدالله عقيل طاهر عقيل المهري 45  الزعابيحمد عبد الله حمد ابراهيم تريم  34

 عبدالله عمر عبدالله سالم  41  حمده عبدالله سعيد عيد القمزي 34

 عبدالله محمد صالح احمد النعيمي 42  حمود ناصر شافي ال شافي 34

 عبدالله مراد نظر محمد 43  خالد احمد عبدالله ابراهيم المنصور 45

 عتيق سعيد عبيد مطر الظاهري 44  الحوسنيخالد جمعه حسن غريب  41

  عذرى مسعود جاسم مبارك الظاهري 44  خديجه عبدالله عبدالرحمن تاب 42

 عطيه مسعود جاسم مبارك الظاهري 44  خلفان مصبح عبدالله خلفان شلبود الهاملي 43
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 اإلسم م  اإلسم  م

 محمد يوسف محمد عبيد الزعابي 124  علي سعيد سلطان علي دهامنه 44

 مريم اسماعيل حسين محمد السهالوى 124  علي عقيل علي محمد بوفطيم 44

  مريم باجاه ابراهيم بريك الحميري 124  عمر سالم علي سميدع 44

 صالحى مريم رضا سيف الله 124   عمرو عبدالله جمعه كرم االقبيسي 45

 مريم محمد عبدالله علي المال  ال علي 124  عوشه سعدون عيسى المنصوري 41

 مسفره صالح احمد 135  عوض سالم سليم المنهالي 42

 مصطفى محمد امين محمد باقر الزرعوني 131  عيشه يوسف يحيى 43

 مصعب منصور ابراهيم جابر 132  غبيشه حمد غانم فريح القبيسى 44

 مطر علي صياح محمد المنصوري 133  فاتن عاطف توفيق الفار 44

 منى خلفان حميد القبيسي 134   ابراهيم سعيد حسن فارسيفاطمه  44

 منى سعيد مراد 134  فاطمه الفرد فالكنز 44

 موزه عبدالله زايد 134   فاطمه حميد علي ايت ناصر 44

 الغفلي خليفة سعيدناصر  134   فرح احمد جاسم ناصر محمد النويس 44

 ناصر سعيد شحبل التميمي 134  قاسم جعبل محمد العوذلي 155

  ناصر علي راشد ناصر زحمي 134  قماشه عبدالله علي 151

  ناصر علي عبد الله محمد النبهاني 145  ماجد سعيد ماجد سعيد المسافري 152

  مبارك المنهاليناصر محمد  141   ماجد ناصر سالم هويشل الشكيلي 153

 ناهد عوض راشد زايد المحيربي 142  مبخوت عيضة الحريز المنهالي 154

 نجيب احمد محمد الجابري 143  مجموعة كانو 154

  نزار سيد عبدالله سيد شبر سيد الموسوي 144  محمد جبارة حسن مطر المرر 154

 الشامسينوف فاضل محمد حمد  144  محمد حسن عبدالنبى محمد 154

 هناد احمد عبدالله احمد ظنحاني 144  محمد خليفة سويدان حمد الكعبي 154

 ورثه المرحوم حمد مبارك محمد مطر المهيري 144   محمد خليفه المر راشد النيادي 154

  وسام حسن ميرزا محمد حسن الصايغ 144  محمد سالمين مبارك العامري 115

 يحيى محمد حمزه شاه كرم البلوشي 144  الخميريمحمد سعيد أحمد محمد المال  111

 يعقوب محمد ابراهيم غلوم 145  محمد سعيد حارب سيف العميمي 112

 يوسف أحمد سلطان محمد النيادي 141  محمد سعيد سالم حسين الجابري 113

    محمد سعيد سالم سليم الدرعي 114

    محمد سعيد مزاحم عبدالله باجابر 114

     سلطان سالم الكتبيمحمد  114

    محمد عامر عمر صالح عمر 114

    محمد عباس محمود حسين خوري 114

     محمد عبدالله سعيد مسعود الزعابي 114

     محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي 125

    محمد علي مراد البلوشي 121

    محمد مبارك مسعود جاسم الظاهري 122

    حسن الرئيسيمحمد موسى يوسف  123

    المسكري محمد يحي محمد سالم 124


