THE LIST OF SHAREHOLDERS FOR UNCOLLECTED DIVIDENDS
الئحة بأسماء المساهمين عن األرباح الغير مستلمة لعام 2014
راشد سعيد سلطان الشامسي
راشد سعيد علي النيادي
رشاد عبد الرحمن العفيفي
زينب صالح فرج عبد الرحمن حامد
سارة سيد عبدهللا الموسوي
سالم عتيق سالم الخميري
سالمين خليفة سلطان الحميري
سعيد احمد محمود محمد المحمود
سعيد راشد تريس الظاهري
سعيد عبيد محمد عبيد الدرمكي
سكينه محمد زوجة محمد عبيد المهيري
سلطان عبيد هياي المنصوري
سلطان علي مجرن محمد المرر
سليم سالم باال سود العامري
شعاع فريح زوجة جابر علي المنصوري
شيخة محمد احمد محمد سعيد القاسمي
صالح بن مرعي الخليفي
صالح سعد عبد هللا الشيباني
صالح عبد هللا المجري
صالحة صقر محمد الفال حي
طالب سعيد عبود الكثيري
عائشة حمود سالم
عائشة خلفان زوجة سعيد حسين اليافعي
عبد الكريم عبد هللا مير البلوشي
عبد هللا محمد أحمد سعيد القاسمي
فاطمة علي مجرن محمد المرر
فاطمه سالم زوجة جمعه عتيق
فاطمه عبد هللا زوجة صالح سعد الشيباني
مجرن محمد المرر
محمد احمد سلطان اليوسف
محمد العبد عبود الجابري
محمد بالعبد حمد الظاهري
محمد بدر رواس الراشدي
محمد بن سيف المزروعي
محمد حمود سيف
محمد حميد خميس محمد الكعبي
محمد كرامه سعيد صقر
علي خلفان احمد الحمادي
علي سالم علي المسيعد النيادي
علي محمد برحمة
علي محمد علي حمودة
غريب محمد خميس الرميثي
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فاطمة امين محمد باقر خوري
فيصل علي صالح بريك
قمر بو بكر زوجة نبيل هيثم محمد صالح
كلثم امين  /زوجة اسماعيل عباس خوري
لطيفه سهيل الظاهري
مالك محمد بدر رواس الراشدي
مبارك خالد خلفان بطي القبيسي
حصه سالم عبدهللا خليفه الشامسي
مشاعل فايع فالح حمود القحطاني
صفيه جاسم ناصر النويس
فاطمه ناصر محمد علي النويس
بدر محمد بدر رواس الراشدي
احمد علي احمد ميزر السويدي
رايت موف الداره العقارات ذ.م.م
شماء صالح محمد علي المنهالي
ماجد ناصر سالم هويشل الشكيلي
SHINTO DEEPAK SUGUNAN
بخيت حمد حويرب المنصوري
اسماء عوض صالح احمد الحارثي
سلمى عوض صالح احمد الحارثي
Richard Strongbow Amherst Cecil
اليازي محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
بخيته محمد غيث محمد بوعالمه القبيسي
حمد محمد غيث محمد بوعالمه القبيسي
حمده محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
خالد محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
ساره محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
سعيد محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
سلطان محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
غانم محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
فاطمه محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
لطيفه محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
مزنه خادم محمد القبيسي
منى محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
ميثه محمد غيث محمد بوعال مه القبيسي
Don Sujeewa Prasanna Kumar
ريسه زايد سعيد خليفه فريح القبيسي
سالمه سعيد خليفه القبيسي
هادف الزفنه مسلم العامري
نوره بطي خليفه المحيربي
عبيد مصبح عبيد العميمي
Christopher Robert Koski
احمد غانم لحدان فاضل غانم القبيسي
عبد الرحمن عبد هللا محمود البلوشي
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عبدهللا خميس عبدهللا خلفان الكعبي
عبدالناصر عارف خليل كلبونه
فاطمه عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي
يعقوب عبدهللا صادق خوري
ورثه مريم سيف سالم زعل الفالحي(ابنه مينا(
ابراهيم عزيز سالم محمد راشد السويدي
ابراهيم محمد سلطان الظاهري
احمد راشد بال ل الفال حي
احمد صالح فرج عبد الرحمن حامد
احمد عبد هللا عمر محمد بافرج
احمد عبدالغني منيمنه
احمد علي سعيد رواس الراشدي
احمد مصلح القح
ادريس سلطان حبوش الحبشي
اسماعيل جميل الرمحي
ام السعد علي زوجة ابراهيم نبيه
امنة عبيد عتيق عبدهللا الرميثي
أحمد عيسى محمد سعيد القبيسي
بخيت صياح المنصوري
بدرية حسن محمد المنصوري
بطي احمد خليفه العتيبه
جابر سعيد علي جابر
جنة سيد عبدهللا الموسوي
حاجي بيبي ال شمس
حسين علي صالح الحمادي
حمامه عيسى محمد سعيد القبيسي
حمده علي محمد النعيمي
خليفة خلفان خليفة المرر
خليفة علي مجرن محمد المرر
خليفة محمد شلبود الخيلي
خميس راشد زعل الرميثي
اال مير محمد بن عبدهللا بن تركي ال سعود
خالد بن محمد بن مقبل العنزي
KAZUNORI NUMATA
SATOSHI SHIMOMOTO
DEMOS PETROPOULOS
راضي عزيز سالم محمد راشد السويدي
صغير محمد سالم الغيثي
صياح محمد كداس الرميثي
عبد هللا محمد حسن المعمري
عبدهللا راشد تريس الظاهري
عبدهللا سالم الشموس
عبدهللا سالم محمد
عبدهللا علي عباس علي النقبي

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

عبدهللا عمر محمد بافرج
عبدهللا محمد بدر رواس الراشدي
عبيد سعيد راشد حيران الظاهري
عبيشة عبدهللا خلفان المهيري
عتيق جمعه عتيق سالم
عتيق عيسى محمد سعيد القبيسي
عذيجه سعيد
عزة مرشد سعيد رشودة الغنيمي
عفراء محمد جمعه الرميثي
علي بن سالم بن طراف
مبارك محمد بدر رواس الراشدي
محمد مجرن بطي المرر
مروان عزيز سالم محمد راشد السويدي
مريم علي زوجة سيف علي المهيري
مريم علي مجرن محمد المرر
مطر خميس الشيبه الخميري
موزه خلفان سعيد المهيري
موزه خليفه زوجة سعيد خليفه المهيري
ميثاء جاسم زوجة عبيد محمد عبيد المهيري
ميرفت حمود سيف
ميره خلفان سيف راشد السويدي
ناصر صالح طريبش هال ل المنصوري
ناصر عبد هللا ناصر الجنيبي
ورثة حمد العبد حمد الظاهري
ورثه احمد عمران احمد المزروعي
علي ثاني علي السويدي
سهيله جمعه عتيق السويدي
غانم عبدهللا سالم المزروعي
محمد شاهين عبدهللا ابو مجيرعة المنصوري
سلطان علي اسماعيل علي الفهيم
ورثة احمد بن محمد المسعود المحيربي
محمد علي محمد عاشور
مريم حسن خميس الحوسني
امينه ناصر الكبيسي
جمعه علي صياح الرميثي
شمسه بنت محمد سعيد الفال سي
فاطمة بنت خلف احمد العتيبة
مريم بنت حميد بن راشد
حسام عال ء اال ميري
John Dearn Smith
عزيزه خضر دحدح
جمعه عيد علي الشامسي
فاطمه عبدهللا ابراهيم النويس
Subbamaniam Kannan
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عبدهللا زايد سعيد خليفه فريح القبيسي
كلثم سعيد خليفه القبيسي
سعيد زايد سعيد خليفه فريح القبيسي
احمد جاسم محمد مير حسين خوري
محمد سيف سالم صقر المحيربي
نجود بطي خليفه المحيربي
رويه خليفه مانع الرميثي
صالحه خليفه زوجه راشد مطر سعيد النيادي
شرينه احمد خميس فريح القبيسي
RAMESH VYAS
مبارك ناصر ثامر المنصوري
ناصر سعيد علي عبدهللا المنصوري
حمدان مرشد سعيد رشوده الغنيمي
خالد بطي خليفه محمد المحيربي
محمد جباره حسن
موزه علي سالمين المزروعي
صالح عوض صالح احمد
ديب عبد دقاق
RAVI DUBE
طارق راشد ماجد قريبان
راشد عبيد راشد الكلباني
سيف راشد حمد الظاهري
حمده دري صالح السويدي
حمده دري صالح السويدي
New-S Securities Co. Ltd.
آمال ماجد محمد السويدي
ناصر مصبح خميس الكلباني
بدريه بنت مراد بن عيسى البلوشي
سلطان خليفه عبيد سعيد المحيربي
عبدهللا خليفه عبيد سعيد المحيربي
خالد حاجي عبدهللا حسين الخوري
علي سلطان راشد علي الشامسي
مسعود خليفه عبيد سعيد المحيربي
منصور خليفه عبيد سعيد المحيربي
عبيد محمد عبيد محمد الجربشى
عوشه غالب غانم القبيسي
خادم عبدالملك خادم الشيباني
عبدالمجيد عبدالملك خادم الشيباني
دعد محمد عيد رضا الصواف
رزنه علي مرزوق القبيسي
مريم رضا سيف هللا صالحى
عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن العتيق ال علي
محمد حسن محمد خميس البصري
عبيد محمد خميس الرميثي

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

محمد علي خلف جاسم الكتبي
بخيته راشد مطر سالم القبيسي
سالم حسن عبيد حسن الزعابي
عوض علي سعيد النيادي
العصري سعيد ناصر الخيلي
MILAN JITENDRA SHAH
محمد مروان عبدالملك يوسف احمد الحمر
نعيمه محمد جمعه محمد الظاهري
احمد ماجد محمد الفطيم
سلطان سالم موسى سعيد البقيشي الزعابي
محمد علي احمد ميزر السويدي
الطاهر مصبح الكندي المرر
احمد غميل مبارك خلفان بشير
موزه شاهين جمعه المحيربي
هدى بطي خليفه محمد المحيربي
يوسف بطى خليفه محمد المحيربى
امنه جباره حسن
حمده جباره حسن
عائشه جباره حسن
علي جباره حسن المرر
قماشه جباره حسن
مخلص يوسف حلمي لبيب يوسف
ماجد محمد الفطيم
مطر راشد مطر سالم القبيسي
محمد راشد مطر القبيسي
فاطمه منصور محمد عبدهللا حسين خورى
خميس راشد زعل الرميثي
احمد سيف صقر سالم المحيربي
امنه راشد علي الرميثي
لطيفه يوسف رمضان يوسف الشيباني
MAJEED ABDUL RAHIMAN
Hugo Jacobus Maria
المر خلف احمد العتيبة
حصه خلف احمد العتيبه
حمدة بنت خلف احمد العتيبة
خلف احمد العتيبه
عائشة خلف احمد العتيبة
منصور خلف احمد العتيبة
ميثه خلف احمد العتيبه
هند خلف احمد العتيبه
عتيبه خلف احمد العتيبه
خلف احمد خلف العتيبه
شيميرا لالستثمار ذ م م
ادريس سلطان حبوش الحبشي
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هياي عبيد سالم المنصوري
محمد بدر رواس الراشدي
داود سليمان محمد ابراهيم الحمادي
عبدهللا امين محمد العوضي
عباس احمد علي العصفور
صقر سيف سالم المحيربي
داوود سلمان كمال
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