قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -

List of unpaid dividends for the year 2006

SHAREHOLDER NAME

ابراھيم ابراھيم محمد العمرى البلوشى
ابراھيم ابن صالح ابن على العثمان
ابراھيم احمد المال
ابراھيم اسماعيل فتح على عبد ال خاجه
ابراھيم السيد محمد السيد عبدالرحيم
ابراھيم بن سعد بن مبارك الثميلى
ابراھيم بن سليمان بن على الشھرى
ابراھيم بن على بن محمد ال مغيره
ابراھيم بن عيسى بن احمد ال غزوى
ابراھيم بن محمد بن محمد البراھيم
ابراھيم بن مھدى بن محمد اليامى
ابراھيم ثانى مفتاح الوعيل
ابراھيم خليفه محمد السعيدى
ابراھيم خليل اسماعيل ابوكحيل
ابراھيم راشد سالم حميد بن عبود الزعابى
ابراھيم سالم حسن على عنون النعيمى
ابراھيم سيف راشد سعيد حمرعين
ابراھيم عبدالرحمن سيف عبدالرحمن
ابراھيم عبدالعزيز محمد خلف بومجيد
ابراھيم عبداللطيف عبد ال الشيخ مبارك
ابراھيم عبد ابراھيم محمد المنصورى
ابراھيم عبد المال
ابراھيم عبد سليمان الفراج
ابراھيم عسكر اسماعيل
ابراھيم على ابراھيم نفجان
ابراھيم على حسنى حجازى
ابراھيم على حميد على الدرعى
ابراھيم على سالم العوضى
ابراھيم على محمد عاشور
ابراھيم محمد ابراھيم بن محمد
ابراھيم محمد ابراھيم محمد الكندى العلى
ابراھيم محمد احمد خطاك
ابراھيم محمد حسن العجرمي
ابراھيم محمد عبداللطيف عبدالرحمن السركال
ابراھيم محمود على حسن
ابراھيم منير محمد عبنده
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ابراھيم ناصر محمد ھالل الشامسى
ابوالمجد ھانى جابر صيام
ابوبكر العدنى سھل عبدالرحمن الكاف
ابوبكر عبدالقادر على العيدروس
احسان تركى ملحم الحالنى
احالم درويش ميرزا ال رحمه
احالم سليمان محفوظ
احالم محمد امين ميراز محمد امين غفارى
احالم محمد خليل ابوھالل
احمد ابراھيم حسن على االميرى
احمد ابراھيم خراده احمد
احمد ابراھيم عسكر اسماعيل
احمد ابن عبداللطيف ابن احمد الھايم
احمد ابوبكر عبد لعجم
احمد اسماعيل محمد خسرو اھلى
احمد الحاج يحى
احمد بشير احمد السوسى
احمد بن ابراھيم بن محمد تقى بوخمسين
احمد بن احمد بن مھدى ال غزوى
احمد بن بھالن بن حمد الرشيدى
احمد بن خليل بن محمد الغامدى
احمد بن رضى بن حسن العلى
احمد بن سعود بن جاسم شويخ
احمد بن سليمان بن محمد الجاسر
احمد بن صالح بن محمد االحمد
احمد بن طاھر بن احمد بوزيد
احمد بن عبدالحميد بن حسن شقير
احمد بن عبدالرشيد بن عبدالحميد النواب
احمد بن عبدالقادر بن احمد المصرى
احمد بن عبدالكريم بن عبد السيار
احمد بن عبد بن على التمار
احمد بن عبدالوھاب بن محمد الباشا
احمد بن على بن صالح الشعالن
احمد بن على بن طاھر مقيبل
احمد بن على بن عبد الشعيفى
احمد بن عيسى بن ناصر الدايل
احمد بن محمد بن ابراھيم الربيعان
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احمد بن محمد بن حسن اال مير
احمد بن محمد بن صمعان الدوسرى
احمد بن محمد بن عثمان كنساره
احمد بن محمد بن قاسم المھيدب
احمد بن مكى بن احمد الزاير
احمد بن مكى بن احمد السيھاتى
احمد بن ناصر بن احمد الشھرى
احمد توفيق عبدالعال احمد ابو رمضان
احمد جابر بدر سالمين الكثيرى
احمد جامع خليفه القيزى
احمد جمعه حسين عبد
احمد حسام محمد حمدى شماع
احمد حسن جمعه المازمى
احمد حسن عبدالرحمن عبد ال على
احمد حسن محمد على ال على
احمد حسن محمد يوسف الجابر
احمد حسن ھالل عبيد الرميثى
احمد حسين رفاعى فھمى
احمد حسين ناصر محمد
احمد حمد خميس بالعبد السويدى
احمد حمد عتيق صالح محمد الكعبى
احمد حميد سيف محمد القيزى
احمد خالد عبدالعزيز الملحم
احمد خلفان مطر سعيد الرميثى
احمد خليفه راشد بالھول
احمد خليفه عبد الصيرى
احمد خليل عودى
احمد خليل محمد جعفر ناصر خورى
احمد خميس احمد محمد المزروعى
احمد خميس على راشد المرزوقى
احمد خميسعلى محمد بن حجر الشحى
احمد راجع طالب حشايكه
احمد راشد سالم مسلم المزروعى
احمد راشد على المزروعى
احمد رائد نعيم عابدين
احمد زھير احمد زعزع
احمد سالم بطى بطى القبيسى
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احمد سالم على رواس الراشدى
احمد سالم مبارك ريس
احمد سالم مسرى سالم الظاھرى
احمد سعيد عبد العامودى
احمد سعيد محمد على سيف الكمده
احمد سليمان حمدون سعيد النقبى
احمد سھيل فرج محمد الراشدى
احمد سھيل محمد عبد المھيرى
احمد سيف راشد احمد القبيسى
احمد صالح محمد االلوسى
احمد صالح محمد اليافعى
احمد صالح يوسف حسن العبيدلى
احمد صفوت صادق
احمد عامر مبارك عبد المحيربى
احمد عباس عبد
احمد عبدالرحمن عبدالرحمن السعيد
احمد عبدالرحمن عبد حميد الرميثى
احمد عبدالرحمن محمد بوخاطر
احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البناى
احمد عبدالعزيز ابوالعز اسالم
احمد عبدالعزيز جاسم عبد كشوانى
احمد عبدالعزيز سيد احمد ابوعجيل
احمد عبد ابراھيم عبد البلوشى
احمد عبد احمد عبد ال على
احمد عبد اسماعيل عبد الياسى
احمد عبد حسن المرزوقى
احمد عبد محمد صالح
احمد عبد محمد محمد الشاعر
احمد عبد مال حسن درويش المال
احمد عبدالھادى احمد الناصر
احمد عبده ناشر
احمد عبيد راشد عبيد المھيرى
احمد عبيد سعيد راشد بن حيران الظاھرى
احمد عبيد غنام بطى سلطان المزروعى
احمد عثمان محمد مصطفى
احمد عالم وجيه ابوغزاله
احمد علوى شايف المدورى
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احمد على احمد الحداد الحوازم
احمد على حامد البار بنى ھاشم
احمد على سويدان القيبسى
احمد على صالح العجى
احمد على عبدالرحيم محمد الدشتى
احمد على محمد زويد
احمد على محمد سليمان زيودى
احمد على محمد عبد
احمد عوض احمد عمر
احمد عوض على باعوضه
احمد عوض محمد على الكثيرى
احمد عوضاحمد باوزير
احمد عيسى سعيد على الحراصى
احمد غانم عبيد عيسى الشامسى
احمد غلوم حسين عبد محمد
احمد فراج احمد عمران
احمد ماجد توفيق
احمد مبارك الماس حسن القبيسى
احمد محسن ابراھيم عبد
احمد محمد احمد البوعينين
احمد محمد احمد كاجور النعيمى
احمد محمد الشريف عبدالغفور عبد
احمد محمد حسن احمد الشحى
احمد محمد راشد محمد اليماحى
احمد محمد سيف عبيد حنضول
احمد محمد صالح عبدالرحمن الرميثى
احمد محمد عبدالرحمن على
احمد محمد على حميد محمد الشريانى
احمد محمد عوض سالم الغسانى
احمد محمد كھور احمد الحمادى
احمد محمد مبارك عبدات الكثيرى
احمد محمد محمود ربابعه
احمد محمود محمد احمد الخطيب
احمد محمود محمد الطيب
احمد مصطفى جاسم محمد الجسمى
احمد مصطفى ھدال
احمد مطر سعيد حاذه الكتبى
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احمد ناصر احمد صالح
احمد ناصر حسين الغانم
احمد نھاد الزين
احمد ياسر عبدالمنعم حسنين عبدالمحسن
احمد يھويل محمد القبيسى
احمد يوسف ابراھيم محمد
ادريس محمد شريف عبدالرحمن شاكرى
ادھم احمد مرسى السيد حموده
ادھم حامد السيد
اروى عبد صقر احمد المرى
اروى عليان احمد مطر
اسامه ابراھيم رزق دخان
اسامه ابراھيم عبدعلى احمد
اسامه بن عبد بن جابرالسعدون
اسامه سليم دكروب
اسامه طاھر سالم ابو محفوظ
اسامه عفيف محمد العلوى
اسامه محمد ابراھيم عبد بعلوشه
اسامه يحيى عجول
اسحاق حسن حسين البلوشى
اسعد بن على بن محمد المشرف
اسعد محمود اسعد الجرجاوى
اسماء عزير حسن جاسم بن جرش
اسماء كامل المزروقى
اسماعيل ابراھيم محمد عبد
اسماعيل ابراھيم محمد على التميمى
اسماعيل حسن ابراھيم
اسماعيل صالح حرز
اسماعيل عبدالرحمن محمد
اسماعيل عبد اسماعيل الحمادى
اسماعيل عبد محمد بوخشم
اسماعيل فتح على عبد ال خاجه
اسماعيل محمد اسماعيل محمود
اسماعيل محمد عبدالرحيم جعفرى
اسماعيل محمد منجد
اسمھان محمد اسماعيل
اشرف حمدى شبل محمد منصور
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اصالح كمال زوجه سالم خميس سالم عبد
افراح عبد على سالم صنقور ال سلوم
االنسه شما ھامل بن خادم الغيث القبيسى
البشير محمد عاكف
التجانى عبدالقادر حامد رحمه
التحرير لالقمشه والمالبس الجاھزه ش.ذ.م.م
الد عبداللطيف عبدالنبى غالم رسول البلوشى
الدكتوره فوزيه عبدالعزيز طه الشامرى
السيد حسين السيد حسانين صيام
السيد مجيد باقر عبد على
السيد نور الدين حسن سيد احمد
الشبكه االقليميه الخليجيه للوساطه
الشعيفى محمد مبارك
الشيخ احمد ناصر حميد راشد النعيمى
الشيخ خالد بن حمد بن عبد ال ثانى
الشيخ خالد بن عبد بن سلطان القاسمى
الشيخ خالد عبد محمد ال ثانى
الشيخ سعيد بن طحنون بن سعيد ال نھيان
الشيخ محمد سلطان احمد المعال
الشيخ محمد عبد راشد المعال
الشيخ ھادف حميد عبدالرحمن الشامسى
الشيخه جميله خالد محمد القاسمى
الشيخه حصه بنت الشيخ عبيد المكتوم
الشيخه عائشه سھيل مبارك غانم الكتبى
الشيخه عائشه على سيف الدرمكى
الشيخه فاطمه سلطان محمد
الشيخه لطيفه بنت سالم بن مسلم بن حم
الشيخه نوره عبد بن سلطان القاسمى
الطاھره احمد محمد بناى
العبد الشاعر العبد عوض الدرمكى
العمل سعيد سعيد على القبيسى
العنود محمد بكار حيدر
الفاتح عوض سليمان محمد
الھام محمد امين ميرزا غفارى
الھه ستارى حسين حميد
الوليد خالد احمد الخادم منصورى
اليازيه محمد غريب جمعه الحوسنى
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الياس سليم ملكى شيشان
الياس يوسف الياسالخورى
الينه صالح زوجه عبد مصبح عبد
امال اعريش
امتياز امين عبدالرحمن السقاف
امجد عباس حسن عباس
امجد محمود مصطفى االحمد
امجد يوسف عبدالفتاح خليل
امطوع على سلطان ھالل السبوسى
امل ابراھيم ناصر
امل احمد حسن الرستمانى
امل ثانى محمد ال ثانى
امل مبارك جمعه حنيش الدوسرى
امل محمد سليمان ناصر الذھلى
امل محمد شريف عبد زمان
امنه ابراھيم احمد
امنه ابراھيم محمد
امنه بدر ميرزا احمد على الھندى
امنه حسن راشد
امنه خليفه محمد
امنه راشد محمد راشد النعيمى
امنه سالم خميس الكسكوس
امنه سعيد خلف سعيد
امنه سلطان البيھونى
امنه عبد عقيل عبود ماضى
امنه عبد عيسى ابراھيم لوتاه
امنه مانع عبد المھيرى
امنه محمد زوجه راشد سلطان مبارك المھيرى
امنه محمد صالح عبد
امنه محمد عبد محمد الشيراوى
امنه محمد على يوسف مالحى
امنه منصور احمد على بن غليطه
امنه ناصر عبيد بن جبر
امنيه السيد عبد السيد يوسف السيد
اموره بنت زياد بن سعد البورنو
اميره ابراھيم على
اميره ابراھيم محمد عبد الكبيسى
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اميره عبدالرحيم عبدالكريم الزرعونى
اميره محمد شريف محمد صالح حمزه اميرى
اميره محمد يوسف طاھر الخاجه
اميل يوسف محمود يوسف
امين عبدالعزيز محمد امين المال
امينه عبد محمد عبد الشيراوى
امينه على حسين البناء
امينه فؤاد الحلواجى زوجه على حمدان سجوان
انتصار احمد عبد عبدالرحمن العلى
انس ايمن الحلبى
انس على محمود ابوالحوف
انس محمد عزت شربجى
انوار بنت احمد بن محمد الدھش
انور على احمد محمد بستكى
انور يوسف عبد الميرزا
انيسه عبادى محمد
انيسه محمد على رشيد
اياد عبدالرحمن وھبه
اياد عبدالمھدى حامد ابوحامد
اياد محمود ابراھيم الشاعر
ايرج كريم كريمى
ايمان سھيل فرج الراشدى
ايمان صالح على طالب
ايمان فؤاد سليمان ميخائل
ايمان محمد شريف عبد
ايمن حيدر عبد جعفر احمد
ايمن عبدالحميد محمد شالل
ايمن عبداللطيف عبد الخيرى
ايمن عبد على عالن
ايمن على كامل نزال
ايمن مجدى مصطفى يوسف
ايمن محمد عبدالعظيم على حسن
باسل امير محمد طه
باسل رياض محمود حماد
باسم بن خليفه بن حبيب الممتن
باسمه عبداللطيف عثمان الحفناوي
باقر احمد على منصور المنصور
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بان ھاشم السيد حسين شبر الموسوى
بتلى بيكم نابى صاحب كندى
بثينه ابراھيم الشيبانى زوجه احمد حسين
بثينه ابراھيم عبدالرحمن االغبرى
بثينه على حسن عبد كليب
بخيت احمد غانم بن ديالن المزروعى
بخيت على بخيت عبد النيادى
بخيت محمد سھيل على المنصورى
بخيته الحبيشى بطى قيس القبيسى
بخيته سھيل محمد
بخيته عبد قييل المريخى
بخيته مبارك سعيد المنصورى
بخيته مبارك على محمد االحبابى
بد عبدالھادى غريب عبدالھادى االحبابى
بدر احمد محمد جواد الزاير
بدر بن عبدالرحمن بن عبد العمار
بدر بن عبدالعزيز بن صالح الوطبان
بدر بن ناصر بن صالح الحناكى
بدر خالد يوسف احمد القبندى
بدر سليمان بالرضى الصيعرى
بدر سليمان على سيف الغيثى
بدر طارق مطر فيروز محمد
بدر عبد على سيف
بدر على عمر احمد المحمدى
بدر عوض صالح عيد الرشيدى
بدر محمد سعيد بدرى
بدر محمد عبد محمد بن درويش الشحى
بدر ناصر محمد عبد
بدريه احمد محمد حسن على الجسمى
بدريه الحاج عبد محمد الحبروش
بدريه حمد سليمان
بدريه عبد صالح عبد الجسمى
بدريه فيصل علوان
بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع
بدريه محمد ناصر الشميمري
بدريه يوسف زوجه حامد محمد احمد محمد
بدور سلطان ماجد سلطان المھيرى
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334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
بديع على محمد
براھيم بن محمد بن صالح الدواس
برديس فرسان عبد خليفه
برفين سلطانه عبدالرحمن شيخ امام
بركه بن ضافى بن ھايس الشمرى
بسام جورج سعد
بسام فضل عزالدين
بسام محمد عبد ھناوى
بشار عبدالكريم صالح الغصين
بشار غازى حافظ المھتدى
بشرى عبد احمد محمد الشحى
بشير صبحى غيه
بشير فايز برقجى
بطى خليفه محمد ھالل المھيرى
بطى راشد مبارك على مرخان اجتبى
بطى عبيد سالم المزروعى
بطى مصبح حمد الغشيشالمرى
بالل مفتاح مبارك
بندر بن سعد بن محمد العريفى
بندر بن شجاع بن نايف العتيبى
بندر بن فھد بن عبد بن عبيد
تاجو محمد سليمان حسن
تامر مسلم احمد مسلم
تانيا ادال نديم روى عاصى
تركى بن عبدالعزيز بن محمد بن عثمان
تركى بن عبد بن تركى التريكى
تركى بن مانع بن جابر ال نصيب
تركى سعيد خميس وليد الزعابى
تركى غائب غالب الشداوى الحارثى
تريم صديق محمد حسين الخورى
تغريد عبدالواحد سليم البسطامى
تماظر موسى عبد على عرب
تميم محمد بن تميم خلفان
توسل تامر اسماعيل الدندشى زوجة فھد شيخان
توفيق سيف محمد
تيسير سليمان الرداوى
ثامر بن باقر بن عبدالرحيم الممتن
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371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
ثامر بن سعود بن محمد العشيوى
ثامر محمد ثامر المنصورى
ثامر يعقوب يوسف السركال
ثانى بالل مفتاح مبارك
ثانى عبيد راشد الناوى
ثانى محمد ثانى ال ثانى الفالسى
ثائر مھدى جبر
ثريا ابراھيم سعدى الريس
ثريا محمد عبدالرحمن
ثناء محمد احمد والى
ثناء محمد عبدالعزيز احمد موسى
جابر جعفر محمد الميرزا
جابر جمعه محمد سعيد بوست
جابر عبد سالم الجابرى
جابر عتيق سعيد محمد الصايغ المزروعى
جار بن مبارك بن حمود السنيدى
جاسم بن احمد بن على الحايك
جاسم ثانى جاسم المريخى
جاسم درويش يوسف عبد البلوشى
جاسم راشد عبد حضيبه ال على
جاسم عبد قنبر على البلوشى
جاسم عبد محمد احمد كوخردى
جاسم عبد محمد المرزوقى
جاسم عقيل عبد عبدالرحيم الفھيم
جاسم على جابر محمد سرور
جاسم على راشد اھلى
جاسم محمد احمد حسن الحوسنى
جاسم محمد اسماعيل احمد الحوسنى
جاسم محمد حسين
جاسم محمد خميس محمد بريم
جاسم محمد عبدالرحيم قاسم جعفرى المرزوقى
جاسم محمد عبد احمد الزعابى
جاسم محمد عبد المرزوقى
جاسم محمد مالك
جاسم يعقوب عبد صادق خورى
جبر ابن ابراھيم ابن صقر السيارى
جزاء بن عبيد بن بجاد العتيبى
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408
409
410
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412
413
414
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416
417
418
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421
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424
425
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428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
جعفر بن عبد بن عيسى القطان
جعفر عباس محمد الرى
جعفر عبد جعفر الزرعونى
جالل بن محمد بن احمد ال محسن
جالل محمد الحاج عبد الخورى
جمال ابراھيم محمد ابراھيم المرزوقى
جمال اسماعيل محمد عامر
جمال بن حسين بن احمد باعقيل
جمال خلف ھالل راشد المزروعى
جمال سعيد عبد محمد
جمال عبدالكريم على رضا بابا على العبيدلى
جمال على حسين ميسرى مذھل
جمال عيسى محمد المدفع
جمال وليد داود المانى
جمعان ھادى جمعان عبد باحكم
جمعه حمد ھالل الكعبى
جمعه سعيد بالشمحمد السويدى
جمعه سعيد عبد القريبان
جمعه سليمان سعيد الشرارى
جمعه سيف عبيد الغاشمى زحمى
جمعه عبدالرحمن سالم جمعه الزعابى
جمعه عبيد سالم
جمعه عتيق جمعه محمد عاتى الرميثى
جمعه على حسن سعيد الشيخ الرميثى
جمعه غانم جمعه خميسالمزروعى
جمعه مبارك جمعه سالم الجنيبى
جمعه مبارك على بن سعد
جمعه محمد الشيخ جمعه المنصورى
جمعه محمد سعيد بوست
جمل ناصر جمل ھادى الھاجرى
جميعه خميس سعد
جميل حسين العلو
جميل عبد احمد ابوشحاده
جميله بالل مفتاح مبارك
جميله على عبد صالح بوعيشه
جميله محمد عبداللطيف عبدالرحمن السركال
جھاد محمد حسان
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445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
جواد بن احمد بن محمد القطان
جواد جودت حميد سويد
جواھر ابراھيم محمد على الحمادى
جواھر عبدالحميد محمد حسن
جواھر محمد على عباس ال على
جوززف مترى متى
حاتم بن عبدالوھاب بن محمد بدرالدين سنارى
حاتم على عيسى تركى البلوشى
حاتم فرج سعيد مبارك المبارك
حاتم موسى صالح عبداللطيف شالوه
حارب ثانى حارب جمعه الظاھرى
حازم عبد رزق
حافظ شوكت حافظ عبدالحافظ
حامد على حسين محمد الصافى
حامد محمود شبلى
حبيب احمد محمد الصايغ
حبيب بن احمد بن على المطلق
حبيب بن سليمان بن عقيل النخلى
حبيب درويش صالح ال رحمه
حجى حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
حربيه وھاب شھاب
حريز احمد عبيد بن طوق المرى
حسام الدين على العاتكى
حسام بن محمد بن حمد السعيد
حسام عبدالحبيب سيف الشرجبى
حسان حسن الصواف
حسان عبد دعدوش
حسن ابن على ابن عبد السليمان
حسن بن احمد بن عمر باحليوه
حسن بن احمد بن محمد بوجباره
حسن بن سلمان بن احمد العبدالعزيز
حسن جعفر حسن على الظاھرى
حسن راشد خميس فيروز الزعابى
حسن سھيل مبارك
حسن شعبان حسن فيروز البلوشى
حسن صالح حسن صالح المھيرى
حسن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبدولى
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482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
حسن عبد احمد محمد البلوشى
حسن عبد حسن المھنا
حسن على عبدالعزيز حسن
حسن على على جاسم
حسن على غانم الحوسنى
حسن على محمد عباس محمد على
حسن على محمد على المازم
حسن على ھاشم
حسن عيسى محمد اھلى
حسن محمد حسن العليوات
حسن محمد حسن المسعود الزعابى
حسن محمد راضى
حسن محمد سمير على شمس
حسن محمد عبد فضل الحمادى
حسن محمد على احمد
حسن يوسف صالح الحمادي
حسن يوسف محمد يوسف بوالروغه
حسنه بالل جمعه
حسنى محمود سميح الحسنى الكيالنى
حسين احمد رشيد حسين
حسين اسعد صدقه
حسين بن حمد بن حسين ال دويس
حسين بن عبد بن عباس ال سويد
حسين بن عبد بن على الزاھر
حسين بن على بن حجى المسعود
حسين بن على بن حسين المحمدعلى
حسين بن على بن عبد السليمان
حسين بن على بن محمد العبدالوھاب
حسين بن علي بن احمد معشى
حسين بن محمد بن على االربش
حسين بن ناصر بن حجى بوحسن
حسين بن ناصر بن صالح العباس
حسين ثروت الطياره
حسين حامد حسين الرفاعى
حسين درويش صالح على ال رحمه
حسين دواس مانع دواسالعجمى
حسين سيد شرف الفردان
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519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
حسين صالح عوض صالح المنھالى
حسين عبدالرحمن سيف عبدالرحمن ال صالح
حسين عبدالواحد محمد الخاجه
حسين عثمان يوسف نجيب
حسين على خلف شمس الحوسنى
حسين على عبد ياسين
حسين محمد مھدى الھاشمى
حسين موسى على اكبر البلوشى
حسينه السيد ھاشم السيد الموسوى
حسينه سيد محمد سيد شرف
حصه احمد راشد غانم الغيث المرى
حصه سالم جمعه زوجه مبخوت سالم عايض
حصه عبدالحق يوسف عبدالكريم النجار
حصه عبدالرزاق محمد تقى عبدالكريم
حصه على سعيد الشامسى
حصه محمد شريف محمد
حصه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع
حصه مظفر محمد خموشه العامرى
حليمه عيسى الحلو زوجه على البلوشى
حليمه محمد يوسف عبود
حماد عبيد حماد المنصورى
حمامه سالم على
حمامه سعيد خميس
حمد ابراھيم محمد ابراھيم الحمادى
حمد اسماعيل محمد محمود احمد حسين
حمد بن عبد بن محمد العريفى
حمد بن محمد بن سعيد باصليله
حمد بن محمد بن عبدى العنزى
حمد بن محمد جميل بن محمد على اصفھانى
حمد بن ناصر بن ابراھيم االفى
حمد حسن صالح اليامى
حمد راشد حمد احمد المطوع الظاھرى
حمد سالم حمد
حمد سالم سيف الخيلى
حمد صالح عبد حبتور العامرى
حمد عبد بن قضيب بن احمد التاجر الزعا
حمد عبد خميس عبد الكعبى
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556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
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569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
حمد عبد سالم الجابرى
حمد عبد عبدالرحمن اسماعيل الرحمه
حمد عبيد سعيد راشد الظاھرى
حمد عبيد محمد الخالص العامرى
حمد على حمد الكعبى
حمد محمد النخيره جوعان محمد الشامسى
حمد محمد حمد سالم المزروعى
حمد محمد عبد بالحب العامرى
حمد محمد على خميس الحوسنى
حمد محمد غلوم عباس محمد اميرى
حمد ھشام عبد محمد الشيراوى
حمدان عبيد محمد حسن الشبانى اجتبى
حمدان محمد راشد الخميرى
حمده احمد غانم احمد بن ديالن المزروعى
حمده خلف خميس خليفه السويدى
حمده خليفه خميس الرميثى
حمده سعيد سالم بن شعفار زوجه عتيق
حمده سعيد سعيد سھيل بالقطرى الخيلى
حمده سلطان على
حمده سيف كنيش الھاملى
حمده عامر مبارك عبد المحيربى
حمده عبد محمد عبد بابا عيش
حمده على حمد محمد الھاجرى
حمده على غالب خليفه المرى
حمده غالب زوجه احمد سعيد غالب المھيرى
حمده ماجد احمد ماجد الغرير
حمده محمد ثانى حارب
حمده محمد درويش على البلوشى
حمده محمد زوجه طالب عبد على احمد
حمده محمد عبد بروك
حمزه احمد السماره
حمزه محمد سبت عبد السبت
حمزه محمد سبت عبد السبت
حمود بن صالح بن محمد الخالدى
حميد ابراھيم غانم سلطان السويدى
حميد السيد ھاشم الموسوى
حميد راشد حميد الھولى السويدى
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قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
حميد سعيد خلف الغيث
حميد سعيد عامر النيادى
حميد عبد يوسف
حميد عمران على عبيد الشامسى
حميد موسى زيد مبارك الجالف
حميده خليل الصايغ زوجه الدكتور فريد حسين
حنان احمد عبد
حنان العلوى
حنان جابر بدر سالمين الكثيرى
حنان صالح زوجه حامد السيد يوسف الرفاعى
حنان صقر مجدم صقر
حنان عبد احمد
حنان عوضبدر جعفر الكثيري
حنان فريد زوجه على دويسعلى خميسالخيلى
حنان محمد نجم الدين خالد عيد
حوريه مصطفى زوجه حسن محمد ماجد العلى
حوريه يوسف حسن عبد البشرى
حياه عبد عبدالرزاق
حيدر ابراھيم دوزنده
حيدر سعيد حبيب اليوسف
حيدر محمد عبد الرمال
خاتمه على سعيد الكعبرى
خادم الحبيشى بطى غيث القبيسى
خالد ابو القاسم عوض تاجيكى
خالد احمد خلفان الجھام الكواري
خالد احمد رضى المرھون
خالد احمد عبد المنصور
خالد احمد عوض عمر
خالد احمد مجرن الكندى
خالد ادريس عبدالرحمن خليل
خالد اسامه ابوالسعود
خالد الحر راشد الحر السويدى
خالد بركى مبارك العتيبى
خالد بسام الصواف
خالد بن حمود بن عوده ھبيكان
خالد بن دخيل  بن على الحربى
خالد بن سعد بن عبد بن كليب
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644
645
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648
649
650
651
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654
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قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
خالد بن سعود بن سالم بديوى
خالد بن سعيد بن محمد الزھرانى
خالد بن صالح بن على الدھيمان
خالد بن صالح عبد التميمى
خالد بن عباس بن على خزعل
خالد بن عبدالعزيز بن محمد البراك
خالد بن عبد بن ابراھيم الملحم
خالد بن عبد بن احمد الميالد
خالد بن عبد بن على الجبرين
خالد بن عقاب بن خالد العتيبى
خالد بن عليه عشى
خالد بن فھد بن سالم السولو
خالد بن محمد بن جابر القحطانى
خالد بن محمد بن عبد السليم
خالد بن محمد بن عبدالھادى زمزمى
خالد بن مرزوق بن ثواب العتيبى
خالد بن ھاشم بن صالح الغامدى
خالد جمال الدين محمد ساعد
خالد جمعه حسن غريب
خالد حارب سعيد سالم المنذرى
خالد حسن عبد خصيبه الشحى
خالد حسن عثمان عزت
خالد حمد سارى احمد عيسى المزروعى
خالد حمد طاھر على الرمسى
خالد حيدر سعيد سيف المرزوقى
خالد خليفه زعل محمد
خالد راشد جاسم راشد النعيمى
خالد راشد سالم حميد بن عبود
خالد راشد محمد محمد الرميثى
خالد سالم احمد محمد عبد الحمادى
خالد سالم على راشد القيوانى
خالد سالمين حسن بخيت العامرى
خالد سعد ناصر العتيبى
خالد سعيد على سعيد الھش
خالد سلطان ابراھيم الحساوى التميمى
خالد سلطان سعيد سلطان الكعبى
خالد سلطان ماجد سيف ال على
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قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
خالد سليمان الونى
خالد سھيل فرج محمد الراشدى
خالد سيد علوى سالم العامرى
خالد طليحان دحيالن رجيبان الحربى
عبدالحليم سابقا(خالد عامر منيف لرضى (
خالد عبدالجبار يوسف العتيبى
خالد عبدالجواد خضير
خالد عبد سعيد صالح الھاجرى
خالد عبد سعيد على الزعابى
خالد عبد شاعل او موزه شيبان الريح
خالد عبد على عبد المرزوقى
خالد عبد محمد سليمان الحداد
خالد عبد محمد عبد دربول الشحى
خالد عبيد ظاعن حمد الھويدى الفالسى
خالد عتيق سالم محمد بن ثانى المرى
خالد على احمد عوض الخريبى الحسنى
خالد على جعفر محمد حسين البلوشى
خالد على سالمين بن حدجان
خالد على محمد الرويغ
خالد غانم حمد الشامسى
خالد غيدان حسين
خالد محمد ابراھيم ابا الحسن
خالد محمد اسحاق محمد
خالد محمد حمد شناق
خالد محمد سعيد محمد بوعبله الزعابى
خالد محمد طلعت عبده االزھرى
خالد محمد عبد حسن الحمادى
خالد محمد عبد راشد الحمادى
خالد محمد عبد عبدالرحمن الكمالى
خالد محمد عبد محمد العامرى
خالد محمد على حميد محمد الشريانى
خالد محمد مبيوع عبدالرحمن الشحى
خالد محمود ثابت
خالد ناصر عبد ناصر الجنيبى
خالد ھالل محمد ھالل الكويتى
خالد يوسف سعيد حميدى
خديجه حبيب حسن
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قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
خديجه حسن ارمله جمعه حسن غريب الحوسنى
خديجه عبد احمد
خديجه عبد درويش
خديجه عبد علون ملھى
خديجه محمد اغمير
خديجه محمد امين عبدالكريم
خديجه محمد عبد
خديجه محمود محمد حسين بستكى
خزنه مرزوق مبارك مرزوق المنصورى
خلف بن سلمان بن مطر العنزى
خلف بن الفى بن عليق الحنينى
خلفان احمد غانم بن ديالن المزروعى
خلفان خليفه محمد خلفان الدرمكى
خلفان سالم خليفه مسلم الكعبى
خلفان عبيد خلفان سالم الرضه السويدى
خلفان عبيد على المدحانى
خلفان محمد سالم حابس المنصورى
خلود حميد راشد حميد السويدى
خلود على محمد سالمين
خليف عشوى ضحوى العنزى
خليفه احمد سعيد محمد الدھمانى
خليفه راشد سلطان مبارك المھيرى
خليفه صالح عبد خميس الخليفى
خليفه عبيد خليفه الزعابي
خليفه على خميس الكعبى
خليفه محمد خليفه جمعه السويدى
خليفه محمد سيف سعيد بن صبيح الفالسى
خليفه محمد ھزيم المھيرى
خليفه مطر خميس المزروعى
خليل ابراھيم جمعه الحوسنى
خليل ابراھيم حسن الصفار
خليل ابراھيم محمد عبدالرحمن
خميس بن مبارك بن خميس الكيومى
خميس خادم راشد المھيرى
خميس سالم مرزوق خميس
خميس مبارك سحيم حسن القايدى
خميس ھالل جمعه الكعبى
Page 21 of 91

List of unpaid dividends for the year 2006
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
خنساء محمود سيد رجب عبد الرفاعى
خوله خليل محمد الرشده
خوله سيف سعيد بن ضاعن بن بريمان
خوله على احمد عبدالرحيم تقى السميطى
خوله عوض حميد سنان
خيريه عبدالواسع احمد العريقى
دارم واصف عبدالرحمن الصليبى
دانا محمد رضوان اللوح
دانه يوسف محمد حسن بامجبور ال بريك
داوود بن محمد بن داود الجبر
داؤود فارس داؤد قالب
دبيس قناص عواد دھمان الجضعى الرازى
دحام عبود الكندح
دخيل فھد صالح القحطانى
درويش سعيد ابراھيم
درويش عاطف درويش محمد المزروعى
دريد ماھر ھذال
دريه عبدالرحمن محمد امين
دالل ابراھيم محمد صالح محمد التركيت
دالل محمد العمودى زوجه سعيد عبد سعيد
دالل محمد بندر الھالالت
دالل يوسف حسن عبد البشرى
دنيا عبدالرحمن عبدالجليل
دولى وديع سميره
ديال ن احمد غانم ديال ن المزروعى
دينا عباس ابراھيم يوسف اليوسف
ذكرى فخرى جاسم
ذكريات ھاشم محمد
ذياب السيد احمد سرحان
ذياب حميد ابراھيم غانم سلطان السويدى
ذيب على بجاد على القحطانى
رابعه يوسف على احمد االنصارى
راسل محمد على قاسم
راشد ابراھيم سعيد محمد بن عمير المھيرى
راشد احمد راشد حمد الكعبى
راشد احمد عبد محمد ھامور
راشد الشيخ محمد صالح
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قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
راشد بشير محمد احمد العتيبه
راشد بن احمد بن راشد الورثان
راشد جاسم راشد النعيمى
راشد حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
راشد حمد خميس بالعبد السويدى
راشد حمد عبيد الزعابى
راشد حمدان سعيد الشوكرى
راشد حميد راشد حميد
راشد حميد راشد حميد السويدى
راشد خليفه سيف بن فطيس المطيوعى
راشد سالم راشد احمد معيلى كندى
راشد سالم راشد السويدى
راشد سالم راشد سعيد لعطيوى المزروعى
راشد سعيد حمد سعيد بن عتيق
راشد سعيد محمد على سيف الكمده
راشد سيف راشد سيف الخيلى
راشد عبدالرحمن محمد عبد السويدى
راشد عبدالرحمن ميرزا محمد ابوالمالح
راشد عبد محمد على النعيمى
راشد على راشد سلطان الخلوى النعيمى
راشد على عبيد بخيت بالرشيد
راشد محمد حسين على سنكل
راشد محمد راشد حمدان جمعه الزعابى
راشد محمد سالم على المرى
راشد محمد سلطان العريانى
راشد محمد عبد راشد الحمادى
راشد محمد عبيد حميدان
راشد محمد على الحايرى
راشد محمد ماجد درويش الشامسى
راشد محمد محمد مبارك المنصورى
راشد مصبح راشد الفتان الفالسى
راشد ناصر عبيد السويدى
راشد ھاشل عبد خاطر الشامسى
راشد ھشام عبد محمد الشيراوى
راضيه كريم صغير جرفى
راكان بن ابراھيم بن على القرعاوى
رامى رياض صالح األسدى
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قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
رامى عوده محمد العتيبى
رامى محمد حسين عبابنه
رامى نزار عبدالحميد جوده
رامي محمد جوده السيد
رانيا حسن محمد الحمادى
رانيه ابراھيم عبدالكريم على محمد انوھى
رانيه رجائى فھيم رياض
رائد بن مكى بن عبد ال شيف
رائد عبدالعزيز ھادف حميد الشامسى
رائد عبدالھادى عبدالروؤف حماد
رائد عمر خالد حمو
ربيع بن ابراھيم بن محمد ابوزيد
ربيع محمد عبدالعزيز المھيرى
رثانا بنت عبدالعزيز بن عبد الحسن
رجاء السيد عبدالجليل السيد على الھاشمى
رجاء بن محمد بن مفلح الھاجرى
رجاء بنت صبحى على داوود
رجاء عبدالحميد جابر
رجاء عبد عبدالرحمن الخميس
رجب بن احمد بن عبد الغانم
رجحه احمد زوجه احمد عمر سعيد عمر
رحاب السيد محمد على
رحاب حسين طاھر ابوعبيد
رحمه خليفه مبارك سيف الربيعى
رسميه محمد مصطفى محمد
رسول محمد سليم المصنف
رشا تيسير دودين
رضا بن المختار شيده
رضا بن عقيل بن حسين النخلى
رضا حيدر رحمه حيدر المازم
رعد حسن اعرج
رفيعه ثانى محمد ثانى بن قبا المھيرى
رفيعه جان محمد شريفى زوجه ھزيم خميس
رفيعه درويش شكر صالح السويدى
رفيعه سلطان ارمله عبدالعزيز ناصر سعيد
رفيعه سھيل بطى محمد العيالى
رفيف يوسف عطعوط
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قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
رقيه اسماعيل احمد
رقيه طالب عبد الياسى غيثى
رقيه عبدالرحمن محمد حسن الحمادى
رقيه عبدالرحيم عبد زوجه سالم النعيمى
رقيه عبد زوجة عبد عبدالرحمن الرح
ركه عبر الخليج لالستثمار الصناعى القابضه
رمضان سالم عبدالمجيد مطر
رندا بنت عبدالوھاب بن عبدالعزيز الفياض
رواس سالم على رواس الراشدى
روحيه محمود نمر
رودى شربل عساكر
روضه احمد المزروعى
روضه محمد زوجه خميسعبيد صويلح الھاملى
روضه محمد على حميد محمد الشريانى
روعة فواد منصور
روال احمد ترك
روال احمد سيف
رويه مھير سعيد الكتبى
رياض عبد محمد عوض
رياض يوسف جميل اللحام
ريحان مبارك ريحان محمد فايز ال على
ريحانه عبدالرحيم ولى محمد
ريسه مبارك سعيد حمد المنصورى
ريم احمد محمد على الكمده
ريم محمود على محمود
ريم يوسف على احمد االنصارى
ريمه حسين امين
رئيفه احمد زوجه عبيد جاسم الفقير
زاھره محمد حمد ھبيب العامرى
زايد احمد صالح علوى سالم البريكى
زايد على بجاد على القحطانى
زايد موسى زيد مبارك الجالف
زبيده محمود غلوم محمد
زعفران ادريس فرج العبد
زكريا عزمى فتحى خلف
زكريا محمد عبدالفتاح عوده
زكى بن عبد بن محمد الفرج
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زكى عبدالعزيز حسين
زكى محمد عبدالعزيز الغريسى
زلفه عبدالرحمن محمد استاد الشحى
زليخه حسن عبد زوجه على سعيد الكندى
زھره بنت على عبيدى
زھره على عبد صالح بوعيشه
زھره على عبدى
زھره محمد حسن فاضل
زھير شوكت الفوال
زھير عيسى ابراھيم
زياد احمد رشيد محافظه
زياد بن ابراھيم بن سليمان الغثبر
زياد طارق على
زياد عبدالعزيز حدرج
زياد محمد ابراھيم الشناوى
زياد نجيب السمران
زيد اثير عمر
زيد بخيت بخيت الجھنى
زيد عبدالعزيز غالم المازم
زيد مالك حريز سعيد الرحبى الشحى
زين حسن احمد العزب الحضارم
زينب الضويو
زينب عبد احمد محمد البلوشى
زينب عبدالنبى احمد على الياسى
زينب محمد حسن
ساره جمعه مبارك جمعه الجنيبى
ساره نور احمد الرفاعى
سالم احمد الرقابى
سالم احمد خميس حمد العلوى
سالم الشيبه سعيد سالم النعيمى
سالم بالل سالم حرموص المرى
سالم بن راشد بن حميد الشامسى
سالم بن عبد بن سعيد الشيبانى
سالم بن علوى بن محمد باعبود
سالم جاسم عبد مرشد
سالم حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
سالم حسن على عنون النعيمى
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سالم حمد سالم حمد ناشر اجتبى
سالم خليفه السيود عبيد الدرعى
سالم خميس سعيد
سالم راشد ابراھيم
سالم سعد سالم باشجيره الخنبشى
سالم سعود سعيد الوھيبى
سالم سعيد سالم بن كليب
سالم سعيد سالم سيف بن شعفار المرى
سالم سعيد مسلم حمور العامري
سالم صالح سالم محمد العامرى
سالم صالح سليمان صالح الكعبى
سالم صالح عمر مبارك بن مجلى الجابرى
سالم عبيد خلف حايز الظاھرى
سالم عتيق سالم محمد بن ثانى
سالم على سالم جمعه المھيرى
سالم على سيف عبد المحرزى
سالم على محمد داھمان
سالم علي ارحمه البغاش الشويھى
سالم كرامه منيف الجابرى
سالم مبارك ريس بالليث
سالم محسن زھران الحاتمى
سالم محمد سالم سعيد العفارى
سالم محمد سويدان سعيد القمزى
سالم محمد عبد بالحب العامرى
سالم محمد عبد خميس الكندى
سالم مسرى سالم الظاھرى
سالم مصبح سالم راشد خلف القايدى
سالم ناصر سالم خميس الجنيبى
سالمين محمد سالم ھالبى
سامر صالح نصرى
سامر محمد حامد الجمل
سامر محمد سليمان احمد عبود الحضرمى
سامر معين يوسف حماد
سامى بن سليمان بن عبد الرويمى
سامى بن عبدالعزيز بن فھد البدنه
سامى بن على بن عبد الخضرى
سامى بن على بن محمد الماجد
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سامى بن محمد بن سعيد سعد
سامى زايد خمسين المنذرى
سامي ربيع حسن بن ماضي
سحر محمد نايف العلمي
سرحان على احمد السرحانى
سرحان محمد سعيد نايع النيادى
سعاد سعيد على النومان
سعاداحمدال عمرزوجه عبدالرحيم محمدبن شفيع
سعد احمد سعد عبدالرحمن السبھان
سعد بن ابراھيم بن احمد الراشد
سعد بن ابراھيم بن سعد العبندى
سعد بن راشد بن سعد السعد
سعد بن فھد بن صالح المساعد
سعد بن فھيد بن غالب الشريف
سعد بن فيصل بن واصل الحافى
سعد بن مسفر بن مفرح القجطانى
سعد سليمان على محمد
سعد محمد سعد العفيصان
سعد مھدى سعد القشانين
سعدالدين محمود ظاھر
سعديه قرنى محمد
سعود ابراھيم على صالح المنصور المنصورى
سعود بن احمد بن عبدالحميد ابوالدوح
سعود بن تريحيب بن حمد العتيبى
سعود بن عبدالعزيز بن ابراھيم المھوس
سعود بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الفدا
سعود حمد سعيد ناصر الجنيبى
سعود سليمان سالم العضب
سعود عبدالعزيز عبدالرحيم النمر
سعود عبدالعزيز محمد ال درويش
سعود فيصل محمد عبدالجبار ال على
سعود محمد موسى الجاسم
سعيد احمد خلفان بن حزيم
سعيد احمد عابر حجى الھاملى
سعيد احمد محمد زھرو
سعيد اشطيط ثانى محمد بالرقاد
سعيد بن صالح بن احمد السعيد
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1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
سعيد بن عبد بن حسن الوايل
سعيد بن عبد بن محمد الشھرى
سعيد بن على بن حسن المعمرى
سعيد بن محمد بن سعيد عقران
سعيد ثانى محمد ثانى المھيرى
سعيد جاسم راشداحمد بوعصيبه
سعيد حبيب احمد محمد الصايغ
سعيد حجى محيل حجى الدرسى الكعبى
سعيد حمد سعيد حربش
سعيد حمد سعيد خميس العرى المھيرى
سعيد خلفان مفلح خميس المزروعى
سعيد خليفه غريب وليد الشامسى
سعيد خميس سعيد خميس الحمادى
سعيد خميس على سعيد العجمى
سعيد راشد سعيد الشامسى
سعيد راشد عبد سعيد العابدى
سعيد راشد عبد عليوى الحبسى
سعيد زايد راشد فرج الزعابى
سعيد سالم سليم الشافعى
سعيد سالم على المعال الھاشمى
سعيد سالم على معيلى المحرزى
سعيد سالم محمد سالم الكندى الشامسى
سعيد سعيد على محمد ظنحانى
سعيد سھيل فرج محمد الراشدى
سعيد سيف معضد المشغونى
سعيد عباس ابراھيم يوسف اليوسف
سعيد عبدالكريم محمد طاھر
سعيد عبد احمد الختال
سعيد عبد مفتاح الخاطرى
سعيد عبده سعيد محسن المازم
سعيد عبيد على العبد اجتبى
سعيد عتيق بالل خميس بودھام
سعيد عتيق سالم عبيد بالعرطى
سعيد عتيق سيف عتيق السبوسى
سعيد على سعيد الساعدى
سعيد على سعيد الھش
سعيد على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى
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1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
سعيد على عبيد سعيد سيف السبوسى
سعيد عيسى سعيد عبد الفالسى
سعيد عيسى محمد مبارك الخيلى
سعيد غباش حميد صقر بن غباش المرى
سعيد فالح حسن حسين المنتفق
سعيد كرامه يسلم دحباج
سعيد ماجد عبد قريبان قريبان
سعيد مبارك حمد عبد سبعان البريكى
سعيد محمد جاسم على
سعيد محمد سعيد العضيلى العامرى
سعيد محمد سعيد عبد العمودى
سعيد محمد سعيد على الزعابى
سعيد محمد سعيد فضيله الھاملى
سعيد محمد سھيل نھيان بوخرايط العامرى
سعيد محمد عبد بالحب العامرى
سعيد محمد على مبارك
سعيد محمد ماجد درويش الشامسى
سعيد محمد معصم جمعه الفالسى
سعيد محمد مال على محمد المال
سعيد مرزوق راشد القبيسى
سعيد مصبح عبيد محمد الطنيجى
سعيد ناصر سعيد عبيد سعيد خلفان الشامسى
سعيد ناصر عكلوه الزعابى
سعيد يوسف عبد احمد الزرعونى
سعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد على
سعيده خميس محمد زوجه عبد غانم جراح
سعيده سھيل فرج محمد الراشدى
سعيده على حسن على
سعيده مطر محمد
سكينه محمد راشد
سالمه سالم محمد سالم الظاھرى
سالمه عبد حميد عبيد النعيمى
سالمه عتيق سالم محمد بن ثانى
سالمه محمد سالم حابس سالم المنصورى
سالمه مھير سعيد زوجه سھيل الزفنه
سلطان احمد ابراھيم عبد على الحوسنى
سلطان بن محمد بن حمد الشبانه
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1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
سلطان بن محمد بن معيض القحطانى
سلطان بن مشحن بن حمد العتيبى
سلطان حسن عبد المرزوقى
سلطان راشد سعيد راشد المرموم
سلطان سالم موسى سعيد البقيشى الزعابى
سلطان سعيد راشد سعيد المنصورى
سلطان سيف سعيد سيف النعيمى
سلطان سيف معضد سيف المشغونى
سلطان عبدالحميد احمد محمد الجمال
سلطان عبد حسن ابراھيم
سلطان على عبد عليان الكعبى
سلطان ماجد سيف
سلطان مانع قران المنصورى
سلطان مبارك جمعه حنيش الدوسرى
سلطان محمد سلطان بن حارب الفالحى
سلطان محمد غريب جمعه الحوسنى
سلطان مراد على الجوكر
سلطان مصبح سلطان مصبح خدوم الشامسى
سلطانه سعيد على الكثيرى
سلمان بن عبدالعزيز بن محمد البراك
سلمان جاسم مبارك الزعابى
سلمان حسين سليمان الحمادى
سلمى حسام ابراھيم ابوطوق
سلمى خميس زوجه خميس صالح على الجنيبى
سلمى سلطان على
سلمى سنان سعيد المنصورى
سلمى عبدالرحمن زوجه ھياى عبيد المنصورى
سلمى عبيد خلف حايز الظاھرى
سلمى محفوظ محمد على الجنيبى
سلوى خميس سعيد الحكم سعد ال على
سلوى عيسى حسن محمد الجسمى
سلوى مبارك جمعه حنيش الدوسرى
سليم احمد محمد صوان
سليم بن محمد حسن شيبوب
سليم راشد عبيد الحميرى
سليم سعيد بخيت سالم الكثيرى
سليمان بخيت سالم الحوسنى
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1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
سليمان بن خليفه بن سليمان الشميمرى
سليمان بن عبدالخالق بن محمد الشھرى
سليمان بن عبدالعزيز بن ابراھيم الحصينى
سليمان خلفان سعيد الھطالى
سليمان داود سليمان الحوشان
سليمان سمعان سليمان سمعان
سليمان صالح على سالم الشبلى
سليمان عثمان محمد السنتلى
سليمه بنت خالد بن محمد الغيالنى
سليمه عبد سالم
سماء عمر عبدالرحيم العمودى
سماح حسن على الصايغ
سميح عيسى عبد الكرنز
سمير محمد يوسف عبدالرحمن الميمنى
سميره احمد محمد زوجه امين ابراھيم المرى
سميره عبد عبيد حبليل
سميره محمد اسماعيل الزرعونى
سميه خميس جمعه مھيرى
سميه غيث خلفان المحيربى
سناء سلطان ماجد
سناء شوكت محمد رضا
سناء على احمد الخريبى
سھام محمد سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن
سھامه سرور خيرى الزعابى
سھى شحده حسن جمعه الھوبى
سھير محمود السيد حسن
سھيل الزفنه سھيل حموه الحرسوسى
سھيل حران سعيد الكتبى
سھيل سالم بالحب العامرى
سھيل سليم سھيل على باالسود العامرى
سھيل عبد رستم يوسف
سھيل عوض محمد شبانى الكتبى
سھيل عيسى سالم عيسى على
سھيل فرج محمد الراشدى
سھيل محمد سالم الرضه المزروعى
سھيل محمد سويدان سعيد ھالل
سھيل محمد عبد بالحب العامرى
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1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
سھيله جمعه على صباح الرميثى
سھيله خميس صالح على سھيل الجنيبى
سھيله محمد سعيد غباس
سوزان شحده حسن جمعه الھوبى
سوسن عبد زوجه سعيد على الھش
سوسن محمد ياسين
سوسن مرتضى زوجه محمد محيل الكعبى
سيد حسام الدين السيد محمد اجمد الھاشمى
سيد شرف سيد على سيد ماجد الفردان
سيد على عباس على علوى
سيد كامل رسول مدنى
سيدابراھيم سيدعبد سيدعقيل حسينى
سيده محمود زوجه عيد ھليس راشد مساعيد
سيف النصر سعيد احمد مختار
سيف حمدان راشد سالم الكعبى
سيف راشد مصبح على زحمى
سيف رحمه سيف الشامسى
سيف سارى بلوش براك المزروعى
سيف سعيد سيف سعيد الكعبى
سيف سعيد سيف معضد المشغونى
سيف سلطان على الخبيل
سيف صالح احمد صالح محمد المحمودى
سيف صالح محمد اسحاق
سيف عبيد خميس عبيد المھيرى
سيف عبيد على عبد معدن اجتبي
سيف على ناصر اليافعى
سيف غانم راشد سعيد الشام
سيف غدير سعيد غدير اجتبى
سيف محمد خليفه محمد عمير
سيف محمد سيف البادى
سيف محمد على الكعبى
سيف مصبح سارى الكتبى
سيف يوسف محمد حسن بن صفوان
سيمون عفيف ابوكروم
شادى عمر محمد عواد
شادى نعمان ممدوح الخفش
شاديه الفايق
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1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
شاكر بن عيسى بن احمد ال خليفه
شاكر ھاشم محمود عبد الدرمكى
شامس راشد على محمد الشامسى
شامسه عبد على يوسف النويس
شحده حسن جمعه الھوبى
شذا احمد عبد الحورى
شذا عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر
شذى موسى عبد على عرب
شركه الوصله الرقميه للتجاره
شريف عادل احمد حسنى
شريف عبدالغفار شريف شريف
شريف مجدى محمود عزام
شريف ھاشم شريف النھارى
شريفه السيد محمد الموسوى
شريفه حسن محمد زوجه موسى عبد البلوشى
شريفه عائشه حبيب حيدر
شريفه عبدالعزيز ربيع شاھين المھيرى
شريفه عبد ارمله فؤاد على احمد الخاطر
شريفه عبد زوجه على محمد على
شريفه محمد سعيد
شرينه عبدالقادر على عبدالرحمن لوتاه
شرينه محمد عبد عبدول الخميرى
شرينه محمد ھزيم المھيرى
شعبان سالمه فتح  حماد
شفاء راشد حمد عبيد الزعابى
شفيق احمد المزينى
شفيق بن احمد بن عبدرب النبى ال رميح
شكرى رفاعى ابراھيم المراشده
شليوح سالم حابس سالم المنصورى
شليويح عبيد سيف حمدان المنصورى
شما خلفان محمد خميسالنيادى
شماء محمد مطر الطاير
شمايل محمد عبد على عبد
شمسه حمد راشد الغيالنى
شمسه خليفه يوسف احمد اليوسف
شمسه راشد دعار
شمسه سعيد سالم سعيد الرميثى
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1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
شمسه سعيد سالم سيف بن شعفار المرى
شمسه سعيد محمد
شمسه سھيل فرج محمد الراشدى
شمسه سيف على على الغفلى
شمسه عبدالرحمن زوجه السيد محمد الرميثى
شمسه عثمان مبارك الزعابى
شمسه محمد خلفان القبيسى
شمسه محمد عبد بالحب العامرى
شمسه محمد عيسى المزروعى
شمسه ھاشم عبد الذھب الجنيبى
شمسيه اشتيان سلمان نصراوين
شمه بطى عبيد سالم المزروعى
شمه سيف غانم سلطان السويدى
شنار خالد شنار السبيعى
شھاب عيسى حمد ابوشھاب
شھد عادل كامل ھاشم برقان مصطفوى
شھرزاد الشيخ سميع  محمد
شھريان يوسف عبدالرحمن زوجه محمد عبد
شھزاد الشيخ سميع  محمد
شھله امين صالح زوجه عبداللطيف القرقاوى
شھيره عبدالعزيز حسن على باقر
شيخه احمد ثانى عبدالرحمن الدوسرى
شيخه بطى عبيد سالم المزروعى
شيخه راشد خلفان
شيخه سالم مصبح
شيخه سعيد الرميثى زوجه حسن صالح المھيرى
شيخه سعيد خويدم
شيخه سليمان العبد الزيودى
شيخه صالح عبد العامرى
شيخه صالح على الساعى
شيخه عباس حسن عبد المندوس
شيخه عبد احمد محمد بن فھد
شيخه عبد صالح البريكى
شيخه عبيد خلف حايز الظاھرى
شيخه عبيد سلطان محمد الكلى الزعابى
شيخه عيسى سالم سيف المھيرى
شيخه قنازل بن عيه الشامسى
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1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
شيخه محمد سعيد الساعدى
شيخه محمد عبد بالحب العامرى
شيخه مطر حاضر بخيت المھيرى
شيرين حسن زوجه على محمد على عاشور
شيماء عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر
شيماء على بجاد على القحطانى
صابر مجرن خلف الھاملى
صاحب ابن ياسين ابن عبد القطان
صادق بن احمد بن على الحدب
صالح احمد مفتاح الناصرى
صالح برغش جار المنھالى
صالح برك عزان محمد عبدالعزيز الكثيرى
صالح بن على بن عويضه الحارثى
صالح بن مانع بن على ال الشھى اليامى
صالح بن محمد بن جھويل ال منصور
صالح بن محمد بن سليمان الخشيبان
صالح بن محمد بن صالح الخضير
صالح جمعه عبدالرحمن قطان
صالح حسن صالح المھيرى
صالح خليفه محمد خليفه الخالفى
صالح سعيد محمد على المنصورى
صالح عبدالخالق صالح السيد
صالح عبدالرسول عبد الشواب
صالح عبدالقوى محسن الجھورى
صالح عبد احمد سعيد العبدولى
صالح عبد خميس المنصورى
صالح عبد سعيد الغيالنى
صالح عبد صالح فضل البريكى
صالح عبد عمر باسليمان
صالح على عبد صالح بوعيشه
صالح عمر احمد سالم المشجرى
صالح عوض محسن ناصر جمعان
صالح محمد احمد الزقري
صالح محمد توفيق الشافعى المدنى
صالح مصطفى محمد الجزيرى
صالح يوسف حسن العبيدلى
صالحه راشد محيل
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صالحه عبدالعزيز ناصر سعيد الشامسى
صالحه على سالم على الشامسى
صالحه مبارك عيضه سھيل العامرى
صالحه ھالل محمد ھالل الكويتى
صباح حمد سعيد الشامسى
صباح سيف غانم السويدى
صباح على خليل ابراھيم محمد
صبحه سعيد درويش الرميثى
صبيحه عبد بخيت
صبيحه عبيد على المياله اجتبى
صفا صفوت فارس ابراھيم
صفاء احمد سعيد خلف
صفوان محمود حلمى خوست الجركس
صفيه درويش ابراھيم مرھون
صفيه سلمان عبد حيدرباد
صفيه عبدالجليل محمد المطوع
صفيه عقيل عباس الخورى
صفيه على لنجاوى زوجه مجيد حسن محمد خورى
صفيه ھامل خادم الغيث القبيسى
صقر صالح محمد الزقرى
صقر عبد صقر احمد المرى
صال ح السيد احمد عبد الشيخ
صالح ابراھيم على عبد
صالح بن محمد بن ابراھيم بالغنيم
صالح بن محمد بن علي آل الشيخ احمد
صالح بن مھدى بن عبد الشخص
صالح حسين عيسى محمد ال على
صالح حميد عزيز الدباس
صالح سالم سعيد بن كليب ال بريك
صالح على سعيد العكبرى الحميرى
صالح على يوسف عبيد القصير
صنات بن زايد بن فھيد الحارثى
صنيتان بن محمد بن على ابوثنين
صوغيه عبد زوجه عبدالرحمن محمد
صوغيه عبد يوسف السركال
ضحى عبدالقادر مصرى
ضرار مالك عبدالمحسن عابدين
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ضيف  بن سليمان بن زين الحربى
ضيف  عبدالرحمن محمد الحربى
ضيف  مانع مريع ال ھتالن
طارق بدر عامر الصيعرى
طارق بن عبدالعزيز بن حمد الراشد
طارق بن عبدالعزيز بن عبد العمران
طارق بن محمد بن سعد العبيدى
طارق زعل سھيل مفتاح ال على
طارق زياد عبدالرزاق ابو ياسين
طارق زياد عبدالفتاح اشتى التميمى
طارق سھيل سعيد على البادى
طارق صبرى ابراھيم الجاويش
طارق طاھر فارس الشعكه
طارق عامر مبارك عبد المحيربى
طارق عبدالرحمن ميرزا محمد ابوالمالح
طارق علوى احمد العفيفى
طارق على احمد المحجوب
طارق عوض عمر عوض سميدع
طارق فؤاد محمد حسن
طارق قويدر ابوبكر بفلح
طارق لطفى حامد شبكه
طارق محمد سالم بن ربيعه العويد
طارق محمد نور حسين حسن تھلك
طارق مطر سعيد حمد الحسانى
طارق ھالل عبدالبارى محمد
طارق يوسف على احمد االنصارى
طالب بن على بن حسن المطوع
طالب صالح احمد صالح محمد المحمودى
طالب عبد طالب العطاس الھاشمى
طالب محمد سعيد حسن
طاھر حسن سلطان المرعشى الھاشمى
طاھر يعقوب تعمرى القيسى
طاھره يونس مھدى
طالل بن سيف بن ناصر الصبحى
طالل راشد حمد عبيد الزعابى
طالل عصام ياسين الشامى
طالل على محمد خلفان الشامسى
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طه اسماعيل فتح على عبد ال خاجه
طيبه عبد محمد العطاب
ظاعن محمد ظاعن محاسون الھاملى
ظبيه على سلطان ھالل
عاتقه محمد زوجه ابراھيم عبدالملك اھلى
عادل بن خميس بن ابراھيم العلى
عادل بن عبد بن حمد اليحيى
عادل بن عبد بن سعيد الغامدى
عادل بن على بن على مالء حسين
عادل بن على بن ياسين الخواجه
عادل جمعه على غريب القائدى
عادل زھير احمد زعزع
عادل زينل ميرزا المازم
عادل صالح عبدالرحمن
عادل عبادى حسن خياط
عادل عزير حسن جاسم بن جرش
عادل ماشاء  محمد عباس خورى
عادل محمد سالم عثمان ال على
عادل محمد سالم محمد صالح الجنيبي
عادل محمد عبدالرحمن القاسمى
عارف بن عبدالرحمن عبد الملحم
عارف حيدر على صالح المصعبي
عارف سعيد حارب المھيرى
عارف سعيد محمد عمر
عارف عبدالكريم حسين عبدالكريم مالك
عارف على احمد الخريبى
عارف عمر ناصر على حويل
عارف محمد حسن محمد الشريف
عاصم عدنان عمر ابوحجله
عاطف عبد محمد يوسف الزرعونى
عاطفه محمد شعيب
عاليه احمد عبدالرحمن العبد
عاليه عبيد راشد عبيد
عامر بخيت النوه احمد المنھالى
عامر بن مھناء بن خالد الحبيل
عامر سالمين محمد سالم الھالبى
عامر عبدالواحد عبدالرحيم محمد كلنتر
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عامر عوض على عبدالعزيز الكثيرى
عامر مبارك عبد المحيربى
عاھد داود محمد الرمحى
عايشه احمد محمد ارمله احمد على بن حيدر
عائشه ابراھيم زوجه ابراھيم بالل بخيت
عائشه ابراھيم على زوجه حسن على المرزوقى
عائشه احمد ابراھيم عبد على الحوسنى
عائشه احمد خميس حمد العلوى
عائشه احمد على عباس البلوشى
عائشه احمد محمد عبيد الشھبارى
عائشه بخيت سالم سعيد السبوسى
عائشه جاسم راشد سلطان المنصورى
عائشه جمعه مال 
عائشه حافظ محمد الراشدى
عائشه حبيب زوجه بدر يوسف محمد المنصورى
عائشه حموده عبيد محمد
عائشه حميد سيف محمد القيزى الفالسى
عائشه خليفه حميد خليفه الشامسى
عائشه سالم زوجه ناصر عبد الجنيبى
عائشه سالم محمد ارمله سبت سالم مبارك
عائشه سيف الماجد الماجد
عائشه شيخ شفى
عائشه طالب عبد حمد الياسى
عائشه عبدالرحمن محمود باقر
عائشه عبد حسن
عائشه عبد خميس عنتلى
عائشه عبد على الزعابى
عائشه عبد عيسى ابراھيم لوتاه
عائشه عبيد خلف حايز الظاھرى
عائشه على عبيد عبد بنى سعد
عائشه قضيب احمد الزعابى
عائشه محفوظ محمد الجنيبى
عائشه محمد ثانى حارب
عائشه محمد زوجه يوسف عبد نعمت خورى
عائشه محمد عبدالكريم
عائشه محمد عبد محمد المحياس ال على
عائشه ناصر يوسف محمد البزى الزعابى
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عائشه ھالل خلف ھالل المزروعى
عائشه ھالل محمد ھالل الكويتى
عائشه يوسف صالح زوجه صالح يوسف حسن
عائشه يوسف مطر عبدالرحمن المھيرى
عباس ابراھيم يوسف اليوسف
عباس بن ابراھيم بن على ال شيف
عباس بن راضى بن حسين الھال ل
عباس حسن عبد المندوس
عباس موسى عبد الشمالى
عبداالله بن عبد بن عيسى العلى
عبدالباسط عبدالجواد زكريا الكمالى
عبدالجبار بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد
عبدالحسين ابراھيم ابراھيم درويش
عبدالحفيظ محمد عبد محمد الجسمى
عبدالحميد بن محمد بن عبدالرحمن الغامدى
عبدالخالق بن جمعه بن عايش الناصر
عبدالخالق بن محمد بن على الناصر
عبدالرازق خميس خلفان
عبدالرازق محمد عبد اكبر
عبدالرحمن بن رزيق بن سمير المطيرى
عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن العنقرى
عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن القرعاوى
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بالغ
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبد العرفج
عبدالرحمن بن عبد بن محمد الدغيم
عبدالرحمن بن عبدالوھاب بن احمد العفالق
عبدالرحمن بن على بن تركى العقالء
عبدالرحمن بن فھد بن عبدالرحمن ثنيان
عبدالرحمن بن محمد بن فھد الھزاع
عبدالرحمن حسين عبدالرحمن حسين الحوسنى
عبدالرحمن حمود حسن الجابرى
عبدالرحمن راشد سالم بن عياف الشامسى
عبدالرحمن زينل ابراھيم
عبدالرحمن سعد زيد الشثرى
عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن
عبدالرحمن سيف عبدالرحمن سيف الخضر شويھى
عبدالرحمن صالح ناصر العامرى
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عبدالرحمن صالح ناصر محمد المازمى
عبدالرحمن عبد عبدالكريم نقى
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد على الرئيس
عبدالرحمن محمد عبد خاجه
عبدالرحمن محمد على البلوشى
عبدالرحمن محمد على الشيبانى
عبدالرحمن محمد على محمد مداويخ
عبدالرحمن مرتضى على محمد النجار
عبدالرحيم اسماعيل على حسين اھلى
عبدالرحيم سعيد دخيل  المروانى الجھنى
عبدالرحيم عبدالكريم حسن الزرعونى
عبدالرحيم محمد عبدالرحيم جعفرى
عبدالرحيم محمد يوسف الحرمى
عبدالرزاق بن عباس بن حسين الصبى
عبدالرزاق بن ھالل بن ناشى المھناء
عبدالرزاق محمد عبد على الجاسم
عبدالرزاق نبيل عبدالرؤوف الحايك
عبدالرضا حسين صحين
عبدالرضا غلوم رضا نعمه
عبدالرؤوف محمد صالح عبدالرؤوف خريم
عبدالسالم حسن قائد الرويشان
عبدالصمد عبدالغفار عبدالصمد محمد بستكى
عبدالعزيز ابن على ابن عبدالعزيز الحسن
عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العصيمى
عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العوده
عبدالعزيز بن حمد بن عبدالرحمن بن زرعه
عبدالعزيز بن صالح بن مفلح الفريدى
عبدالعزيز بن ماجد بن شريان الدوسرى
عبدالعزيز بن محمد بن ابراھيم بن سعود
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن النعيم
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العسكر
عبدالعزيز بن محمد بن عبد العسكر
عبدالعزيز حبيب عبيد مصيقر
عبدالعزيز حسن على باقر
عبدالعزيز صقر مراد صباح
عبدالعزيز صالح محمد الجزلى
عبدالعزيز عبدالرحمن سعيد الكعبى
Page 42 of 91

List of unpaid dividends for the year 2006
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
عبدالعزيز عبدالرحمن فضلى
عبدالعزيز عبد احمد محمد الزرعونى
عبدالعزيز على عبد الشامسى
عبدالعزيز على عبد بن مطرود
عبدالعزيز على عبد محمد الشمس
عبدالعزيز عيسى ابراھيم العيسى
عبدالعزيز فريح منوخ الشمرى
عبدالعزيز نصر  اسماعيل احمد
عبدالعزيز يوسف خميس يوسف المالكى
عبدالعظيم على الطيب محمد
عبدالغنى بن محمد بن عبدالعزيز العتيق
عبدالفتاح محمد عبدالفتاح العجلونى
عبدالقادر احمد خليل
عبدالقادر احمد نور عبدالنور جمال البناء
عبدالقادر حامد محمد
عبدالقادر عبدالوھاب محمد على
عبدالقادر على عبدالرحمن لوتاه
عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى
عبدالكريم بن ناصر بن ناصر الحفه
عبدالكريم محمد طاھر
عبداللطيف حبيب احمد محمد الصايغ
عبداللطيف عبد على القرقاوى
عبد ابراھيم على قاسم
عبد ابراھيم محمد سلطان رابوى
عبد ابراھيم محمد عبد حسين
عبد احمد الصفى المحضار
عبد احمد حسن جمعه الفالسى
عبد احمد راشد بن زايد
عبد احمد عبد الحوسنى
عبد احمد عبد الموسى
عبد احمد على عبد بن حيدر
عبد احمد محمد ال حسين الحمادى
عبد احمد محمد البلوشى
عبد احمد محمد رسول محمد خورى
عبد السيد حسن السيد يعقوب الھاشمى
عبد بن احمد بن سالم القثمى
عبد بن احمد بن عبد البطاطى
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عبد بن حسين بن زايد البقمي
عبد بن حمد بن سالم الدوسرى
عبد بن حمود بن احمد الغامدى
عبد بن سعد بن عبد السيارى
عبد بن سعود بن عبد العرفج
عبد بن سعيد بن شايق العمرى
عبد بن سعيد بن مھنا الجھضمى
عبد بن سليمان بن عبد الھندى
عبد بن صالح بن عبدالرحمن العبدالقادر
عبد بن صالح بن عبدالرحمن المقحم
عبد بن صالح بن عبد الفرزان
عبد بن صالح بن فوزان القريشى
عبد بن عبدالعزيز بن عبد الخلف
عبد بن عبدالعزيز بن فھد الشريده
عبد بن على بن عبد الشھرى
عبد بن على بن محمد العلوال
عبد بن فواز بن محمد الفواز
عبد بن محمد بن راشد الذواد
عبد بن محمد بن عبد الخضير
عبد بن محمد بن مفرح القحطانى
عبد بن مھدى بن عبد ال طالق
عبد ثانى سعيد بالعبد المھيرى
عبد ثعيلب حمد الھايرى
عبد جمعه على جمعه ال رحمه الدرمكى
عبد حسن عبد الجناحى
عبد حمد سيف فھد المھيرى
عبد حميد جعفر
عبد خالد ناصر عبدالعزيز عبدالحميد
عبد خليفه احمد الحسن
عبد خليفه سالم بن صبيح
عبد خليفه محمد بكر الفقاعى
عبد خليل عبد البناى
عبد خميس خلفان مبارك اليحيائى
عبد راشد حريف احمد المرر
عبد راشد سلطان محمد العريانى
عبد راشد سيف ناصر
عبد راشد محمد راشد الراشد
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1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
عبد راشد محمد سالم العويس
عبد ربيع بطى بن بليله المھيرى
عبد سالم احمد جنعان الصيعرى
عبد سالم الخواھر
عبد سالم سعيد سالم بن كليب
عبد سالم عبد على المقبالى
عبد سالم على الحوسنى
عبد سالم مبارك ريس بالليث
عبد سالم محمد الصيعرى
عبد سالم محمد المنھالى
عبد سالم محمد راشد
عبد سالم مسرى سالم الظاھرى
عبد سعيد احمد العفريت الكويتى
عبد سعيد احمد محمد البادى
عبد سعيد عبد سعيد النيادى
عبد سعيد عبد نھيل العريانى
عبد سعيد محمد سعيد الحريثى
عبد سعيد محمد عبد القمزى
عبد سليمان العيسى
عبد سھيل محمد نصيب العفارى
عبد صالح حسن صالح
عبد صالح عبد شحبل التميمى
عبد صقر احمد المرى
عبد عبدالرحمن احمد المرزوقى
عبد عبدالرحمن عباس عبدالرحيم المازم
عبد عبدالرحمن يوسف على
عبد عبدالرزاق عبدالرحمن ابراھيم
عبد عبدالمجيد على الھاجرى
عبد عبدالوھاب محمد االنصارى
عبد على احمد الحربى
عبد على احمد على الشحى
عبد على خليفه الرحومى ال بومھير
عبد على سعيد احمد بن خلفان الزعابى
عبد على عبد الجفيرى
عبد على عبيد على بالرشيد
عبد على محمد قمبر العوضى
عبد على يونس ابولبده
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1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
عبد عيسى خلف العبرى
عبد فھد عوض صالح المنھالى
عبد فيصل ابراھيم محمد احمد ال حرم
عبد كامل ھاشم برقان مصطفوى
عبد ماجد عبد ماجد المرى
عبد محمد اسماعيل محمد البلوشى
عبد محمد بطى سھيل العامرى
عبد محمد ثانى حارب
عبد محمد حسن بن رطب العلى
عبد محمد حسن دريائى
عبد محمد حسن رضا الجسمى
عبد محمد خميس العريمى الجنيبى
عبد محمد شريف عبد بالسالح
عبد محمد طاھر غالم خلوتى المرزوقى
عبد محمد عبدالقادر راشد
عبد محمد عبد
عبد محمد عبد بالحب العامرى
عبد محمد عبد شرارى
عبد محمد عبد عبدالرحمن البناى
عبد محمد عبد محمد بن درويش
عبد محمد عبد محمد معلمى
عبد محمد على ابراھيم وسواس الزعابى
عبد محمد على حميد الشريانى
عبد محمد مبارك عبدات
عبد محمود احمد
عبد ملك على عبدالرحيم
عبد ناصر خميس ناصر
عبد ناصر سالم عمر بن شحبل التميمى
عبد ھشام عبد محمد الشيراوى
عبد يوسف على العبيدلى
عبدالمجيد بن احمد بن محمد المالكى
عبدالمجيد بن عبد بن حسين المحمد على
عبدالمجيد عبد محمد السحيبانى
عبدالمجيد محمد على عبدالرحمن ھرمودى
عبدالمحسن بن حبيب بن حسن ال مطر
عبدالمحسن بن محمد الزكرى
عبدالمحسن سوعان كسار الخالدي
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1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
عبدالمحسن عبداللطيف عبدالعزيز الملحم
عبدالمحسن عبدالمقصود محمد نصار
عبدالمطلب فارس حمد ابوحجله
عبدالملك بن حمد بن فارس بن فارس
عبدالملك بن حمود بن سعد البدرانى
عبدالمنعم بن حسن بن عبداللطيف االربش
عبدالناصر بن عبدرب الحسين بن ابراھيم
عبدالھادى بن عبد بن حسين على
عبدالھادى بن عبدالمحسن بن على الحاجى
عبدالھادى بن موسى بن عبد المحمدعلى
عبدالواحد بن احمد بن قاسم بررون
عبدالواحد عبداللطيف الخاجه
عبدالولى عبدالوارث فرحان الشميرى
عبدالوھاب بن شباب بن نافع بن شميالن
عبدرب االمير بن على بن حسن القطان
عبده اسماعيل حسن
عبود يحيى حسين ال نصيب
عبيد احمد عبيد بن جرش
عبيد جاسم عبيد الفقير ال على
عبيد حسن عبدالعزيز
عبيد حسن عبد حسن اللوز
عبيد سالم محمد الحالمى
عبيد سعيد عامر راشد
عبيد سعيد عبيد بن بطى المھيرى
عبيد سعيد على سعيد المنصورى
عبيد سيف عبيد العوابد
عبيد عتيق محمد عطشان الھاملى
عبيد على سعيد عبيد قابض الطنيجى
عبيد غريب ياقوت خميس المزروعى
عبيد محمد على محمد بالرشيد اجتبى
عبيد مفتاح عبيد مفتاح الخاطرى
عبير على عبد بوخوه
عبير محمد عبد سعد الھاجرى
عتيق سعيد راشد سيف بن جرش الفالسى
عتيق محمد سالم مسفر الظاھرى
عثمان صادق عثمان اشتيه
عثمان صديق محمد حسين الخورى
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1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
عدنان احمد عبدالكريم ابراھيم المرزوقى
عدنان امين محمد على المرزوقى
عدنان بن احمد بن على المبارك
عدنان بن عبدالرحمن بن عمر نحاس
عدنان حسين يوسف على
عدنان راشد سالم حميد بن عبود
عدنان عارف الدندشى
عدنان عبدالرحمن عقيل الخاجه العوضى
عدنان عبد محمود محمد المرزوقى
عدنان محمد عبد سالم الجابرى
عدنان محمد على خميس الحوسنى
عدنان يحيى سوادى
عدى فالح عبدالكريم الطويل
عدى مسعود عدى جمعه الزراعى
عذارى بنت فيصل بن معتق العتيبى
عزاء سيف حميد حمد الكعبى
عزه احمد سالم باشنفر
عزه عبيد حميد عبيد الخيال
عزه محمد احمد محمد النقبى
عزيز ديب احمد
عزيز فاروق فكرى
عشبه حميد سالم السويدى
عشبه خلفان ضاعن القبيسى
عصام ابراھيم عبدالمنان عبدالرحمن العور
عصام الدين عبدالرزاق محمد سالم
عصام بن سليم بن محمد الرزيقى
عصام حسن صالح حسن محبوب
عصام زھير محمد امين عقروق
عصام عبد ابراھيم محمد ال على
عصام على سقاف الكاف
عصام محمد الصغير محمد
عصام محمد رفيع ابراھيم عبدالرحيم المال
عصام محمد طقطق
عطيه بن جديع بن معارك العطيه
عفراء احمد جمعه عيسى المزروعى
عفراء جمعه سعيد المرى
عفراء جمعه عبيد المرموم
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1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
عفراء جمعه مبارك صلھوم القبيسى
عفراء خليفه سالم السليج
عفراء خليفه ضاحى الجاسى
عفراء سالم زوجه سھيل على سالم النيادى
عفراء سعيد خميس
عفراء محمد جمعه الرميثى
عفراء محمد على
عفراء يوسف عبد الشيبانى
عفره سيف سالم ابونواس
عفيفه محسن على الخضر
عقيل عبداالمير احمد الحاج محمد الھندى
عقيل عبد عبدالرحيم عبد
عال بن محمد بن محمد الحارثى
عالء ادلبى محمد وزان
عالء بن مھدى بن تقى ال سيف
عالء محمد احمد ابودوله
علوى بن سعيد بن ماجد الحواج
علويه ابوبكر سالم محمد الحامد
علويه محمد شرف
على ابراھيم بوھندى عبد الحوسنى
على ابراھيم عبد بخيت الدبوس
على ابراھيم محمود
على احمد السيد مھدى سيد احمد
على احمد حسين الجزيرى
على احمد عبدالرحيم تقى السميطى
على احمد على سلمان
على احمد على شاھين شاھين
على احمد على محمد الرئيس
على احمد عوض الكثيرى
على احمد محمد ابراھيم السويدى
على احمد محمد العور
على احمد محمد سماره
على اسماعيل على محمد الحوسنى
على بدر ھاشم يوسف العمرى
على بن احمد بن حسين ال قدره
على بن احمد بن سلومه باعوين
على بن حسن بن عبد الحايك
Page 49 of 91

List of unpaid dividends for the year 2006
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
على بن حسن بن على المسلم السيد
على بن حسين بن ناصر الجاسم
على بن سعد بن على الخالدى
على بن سعود بن فالح العتيبى
على بن سلطان بن محمد المھناء
على بن سليمان بن صالح بو خميس
على بن صالح بن صالح الحمد
على بن صالح بن على الدھيمان
على بن عبد بن احمد الحافظ
على بن عبد بن خليفه عبدالكريم
على بن عبد بن محمد العتيبى
على بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد
على بن عبدالمحسن بن محمد الحسان
على بن محمد بن عبد الخليفه
على بن محمد بن عبد الكرابى
على بن محمد بن على ال سرار
على بن محمد بن على الناصر
على بن مشبب بن عائض عسيرى
على بن منصور بن سلمان العلى
على بن وايل بن محمد المھناء
على جابر على ذاغر اليافعى
على جالل حاجى كرم البلوشى
على حبيب ميرزا على حسن النجار
على حسن عبد الحماده
على حسن عبد رضوان
على حسن محمد شريف احمد
على حسين سعيد عبد الشيخ
على حسين عبدالقادر السقاف
على حمد سيف ناصر العبرى
على حمد محمد مبارك الكلبانى
على خالد ناصر راشد لوتاه ال لوتاه
على خلفان عبد الظاھرى
على خليفه على نبھان الشامسى
على راشد على الكعبى
على راشد على مالك الشحى
على راشد محمد على الحايرى الظنحانى
على رجب محمد مراد البلوشى
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1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
على سالم خميس السعدى
على سالم خميس سليمان الشامسى
على سالم راشد القيوانى
على سالم راشد عبد العويس
على سالم على عبد سالم المنصورى
على سالم ھادى المنصورى
على سعيد حمد المنصورى
على سعيد حموده خميس العريانى
على سعيد على سعيد حمد المنصورى
على سعيد محمد ساعدى بنى شميلى
على سلطان محمد راشد القبيسى
على سليمان محمد ابوشعر
على سيف عبيد بن عابد
على سيف محمد سيف الغفلى
على شطيط حمد عقيف الشامسى
على طاھر على الحمادى
على عبدالرحمن احمد المدنى
على عبدالعزيز على الشرھان
على عبد جمعه غريب الحوسنى
على عبد صالح بوعيشه
على عبد على اكبر عبدالكريم العمادى
على عبدالوھاب سيد حسن سيد على الزلزله
على عبيد حميد عبيد الضباح السويدى
على عثمان جرجره الشيبه
على عيسى جمعه محمد
على عيسى سلطان حميد العود ال على
على فقھى محمد دماطى
على فنخور سعيد الراشدى
على مبارك سعيد النيادى
على مبارك سعيد حمد المنصورى
على محمد حسن عبد المال
على محمد سالمين
على محمد سعيد تركى لحريمشى الحبسى
على محمد سعيد خلفان سعيد القمزى
على محمد سعيد محمد الساعدى
على محمد سيف على الزعابى
على محمد سيف محمد الغزال
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1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
على محمد عبد
على محمد عبيد خمسان
على محمد على المزروعى
على محمد على حسن القرق
على محمد على حميد محمد الشريانى
على محمد على سھيل العامرى
على محمد غيث محمد القبيسى
على محمود عبدالحسين على
على محمود مصطفى على
على مسارع حسن الراوى
على مصبح على النيادى
على ناصر عبد الرميثى
على ناصر على ناصر العلوى
على ناطق كمال
على نبيه محمد المھناء
على يوسف على الحمادى
علي عبد محمد الجرادي
علي مفرح ھادي غزواني
علياء ابراھيم ناصر لوتاه
علياء احمد محمد زوجه عتيق سالم محمد
علياء الثميرى عبد
علياء حميد عبد كتاره
علياء راشد ابراھيم رابوى رميثات
علياء سالم على احمد ظنحانى
علياء سعيد على سعيد الھش
علياء شوكت احمد باستيش
علياء طالب جاسم الحواى
علياء عبدالرحمن على سعيد الجروان
علياء عبد احمد عبد الدرويشى
علياء عبد يوسف محمد
علياء عبيد حمد عبيد كعبوسالزعابى
علياء عبيد حميد سويره الفالسى
علياء عتيق محمد عطشان الھاملى
علياء على سعيد توير زوجه فيصل على
علياء عيسى مبارك عيسى المنصورى
علياء محمد رفيع عبدالخالق الدالل
علياء محمد سيف راشد بوعفراء
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1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
علياء محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى
عماد بن احمد بن على ال ھنيدى
عماد بن سلمان بن محمد ال كاظم
عماد محمد على راغب حرز
عمار السيد ھاشم السيد عبد الموسوى
عمار بن حسن بن على الصغير
عمار حسن العالول
عمار سالم محمد سالم القاسمى
عمار محمد احمد
عمار محمد يوسف جاسم الدوخى
عمر ابوبكر احمد عوض باعبيد
عمر احمد على عبد بن حيدر
عمر الحاج احمد سالم المنھالى
عمر انور محمد حسين فرج 
عمر بن احمد بن عمر باحفى
عمر بن حامد بن عبدالكريم الفائز
عمر بن عثمان بن محمد العمودى
عمر بن فھد بن عبدالرحمن بو حليم
عمر حميد راشد حميد السويدى
عمر درويش خميسعبد العتيبه
عمر سھيل فرج محمد الراشدى
عمر عبدالعزيز محمد خان عبد
عمر فضل نور الرشيدي
عمر فقاس عمر العامرى
عمر مبارك عبد بايوسف
عمر محمد خليفه سالم بوغانم السويدى
عمر محمد رضا عبد احمد عباس
عمر محمد عبد
عمران حمدى محمد ابوسريه
عمرو محمد رضا ابراھيم عزوز
عنايات عبد محمد
عواطف محمود ابوحسنين
عوشه سالم سعيد
عوشه سعدون عيسى المنصورى
عوض خلفان سالم سعيد النيادى
عوض سالم على عامر
عوض سعيد بخيت سعيد الكتبى
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1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
عوض عبد بطى عوض الكعبى
عوض ناصر سعد القحطانى
عوض يسلم سليمان الصيعرى
عوضالعصري خلفان النعيمي
عون بن عبد بن احمد خميس
عونى عوده سليم قموه
عيد بن محمد بن كبيشان العتيبى
عيد بن مناور بن شاطر المطيرى
عيد عبيد خلفان خميس
عيد عتريس عباس
عيسى حسن غلوم محمد
عيسى خلف عيسى صالح العبرى
عيسى خلفان بن خرباش
عيسى خليفه احمد المحمود البلوشى
عيسى راشد حمد على الشامسى
عيسى سيف مبارك سيف الريامى
عيسى عبد اسماعيل المال
عيسى عبد عيسى ابراھيم لوتاه
عيسى كرم حسن الشيبه
عيسى محمد مبارك الخيلى
عيسى يوسف محمد الحوسنى
عيضه مبخوت غانم المنھالى
غازى بن ظافر بن ناصر االسمرى
غازى عبدالجليل عبدالحسين النجار
غالب برك عزان محمد عبدالعزيز الكثيرى
غانم احمد غانم بن ديالن المزروعى
غانم راشد عيسى راشد الحمرانى الشامسى
غانم ناصر سعيد عبيد سعيد خلفان الشامسى
غرام محمد عبد نقشبندى
غريبه حثبور محمد الرميثى
غزيل مطر حمد المنصورى
غسان عبد حماد حسن البشيتى
غالب بن حمدان بن نافل الحارثى
غالم حسين عبد بن خرده
غلوم على محمد
غنوم اال حمد الشيخ
غنى حيدر ھمدر
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1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
غيث محمد على بوعالمه القبيسى
غيث محمد غياث رمضان
غيداء عبد راشد العبدالغفور
غيضه جمعه عبد راشد الفالسى
فاتحه زروال
فادى عادل دويعر
فارس بن مبارك بن شعيفان العصيمى
فارس عبدالعزيز شمسان محمد المقطرى
فارس محمد امين احمد محمد على بدرى
فارس محمد عبيد جابر عبيد المزروعى
فارس يوسف ثانى الوعيل السويدى
فاضل بن عباس بن سلمان العليوى
فاضل محمد رحمه االنصارى
فاطمه ابراھيم حبيب ال مھدى
فاطمه احمد ابراھيم خراده احمد
فاطمه احمد زوجه جعفر محمد الميرزا
فاطمه احمد عبد المنصور
فاطمه احمد على بن على البلوشى
فاطمه الزھراء البوزنانى
فاطمه السيد على الموسوى
فاطمه بنت سعود بن حسن السعيد
فاطمه جاسم محمد جاسم بن كلبان
فاطمه جعفر زوجه ابراھيم حمزه ال على
فاطمه حبروت سلطان زوجه مھير سعيد الكتبى
فاطمه حسن احمد الشواب
فاطمه حسن زوجه ابراھيم احمد فرج
فاطمه حسين سعيد عبد الشيخ
فاطمه حمد زوجه ابراھيم خليفه ابراھيم
فاطمه خالد ناصر راشد لوتاه
فاطمه خلفان محمد خليفه بوسارى
فاطمه خليفه سيف
فاطمه خليفه محمد العميمى
فاطمه خميس على سعيد الساعدى
فاطمه راشد خميس محمد
فاطمه راشد سالم الظاھرى
فاطمه ربيع سالم زوجه عزير حسن بن جرش
فاطمه سالم خميس
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
فاطمه سالم سالمين المرى
فاطمه سعيد عبد الميدور
فاطمه سعيد على المھرى
فاطمه سعيد على سعيد حمد المنصورى
فاطمه سعيد محمد المنصورى
فاطمه سلطان على سعيد النيادى
فاطمه سيف زوجه ابراھيم محمد محمد الطنيجى
فاطمه عباس على السيد عبد علوى
فاطمه عبدالجليل عبد االنصارى
فاطمه عبدالرحمن عبد الرميثى
فاطمه عبدالرحيم العمودى
فاطمه عبدالغفار حسن عبدالغنى
فاطمه عبدالكريم محمد طاھر
فاطمه عبد احمد
فاطمه عبد الحواى زوجه طالب الحواى
فاطمه عبد حسن ماجد العلى
فاطمه عبد عبدالرحمن محمد
فاطمه عبد عيسى لوتاه
فاطمه عبد يوسف
فاطمه علوى عمر الصافى
فاطمه غلوم محمد عبد بستكى
فاطمه ليلى ھاشم كمال الدين يكن
فاطمه ماجد ارمله حميد عبد يوسف كتاره
فاطمه محمد العطار زوجه صالح حسين تھلك
فاطمه محمد حسن الجالف
فاطمه محمد راشد
فاطمه محمد زوجه على صالح ال احمد العلى
فاطمه محمد سالم الرضه المزروعى
فاطمه محمد سالم العامرى زوجه عبد
فاطمه محمد شمس محمد العوضى
فاطمه محمد عبد حميد المرزوقى
فاطمه محمد على النومان
فاطمه محمود محمد ارمله عقيل على بستكى
فاطمه مسعود سعيد النقبى
فاطمه مصبح محمد الظاھرى
فاطمه موسى عيسى
فاطمه ناصر عبد
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2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
فاطمه ناصر عبد العلى
فاطمه ناصر محمد عبد المازمى
فاطمه نواف محمد على فواز
فاطمه يوسف حسين
فاطمه يوسف عبد محمد الھرمودى
فاطمه يوسف مطر عبدالرحمن المھيرى
فاھم راشد حسن محمد العود
فاھم عباسعبد عيسى التميمي
فايز ھادى مطلق شميالن العازمى
فايزه محمد رفيع فتح  فتحى العوضى
فايله خميس حمد صالح الغيالنى
فتحى بن عايش بن عبد الرشيد
فتحى خيرى احمد صالح
فتحيه حسين احمد عبد الھاشمى
فتحيه حمود سليمان العبرى
فتحيه زيد سعيد زيد
فتحيه عبدالجليل عبد
فخريه على فردان على
فداء اسحق عبدالحميد شاھين
فدوى عمران اديب العامودى
فراس بن تركى بن عبد التركى
فراس زيد عزيز الزعيبى
فراس عبدالعزيز محمد البلوشى
فراس ياسر محمد سالمه
فرج حامد فرج عثمان
فرج عيسى فرج الفالحى
فردان محمد حسين على الفردان
فردوس على عبدالحميد
ف Kزھدى عبدالسالم ابوعيسى
فريد شحاته محمود احمد
فريد على حسن على الزرعونى
فريد محمد العبد عبود الجابرى
فريد محمد محمد
فريده ابراھيم مراد حسن
فريده حامد عبد
فضيله حسين ريس
فالديمير عيسى قسطندى دباح
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2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
فلسطين سالمين سعيد
فھد احمد ابراھيم خراده احمد
فھد بن ابراھيم بن ناصر العبدالسالم
فھد بن سليمان بن فھد الحربى
فھد بن عبد بن عبدالرحمن بن عويس
فھد بن عبد بن عبدالرحمن بن عيسى
فھد جاسم حميد احمد الغص
فھد حسين جرمان فھيد احبابى
فھد حسين على خلف شمس الحوسنى
فھد خالد ابراھيم سيف النعيمى
فھد خميس سعيد عبد البلوشى
فھد داود خليفه بوسعود المرى
فھد راشد بطى الشامسى
فھد سالم احمد سيف الكيومى
فھد عبدالعزيز محمد عامر بن اسحاق
فھد محمد حسن على المحرمى العامرى
فھد موسى محمد حسن الدرمكى
فھيم فاطمه مير على زوجه ھزيم خميس
فھيمه سيد عبدالرضا صمدى
فھيمه محمد على احمد البلوشى
فواز ابراھيم محمد الزيانى
فواز بن دوجان بن فواز الحربى
فواز بن على بن صالح خطاب
فواز بن نواف بن كليب العنزى
فوزيه ابراھيم عبدالرحمن يونس
فوزيه احمد جاسم بالرميثه المھيرى
فوزيه احمد محمد حسن بابا حسن
فوزيه شاكر عباس شاكر البھندى
فوزيه فواز الزعبى
فوزيه محمد حسن فاضل
فؤاد احمد حسين ال منيان
فؤاد السيد شبر السيد ماجد الھاشمى
فؤاد خالد عبدالعزيز الملحم
فؤاد عفيف يونان
فؤاد علي محمد الصحاف
فؤاد علي مھدي الغريافي
فؤاد محمد على عباس
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2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
فيصل السيد على الموسوى
فيصل بن خلف بن حميد الضباطى المطيرى
فيصل بن عبد بن صالح المسفر
فيصل بن عبد بن على الثروه
فيصل بن مجرى بن بدر العتيبى
فيصل بن محمود بن مساعد الشريف
فيصل حسن جمعه محمد ابراھيم
فيصل سالم محمد راشد الدرسى الكعبى
فيصل عبد احمد محمد البلوشى
فيصل عدنان على حسين
فيصل على طاھر على الحمادى
فيصل محمد ديب االمين
فيفيان احمد عادل حمدى
قاسم عبدالكريم حمامى
قاسم نايف صالح الحربى
قاسم يسلم عمر
قدسيه محمود عبد العوضى
قصى حسين محمد ابوجمعه
قظمه حمد حمدان المنصورى
كارولين جان الريفونى
كاظم ياسين العبود
كبرى محمد قريش
كفاح ابراھيم على الفرحان
كلثم امين محمد خورى
كلثم محمد يوسف عبد الشيبانى
كلثم محمود عبد
كليثم سعيد محمد
كمال بن سلمان بن حميد الزواد
كمال جاسم على
كمال مصطفى ابراھيم طومان
لطيفه سلمان جاسم الزعابى
لطيفه عبد جاسم عبد الحوسنى
لطيفه عبد محمد العوضى
لطيفه عبيد راشد عبيد
لطيفه عيسى مبارك عيسى المنصورى
لطيفه محمد اسماعيل محمد الزعابى
لمياء احمد عبد محمد المشاجر
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2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
لمياء نواف محمد على فواز
لندن عمر جعفر
لولوه عبد احمد االنصارى
ليلى احمد عبد الزوادى
ليلى حسين عبد الصغيرات
ليلى خادم بو عميم
ليلى سالم عامر سالم العلوى
ليلى عبدالعزيز زوجه محمد محمود ال على
ليلى على عباس خميس
ليلى عيسى اسالم االنصارى
ليلى محمد الناخى زوجه محمد كاظم محمد
ليلى محمد سبت زوجه حسن عبد قاسم
ليوزه محمد زوجه محمد السيد احمد السيد
ماجد ابراھيم على نقى الزرعونى
ماجد ابن جار  ابن حمدان الغامدي
ماجد احمد حربى العامرى
ماجد احمد غياث بور احمد
ماجد بن جابر بن حبيليص العتيبى
ماجد بن حسين بن حمد الحربي
ماجد بن عبد بن ناصر بن جمعان
ماجد بن على بن حجى الخليفه
ماجد خلفان بن ثنيه
ماجد زينل ميرزا زينل المازم
ماجد سلطان عبدالرحمن سيف الشامسى
ماجد عبد احمد ماجد الغرير
ماجد عبد ماجد المرى
ماجد عبد محمد يوسف عبيدلى
ماجد محمود حسين البناتى
ماجده التوم موسى خليفه
ماجده ماجد خليفه بوعديل
مادوب محمد يطبع العامرى
مارك عادل ربيز
ماريان فاضل فؤاد جندى
ماريال باسم موسى خورى
مازن بن درويش بن طاھر فاضل
مازن ديب خليل الخالدى
مازن سميح محمود غزاله
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2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
مازن عمر زين
مال  عبيد ظالم القبيس
مالك احمد ذيبان
مالك حريز سعيد الرحبى الشحى
مانع جمعه مانع جمعه الغويص السويدى
مانع سعيد خليفه سعيد المطروشى
مانع قران راشد المنصورى
مانع مرزوق سالمين سالم الصيعرى
ماھر احمد فتوح
ماھر سامى محمد عبدالرحمن خانصاحب
ماھر صال ح الدين البيطار
ماھر محمد سالم عسكر الخالقى
مبارك احمد عبد المزروعى
مبارك جمعه حتيش الدوسرى
مبارك حسن على محمد العامرى
مبارك سالم عبد حمد الكتبى
مبارك سالم عويضه الخيلى
مبارك سالم مسلم
مبارك سعيد حمد المنصورى
مبارك سعيد على سعيد حمد المنصورى
مبارك صالح عويمران الصيعرى
مبارك صالح مبارك حسن لحول المشيعى
مبارك عامر مبارك عبد المحيربى
مبارك عبد صالح
مبارك عبد نھيل العريانى
مبارك عشوان عبد مبارك المزروعى
مبارك عيسى مبارك عيسى المنصورى
مبارك كلفوت صالح الراشدى
مبارك محمد عبد بالحب العامرى
مبارك محمد مسلم المنھالى
مبارك مطر مبارك خميس
مباركه على سعيد القبيسى
مبيوع حسن يعقوب الزين
متعب بن ھليل بن سبھان المطيرى
مجاھد حمود مسعد حزام
مجدى حبيب حنا عبوده
مجدى سالم محمد الكساب
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2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
مجدى سعد محمد فھمى
مجدى شوكت محمد سعيد
محاسن عيد محمود موسى
محبه محمد سليمان ابوالخير زوجه راشد على
محبوبه باقر حسين
محسن بن عبد بن على العيسائى
محسن محمد احمد العبد
محسن محمد صالح الشرفى
محمد ابراھيم سعيد احمد زكى المدبولى
محمد ابراھيم عبدالكريم على محمد انوھى
محمد ابراھيم محمد ابراھيم البشر الطنيجى
محمد ابراھيم محمد عبد الحمادى
محمد ابراھيم محمد عبده
محمد ابن حسن ابن محمد العلى
محمد ابن زيد ابن بطى السبيعى
محمد ابن عابد ابن داود الشھاب
محمد احمد الشيخ مجرن الكندى
محمد احمد حسين ابوصالح
محمد احمد حسين العطاس الھاشمى
محمد احمد خلف ابراھيم حميد الھاجرى
محمد احمد خميس حمد العلوى
محمد احمد سعيد
محمد احمد عبدالرحمن حسن الحمادى
محمد احمد عبد حسن النجار
محمد احمد غانم ديالن المزروعى
محمد احمد محمد احمد السعدى
محمد احمد محمد الزرعونى
محمد احمد محمد باغه
محمد احمد محمد شمبل
محمد اسماعيل فتح على عبد ال خاجه
محمد اسماعيل محمد خسرو اھلى
محمد اسماعيل محمد مصلح
محمد السعيد يوسف الجوھرى
محمد السيد ھاشم السيد عبد الموسوى
محمد العربى المجدوب
محمد امين ميرزا محمد امين غفارى
محمد ايمن مامون الخولى
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2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
محمد بخيت سعيد بخيت الكتبى
محمد بخيت صالح ال الشيخ
محمد بدحان بخيت المروج
محمد بطى سھيل العامرى
محمد بن ابراھيم بن برجس الناصر
محمد بن ابراھيم بن على ال شيف
محمد بن ابراھيم بن محمد ال عيد
محمد بن ابراھيم بن محمد الرسينى
محمد بن ابراھيم بن محمد المرشد
محمد بن ابراھيم بن محمد المھناء
محمد بن احمد القالل
محمد بن احمد بن عبدالمحسن االمير
محمد بن اسماعيل بن عبد السماعيل
محمد بن جاسم بن محمد ھالل
محمد بن جعفر العباس
محمد بن حسن بن على ال ھنيدى
محمد بن حسين بن حفظى العامرى
محمد بن حسين بن شلوان ال شرمه
محمد بن زايد بن عبدالرحمن الشھرى
محمد بن سالم بن مسعود المسھلى الكثيرى
محمد بن سعود بن مطنى الشمرى
محمد بن سلطان بن عبدالمحسن العلى
محمد بن سلمان بن احمد العبدالعزيز
محمد بن سليمان بن عبد العلويط
محمد بن سليمان بن محمد اللمكى
محمد بن صالح بن على الغامدى
محمد بن عبدالحميد بن حسين شروانى
محمد بن عبدالخالق بن محمد سندى
محمد بن عبدالرحمن بن محمد التيسان
محمد بن عبدالرحيم بن حج احرار طاشكندى
محمد بن عبدالعزيز بن خالد بن جامع
محمد بن عبدالعزيز بن عبد الدخيل
محمد بن عبدالعزيز بن ناصر المطوع
محمد بن عبد بن عبدالعزيز العبدالعزيز
محمد بن عبد بن عبدالعزيز بن صعب
محمد بن عبد بن على المحيشى
محمد بن عبد بن محمد ابن غاميه
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2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
محمد بن عبد محمد المسيند
محمد بن عبدالوھاب بن محمد سنارى
محمد بن عبدرب الرسول بن يوسف ال حاجى
محمد بن على بن سليمان الجمعه
محمد بن على بن طاھر الحداد
محمد بن على بن ظافر النجرانى
محمد بن على بن عبدالوھاب العمران
محمد بن على بن محمد ال خريم
محمد بن فھد بن عبدالرحمن المعيويد
محمد بن مبارك بن سعيد المقبالى
محمد بن محسن بن حبيب اللواتى
محمد بن ناشى بن احمد المھنا
محمد بن ناصر بن محمد السبيعى
محمد بن ناصر بن منيف الدوسرى
محمد بن ناصر بن ياسين الياسين
محمد بن ھالل بن ابراھيم عليوات
محمد ثامر يعقوب يوسف السركال
محمد ثانى حارب
محمد ثروت عمران محمد الجندى
محمد جمعه حسن جمعه البلوشى
محمد جمعه خلف شمس الحوسنى
محمد جمعه مبارك محمد الخيلى
محمد جمعه ناصر احمد بوعصيبه
محمد حاتم على محمد المحرمى
محمد حسان كالس
محمد حسن حامد حسن جوده
محمد حسن خلف الشاعر
محمد حسن على حسن على
محمد حسن على يوسف الحمادى
محمد حسن عيسى رمال
محمد حسن غلوم احمد الحمادى
محمد حسن كندمى
محمد حسن محمد حبيب الحمادى
محمد حسن محمود نصر
محمد حسين العلو
محمد حسين طاھر الجاسم
محمد حسين عبد
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2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
محمد حسين عبد الكفيل
محمد حسين محمد حمورى
محمد حمد شافى العامرى
محمد حمد محمد احمد سليمان
محمد حمد مصلح جمھور االحبابى
محمد حميد عبيد بن عتيبه
محمد خلدون صبرى
محمد خلفان حمد حميد المشوى القبيسى
محمد خلفان سلطان عبد غليطه غفلى
محمد خلفان محمد احمد القمزى
محمد خليفه صبحه الرميثى
محمد خليفه محمد خليفه جمعه السويدى
محمد خير احمد المحمصانى
محمد راشد سالم حميد بن عبود
محمد راشد سالمين راشد الكيانى مسمارى
محمد راشد عبد النعيمى
محمد راشد مترك الحمالى
محمد راشد محمد بن لوتاه
محمد رضا عطا خميس الرواشده
محمد رضا عمران عيسى
محمد سالم سعيد الدبى الدرمكى
محمد سالم صقر المنصورى
محمد سالم على المحمود التميمى
محمد سالم محمد راشد الدرسى الكعبى
محمد سالم محمد سالم الكعبى
محمد سالم محمد عيسى الدرعى
محمد سالم مسعود الظاھرى
محمد سامر محمود العتر
محمد سعود ھادى احمد الحارثى
محمد سعيد احمد السيد شاھين
محمد سعيد بخيت سعيد احمد
محمد سعيد خميس طناف الكليبى الشامسى
محمد سعيد عبد العمودى
محمد سعيد عبد ھادوك البلوشى
محمد سعيد محمد على سيف الكمده
محمد سلطان محمد الزعابى
محمد سلمان جاسم مبارك الزعابى
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2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
محمد سھيل فرج محمد الراشدى
محمد سھيل نھيان بوخرايط العامرى
محمد سويكت محمد الھاجرى
محمد سيف محمد سيف السويدى
محمد شريف عبد محمد عبد فكرى
محمد شريف محمد صديقى
محمد صالح سالم ال سعيد الكثيرى
محمد صالح على البعدانى
محمد صديق فتح على عبد ال خاجه
محمد صالح رجا عبدالھادى
محمد ضاحى سلطان معصم الحميرى
محمد طه ابراھيم الذھبى والى
محمد عابد ثانى بن سيف المرى
محمد عبدالحسين سعادت
محمد عبدالحفيظ احمد ابراھيم سنجق
محمد عبدالرحمن عبدالثواب خالد
محمد عبدالرحمن محمد الصفار
محمد عبدالرحمن محمد امين كالت
محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البناى
محمد عبدالرحيم عبدالغفار الخاجه
محمد عبدالرحيم قاسم جعفرى
محمد عبدالرحيم محمد امين غفارى
محمد عبدالرزاق محمد تقى عبدالكريم
محمد عبدالصمد بشير محمد منصور
محمد عبدالعزيز حمد السكيت
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن العطاL
محمد عبدالعزيز قاسم محمد
محمد عبدالقادر مصطفى نعمان
محمد عبدالكريم حسن عبد البشرى
محمد عبدالكريم عبدالسميع على
محمد عبد ابوبكر باصافى العمودى
محمد عبد احمد الكعبى
محمد عبد احمد النعيم
محمد عبد بالحب العامرى
محمد عبد راشد الحمادى
محمد عبد زيد عبد بن رشود الحبسى
محمد عبد سيف المعضادى
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2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
محمد عبد سيف سعيد العسعوسى الحبسى
محمد عبد صالح الياسين
محمد عبد عبدالرحمن على المرزوقى
محمد عبد عبدالعزيز العرفج
محمد عبد على عبد
محمد عبد عيسى ابراھيم لوتاه
محمد عبد عيسى محمود
محمد عبد قاسم النعيمى
محمد عبد محمد
محمد عبد محمد امين عبد باقر
محمد عبد محمد حسين
محمد عبد محمد زنيد السويدى
محمد عبد محمد صالح ال علي
محمد عبد محمد عبد التكاوى
محمد عبد محمد عبد المرزوقى
محمد عبد محمد مصبح بن عيسى الغفلى
محمد عبد موسى الدراب
محمد عبد يسلم بارويس
محمد عبدالمجيد الفھيم
محمد عبدالوھاب محمد عيسى دخان
محمد عبده على السيانى
محمد عبيد ثانى مطر الرميثى
محمد عبيد راشد الشامسى
محمد عبيد سالم الظاھرى
محمد عبيد سعيد على الكعبى
محمد عجيل ماجد عجيل
محمد على احمد
محمد على حسن محمد المال
محمد على حميد محمد الشريانى
محمد على راشد سويلم اجتبى
محمد على سالم سيف المحرزى
محمد على سالمين الظاھرى
محمد على عبد الدرازى
محمد على عبد بن كلى
محمد على عبد محمد عقيل كاظم
محمد على محمد بن قداد
محمد على محمد خير زرزور
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2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
محمد على محمد عبد
محمد على مھير على محرول الشامسى
محمد على موسى حسين
محمد عوض مبارك صلھوم القبيسى
محمد عيد محمد راشد بن تركيه الفالسى
محمد عيسى احمد عبدالرحمن االشرم الفالسى
محمد عيسى راشد عيسى المھيرى
محمد عيسى محمد يوسف
محمد غانم خلف الغيث
محمد غانم غانم خلفان المرى
محمد غالم عباس على العلى
محمد فاضل لحدان فاضل غانم القبيسى
محمد فايز الخليل
محمد فضل يوسف عقل
محمد فھد عوض صالح المنھالى
محمد فؤاد السيد على منصور سالمه
محمد قاسم سليم شقره
محمد قاسم عبدالكريم بن غالب
محمد قيدوم
محمد مال  زبير حسن العبيدلى
محمد مامون السيد السطوحى شاھين
محمد مانع على ال عقيل
محمد ماھر النكدلى
محمد ماھر ھذال
محمد مبارك سالم ضاعن المنصورى
محمد مبارك محمد عيسى المطيوعى المنصورى
محمد محمود احمد الخطيب
محمد محمود بكرو
محمد محمود عبدالرحمن طعيمه
محمد محمود فوزى موسى فوزى
محمد مسرى سالم عبيد بالعرطى
محمد مسلم محمد المحرمى
محمد مصطفى عبدالحميد الفقى
محمد معتز سعيد
محمد معضد سعيد ھويدن الكتبى
محمد مھدى محمد العسماوى
محمد مؤمن عبدالرحمن الزعبى
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2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
محمد ناجى الحاى مبارك احمد عبد
محمد ناصر سالم راشد الرشيدى
محمد ناصر سعيد الزعابى
محمد ناصر سعيد عبيد سعيد خلفان الشامسى
محمد ناصر سيف ناصر المرى
محمد ناصر صالح ال رحمه
محمد ناصر عبود غانم التميمى
محمد نعيم محمود عنايه
محمد نمر خليل
محمد ھالل مصبح على الكعبى
محمد واتى
محمد وسيم وليد خياطه
محمد يوسف احمد حسن محمود
محمد يوسف احمد عبدالقادر ال ناصر
محمد يوسف خليفه غانم الحميرى
محمد يوسف محمد رفيع عبدالغفور العوضى
محمدعزيز بن حمزه بن احمد قل
محمدعلى فارس الرفاعى
محمود ابراھيم عسكر اسماعيل
محمود احمد عبد البستكى
محمود بن عبدالرحمن بن عبدالسال م جسومه
محمود جھاد عبدالقادر الموسى
محمود حسن محمود
محمود ذيب حماد
محمود سعادات عبدالمجيد سعاده
محمود عباس احمد عسكر
محمود عبدالعزيز محمود ابوفضه
محمود فؤاد المناوى
محمود محمد محمود نصار
محمود مصطفى محمود زكى
محمود منيب الشيخ حسين
محمود موسى رمضان محمد
مختار احمد طلبه اسماعيل
مدى خالد عبد راشد عمران السويدى
مديحه احمد عبدالعزيز احمد الزرعونى
مديه بطى عبيد سالم المزروعى
مديه محمد احمد خلف العتيبه
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2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
مرتضى بن مصطفى بن ھاشم ال عيش
مرتضى توفيق صالح محمد
مرزوق ساعد محمد الكندى
مرزوق عبيد حسين الدوسرى
مروان عبيد بخيت سعيد بن مسكين
مروان محمد غباش سعيد غباش المرى
مروان محمود وجدى ابوزيد
مريم احمد بشير عوض 
مريم احمد غانم المزروعى
مريم اسماعيل محمد اھلى
مريم بطى عبيد سالم المزروعى
مريم بيام حسين عباس محبوبى
مريم جعفر محمد الميرزا
مريم جمعه سالم العقادى
مريم جنكى خير محمد البلوشى
مريم حبيب حسن
مريم حسن ابراھيم زوجه خالد ابراھيم
مريم حسن على ھاشم
مريم حسين ناصر غانم البقالى
مريم حمد الحبسى ابنه حمد الحبيى
مريم حمد راشد حمد الظاھرى
مريم حمد زوجه مصبح خلفان مصبح الكعبى
مريم حميد عبد على المزروع التميمى
مريم خالد احمد موسى صنقور
مريم خلفان محمد بوسارى السويدى
مريم خليفه محمد الفقاعى
مريم راشد سلطان مبارك المھيرى
مريم راشد مصبح راشد الظاھرى
مريم راشد مصبح راشد الظاھرى
مريم سالم حسن سالم المزروع
مريم سالم يحيى العامرى
مريم سعدون زوجه غيث بخيت الفالحى
مريم سيف حاذه زوجه مھير سعيد سارى
مريم صالح حسن صالح المھيرى
مريم عباسزوجه عبدالرحمن محمد العوضى
مريم عبدالجليل زوجه على عباس عبد
مريم عبدالرحمن زوجه عبدالعزيز احمد محمد
Page 70 of 91

List of unpaid dividends for the year 2006
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
مريم عبد ابرھيم كنكزار
مريم عبد احمد سعيد العبدولى
مريم عبد الحامز زوجه سليمان الطويله
مريم عبد حسن اللوز
مريم عبد عبدالرحمن رفيع
مريم عبيد محمد
مريم عتيق ماجد المھيرى
مريم على عبد صالح بوعيشه
مريم عوض مبارك القبيسى
مريم عيسى خلف عيسى صالح العبرى
مريم عيسى خلفان الزعابى
مريم غانم راشد سعيد الشام
مريم مبارك زوجه خميس محمد سلطان النيادى
مريم مبارك سعيد حمد المنصورى
مريم مبارك صالح السبوسى
مريم محفوظ محمد الجنيبى
مريم محمد راشد بوعصيبه
مريم محمد زوجه /عبد الحج خليفه
مريم محمد سالم الرضه المزروعى
مريم محمد سعيد عبدالرحيم عبدالرحمن
مريم محمد عيسى الزعابى
مريم محمد ھزيم
مريم موسى خليل العيله
مريم نجم عبد سيار على الحوسنى
مساعد بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز
مساعد حسن عمر عبد بن عمرو
مسعد ناجى احمد
مسعود اميل سعد
مسعود حمد مسعود محمد الدرمكى
مسعود عبدالرزاق محى الدين عبد بستكى
مسعود عبد محمد على
مسعود على احمد محمد الحمادى
مسعود يوسف محمد نورالشيخ محمد على
مسفر بن على بن منيس العرجانى
مسلم بن بريكان بن مسلم الدوسرى
مسلم حسين جعفر عبدالملك اشكنانى
مسلم سالم واسط الكثيرى
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2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
مشارى بن محمد بن جمعه السويدى
مشاعل عبدالمحسن محمد السديرى
مشعل بن حمدان بن نافل الحارثى
مشعل مفرج دعسان السراھيد
مصباح محمود سالم المسالتى
مصبح راشد مصبح الظاھرى
مصبح عبد مصبح الشامسى
مصبح على حسن
مصطفى احمد الزعبى
مصطفى بن محمد بن على العبدالمحسن
مصطفى عبد عبد السلمان
مصطفى عوض حسن الغرابيه
مصطفى محمد انصارى
مصطفى محمد عبد النجار
مصطفى ناصر احمد صالح
مصطفى ياسين فالح عبدالھادى الكبيسى
مصطفى يوسف اسماعيل سرمان
مصعب احمد محمد حسن الريس
مصعب عمير حمد سيف مران الظاھرى
مصعب منذر توفيق الونداوى
مطانيوس مفيد الخورى
مطر حامد مصبح النيادى
مطر حميد حسن جمعه الشامسى
مطر خليفه عبيد العوى
مطر خميس خلفان المزروعى
مطر سالم ابراھيم صغير الظاھرى
مطر سعيد سيف مبارك بن بناء اجتبى
مطر سلطان عبد بالعبد بن جتب
مطر عبيد مبارك
مطر على حليس مطر النيادى
مطر على عبيد خليفه السويدى
مطر مبارك سعيد حمد المنصورى
مطر محمد الفاره القبيسى
مطر محمد على حاذه الكتبى
مطر محمد على رشيد
مطر محمد مطر محمد المفتول المزروعى
مطره حمد ارمله سالم سعيد المنصورى
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2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
مطيع نجيب محمد قاسم
مظفر مطر خلفان محمد المزروعى
معتز محمد احمد عبدالعزيز السويدى
معتز مير غنى على محمد
معتق بن على بن محمد بن دوشه
معتوق حسين عبد الحوسنى
معصومه السيد ھاشم الوسوى
معصومه على غالم زوجه على عباس غلوم
معضد صالح ميزر سعيد الرميثى
معمر ناصر شيخ منصور ابراھيم الرخيمى
معن محمد عدنان كركوتلى
مغير خميس مغير الخيلى
مقعد منور نوار المطيري
مكى السيد شرف سلمان على
مكى بن عيسى بن احمد ال خليفه
ممدوح بن دخيل  بن برجس المريبض
مملكه اسماعيل على الفھيم
منال بنت محمد بن صالح المغلوث
منال حسن العطار زوجه على محمد الزرعونى
منال سالم سليمان مسلم سويلم
منال مراد عبد
منتھى حسن منذر
منصور احمد على بن غليطه
منصور امان سعيد العتيبى
منصور بن بريك بن سيف الكثيرى
منصور بن حسين بن ياسين الخواجه
منصور بن زيد بن ابراھيم ال محمود
منصور زيد على منصور المرى الشحى
منصور سالم سالم عويد الفالسى
منصور على اسماعيل على المنصورى
منصور مبارك حمد سعيد بن شفيا العامرى
منصور محمد عبد حسين خورى
منصور محمد مال  سليمان
منى احمد خميس حمد العلوى
منى جعفر عبدالعزيز باقر
منى حسين حسن ابوالحسن
منى خليل محمد سالم
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2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
منى سالم سعيد ولد غريب
منى سھيل فرج الراشدى
منى عبدالحميد محمد عبد حمادى
منى عبدالرب عبدالرحمن عبد
منى على احمد
منى محمد ريحاوى
منى محمد على عبدالرحمن ھرمودى
منى ھالل مرشد ھالل الھاملى
منى يوسف سعيد المدفع
منير عبدالفتاح على عبدالمجيد
منيره عبد بالبيد
منيره على بجاد على القحطانى
منيف بن محمد بن احسن بن منيف
مھا احمد امام احمد ابوالنصر
مھا بنت عبدالرحمن صالح الوابل
مھا حسنى حافظ رحال
مھا حميد عيسى لوتاه
مھا سالم عمير الشامسى
مھا عبدالرحيم عبدالكريم حسن زرعونى
مھا عبدالمجيد الفھيم
مھا على احمد
مھا محسن علوى محمد الصافى
مھا محمد على عبدالرسول
مھا محمود احمد حسن
مھا محمود عبدالواحد الفرحان
مھدى بن صالح بن صالح القطان
مھدى بن على بن ھادى اليامى
مھدى بن محمد بن على ال سرار
مھدى على عباس على صرخوه
مھدى محسن بن محمدعلى ال زايد
مھديه محمد ابراھيم خجسته خدابنده لو
مھره خليفه حميد سالم الحوسنى
مھره راشد سعيد سالم راشد العامرى
مھره على الزعابى
مھند بن زيلعى بن على العقيلى
مھند مصطفى وتى
مھير سعيد سارى الكتبى
Page 74 of 91

List of unpaid dividends for the year 2006
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
موزه احمد بشيت خليفه المھيرى
موزه احمد سعيد
موزه احمد عتيق بن حويرب
موزه احمد محمد بالقيزى
موزه الھول ربيع الزفين زوجه خليفه الزفين
موزه حمد عديل الشامسى
موزه حمد محمد يطبع العامرى
موزه خميس عايد المھيرى
موزه سالم عبيد بن ھده السويدى
موزه سالم عليان زوجه سلطان على عبد
موزه عبد بن قضيب بن احمد التاجر الزع
موزه عبد خلفان
موزه غانم على خليفه
موزه غانم على خليفه الفالسى
موزه مالك عباس سھراب
موزه محمد زوجه ھالل محمد ھالل الكويتى
موزه مطر العفارى مطر المنصورى
موزه مطر حمد المنصورى
موزه ھالل ناصر الذھلى
موسى ابن عبد ابن موسى الحمادة
موسى بن ھادى بن محمد حرب
مويد محمد سعيد محمد على الجشى
مؤسسه ابو مياله لمواد البناء
مؤسسه خاتون للتجاره العامه
مؤيد بن جواد بن صالح العبدرب النبى
مؤيد بن محمد بن علوى الجراش
مى الشيبه سعيد عبدالھادى الھاملى
مى صقر شاھين الجالھمه
مى عامر مبارك عبد المحيربى
ميثا احمد غانم بن ديالن المزروعى
ميثا جاسم سعيد جاسم الشامسى
ميثا عبدالكريم نصر على العارف
ميثا محمد عبد بالحب العامرى
ميثاء راشد سعيد سالم راشد العامرى
ميثاء محمد عتيق عبد بن سيفان الفالسى
ميثاء محمد يوسف صديق المعلم
ميثاء مطر احمد محمد المنصورى
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2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
مير عبدالعزيز احمد عبد خورى
ميره خليفه حميد سالم الحوسنى
ميره عبدالرحمن على
ميره على عتيق غانم سعيد بن الحج
ميساء عبدالكريم مراد
ميسون اسماعيل محمد اھلى
ميشال الياس شاھين
ميمونه محفوظ محمد على الجنيبى
ناجى سعيد محمد مصبح
ناجى عبدالرحمن النقوزى
ناجيه ابراھيم بخيت جمعه
نادر احمد خلفان مطر بن جباره المرر
ناديه جمعه حسن غريب
ناديه عبدالمالك يونس
ناديه مبارك جمعه حنيش الدوسرى
ناديه محمد صالح عبدالرحيم
ناديه يوسف على االنصارى
ناصر احمد صالح
ناصر بن عبداللطيف بن ناصر الملحم
ناصر بن محمد بن عبدالرحمن بن عودان
ناصر بن مھدى بن على السلوم
ناصر جاسم عبد
ناصر راشد سالم الكيت العلى
ناصر سعيد مسلم
ناصر سعيد ناصر عكلوه الزعابى
ناصر صابر محمد البلوشى
ناصر عبدالعزيز محمود ابراھيم بركات
ناصر عبد صالح مبارك المنصورى
ناصر عبد منصور ال يوسف
ناصر عبد ناصر بن جابر
ناصر عثمان شريف االطرش
ناصر على ناصر حيدره
ناصر محمد اسماعيل زينل
ناصر مسفر عايضمبارك االحبابى
ناصر مصبح خميس الكلبانى
ناصر مفتاح سلطان مفتاح العريانى
ناصر ھادى ناصر سالم سميدع
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2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
ناھد جعفر يوسف مختار ال يوسف
ناھد عاشور شعبان
نايف احمد ابراھيم النادى
نايف بن سمير بن راضي الحماده
نايف بن عبدالعزيز بن ابراھيم السيف
نايف بن محمد بن عابد السليماني
نايف بن محمد بن عطا القحطانى
نايل راشد حمد عبيد الزعابى
نائله احمد عبد جعفر الزرعونى
نبيل احمد محمد الجابرى
نبيل بالل محمد عبد الكندى
نبيل بن على بن طاھر االرضى
نبيل جاسم عبد الشيخ
نبيل دمترى جبر
نبيل سالمه ابراھم الجندى
نبيل عبد محمد شريف
نبيل على سعيد احمد
نبيل فؤاد ايليا عيلبونى
نبيه بن عبد بن محمد المحمد على
نجاح غلوم عيسى محمد
نجاح محمد محمود شاھين
نجاه اسماعيل مبارك موسى الشريف
نجالء سالم محمد المھيرى
نجالء على ابراھيم على الصايغ
نجمه على محمد المزروعى
نجيب جميل رافع
نجيبه السيد شبر الموسوى
ندى زكى بكر نجار
نرجس درويش ابراھيم جواد مرھون
نزار بن محمد سعيد بن محمد على الجشي
نزار جعفر على عبدالرضا البستانى
نسرين بيجم سيد حسن
نسرين محمد امين زوجه طاھر محمد عقيل
نسيم محمد عرابى
نصر محمد حسين احمد
نضال جھاد محمد فضه
نظيم موسى موسى
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2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -

List of unpaid dividends for the year 2006

نعيم جاسم عبد محمد المرزوقى
نعيمه بطى خلفان بطى القبيسى
نعيمه خميس يوسف خليفه المالكى
نعيمه عبد احمد
نعيمه عبد موسى البوعلى
نھله خميس خليفه بوسعود المرى
نھيان محمد عبد بالحب العامرى
نھيل مطر احمد محمد المنصورى
نوار بن عقاب بن خالد العتيبى
نواف عارف عمر سالم صالح بن عمرو
نوال سعيد سالم المعمرى
نوال على بجاد على القحطانى
نوال على صالح الحمادى زوجه يوسف المرزوقى
نوال عيسى الحلو زوجه محمد غلوم البلوشى
نوال ماشاء  محمد عباسخورى
نور عصام فريد حلبى
نورا احمد حسين محمد باقر
نورما محمد فتحى سليمان
نوره بنت حمد بن محمد ال جبرين
نوره حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
نوره سعيد محمد سعيد المنصورى
نوره سلطان عبد سلطان
نوره صالح احمد
نوره عبدالخالق عبد عوض قرقاشى
نوره عبد احمد محمد البلوشى
نوره عبيد محمد المنصورى
نوره ماجد قريبان
نوره ماجد مبارك كواره
نوره مبارك جمعه حنيش الدوسرى
نوره محمد شريف عبد حسين
نوره محمد عبدالحميد جمعه
نوره نواف محمد على فواز
نيلى عبيد محمد عبد
ھاجر احمد صالح منصر حاجب
ھاجر جمعه مبارك جمعه سالم الجنيبى
ھاجر محمد زوجه مبارك جمعه الدوسرى
ھاجر محمد على
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2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
ھاجره صالح يمانى
ھادى بن صالح بن يحيى ال منصور اليامى
ھادى بن مانع بن حمد قطيشان
ھادى حسن على ال مردف
ھاشم احمد عبد احمد
ھاشم بن ناصر بن محمد االحمد
ھاشم حسن رھميداد حسن البلوشى
ھاشم محمد احمد البايض
ھاشم محمد حسن عبدالسيد العلوى
ھاله احمد عبد محمد المشاجر
ھاله رفعت محمد منصور
ھاله صالح الدين عبدالحميد احمد
ھاله على سالم ھادى المنصورى
ھانى احمد سليمان
ھانى احمد عبد الحورى
ھانى اسماعيل صالح حرز
ھانى صبرى احمد الصفدى
ھانى عبدالحميد احمد على صالح
ھانى على عبدالفتاح الشربنى
ھانى لطفى جميل فراج
ھانى محمد داود الغول
ھانى يوسف حبيب
ھبه احمد نصر الدين مصطفى فھمى ھلوده
ھبه اسماعيل عبد العطار
ھدى حسن احمد حسين ال بشر
ھدى حمدان جاسم راشد
ھدى عبد سليمان
ھدى على ابراھيم الفردان
ھدى محمد احمد ال على
ھدى محمد عتيق عبد بن سيفان الفالسى
ھدى ناصر عبود غانم بن حيدره التميمى
ھزاع محمد ھزاع ناصر المنصورى
ھشام احمد عبد بن دسمال
ھشام بن حمدان بن محمد باحمدان
ھشام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن
ھشام بن عبدالمحسن بن سلطان العلى
ھشام بن محمد بن سليمان النصبان
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List of unpaid dividends for the year 2006
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
ھشام خالد محمد عبد الخزرجى
ھشام صالح محمد صالح الحازمى
ھشام عبدالعزيز عبدالمحى طاشكندى
ھشام فرغلى على عبدالرحمن
ھشام محمد راشد بن عاضد المھيرى
ھشام محمد صالح على نقى الزرعونى
ھال انطوان شاھين
ھالل بخيت سعيد بطى الكتبى
ھالل بن خميس بن عبد المانعى
ھالل سميح عبدالمجيد السعيد
ھالل على احمد حسين الجزيرى
ھالل عوض ھالل احمد الھاملى
ھالل عيسى مبارك عيسى المنصورى
ھمام احمد الحارث الصواف
ھناء خميس صالح على سھيل الجنيبى
ھناء على محمد بن فالح
ھناء محمد بامحيمود
ھند احمد غانم المزروعى
ھند احمد محمد
ھند سالم زوجه سيف حميد زايد سيف
ھند سعيد ماجد سعيد المھيرى
ھنقامه بنت حسن بن على حاجبى
ھيثم احمد طارق المغربى درغوث
ھيثم عثمان مطر محمد بكر
ھيثم محمد محمود طه ونس
ھيفاء بنت عبدالعزيز بن عبد بن حامد
ھيفاء سعيد حمد عبيد الزعابى
ھيفاء على مستھيل بيت سعيد
وائل حسن محمود المدھون
وائل عمر احمد الشلبى
وائل فاروق محمد السيد
وائل محمد رحمى عبدالحميد الطوانسى
وجدان عبد احمد عبد الختال
وحيده على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى
وديع بن محمد بن حسن بن صديق رشوان
وديمه احمد سھيل محمد عبد المھيرى
وديمه حمد مطر المنصورى
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List of unpaid dividends for the year 2006
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -
ورثه المرحوم حسن على ھاشم
ورثه المرحومه عائشه ھارون بوكان العلى
ورثه المرحومه لطيفه جمعه فرح
ورثه المرحومه مھره محمد حسن زوجه سلطان
ورثه خليفه بن سعيد بن بطى
ورثه سالم على سعيد راشد المزروعى
ورثه ناصر محمد عبد
وسام )محمد بالل( عونى الجيوسى
وسام سالم محمد ابوسيف
وضحه حمد احمد المنصورى
وضحى محمد عبد النعيمى
وفاء صالح عبد حنايا السويدى
وفاء ضاحى خميس
وفاء محمد سعيد عبد العمودى
وليد ابراھيم محمد جوابره
وليد احمد عبد احمد الخميرى
وليد بن ابراھيم بن على الفرحان
وليد بن ابراھيم حمد الديولى
وليد بن حمدى بن احمد الجھنى
وليد بن عبدالعزيز بن محمد بن غيث
وليد بن منصور بن عبدالعزيز بن رشيد
وليد عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر
وليد عبد محمد البواردى
وليد عبدالملك محمد اھلى
وليد قطب محمد عزالدين
وليد محمد الحرفى
وليد ناصر محمد عبد
وئام نعمه ابراھيم
ياسر بن حسين بن على ال حمود
ياسر بن عبدالعزيز بن على اال حمدى
ياسر جمعه سعيد محمد المشرخ
ياسر عبدالقادر على مريشيد
ياسر مبروك ھادى عبد الصيعرى
ياسر محمد على حيزان
يحيى السيد احمد عبدالرحيم الھاشمى
يحيى بن حسين بن جابر ال نصيب
يحيى جباره عبد رشوان
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2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2006 -

List of unpaid dividends for the year 2006

يحيى حسين عبد حسين
يعقوب ابراھيم حسين قابيل
يعقوب احمد محمد سليمان
يعقوب بن يوسف بن عبد العبيدان
يعقوب صالح مدنى انصارى قشمى
يعقوب يوسف محمد يوسف الدرمكى
يوسف ابراھيم على مراد عبد
يوسف احمد حسن احمد المنھالى
يوسف احمد عبدالغنى ال قناطى
يوسف احمد يوسف عبد لوتاه
يوسف بكر عطعوط
يوسف بن احمد بن عبد المظفر
يوسف بن سعد بن احمد البريه
يوسف بن عايش بن يوسف االربش
يوسف بن عبدالرحمن بن احمد العبيد
يوسف بن عبدالوھاب بن ابراھيم البناى
يوسف حامد البدوي رفاعى
يوسف حسن جابر
يوسف حسين محمد ال على
يوسف داد محمد بير محمد اربابى
يوسف سعد يوسف بدر
يوسف عبدالرحمن احمد الريس
يوسف عبدالرحيم عبد
يوسف عبد عثمان محمد بطران الشحى
يوسف عبد يوسف اسماعيل جليد
يوسف على احمد االنصارى
يوسف محمد حسن الحمايده
يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك
يوسف محمد سلطان محمد الشامسى
يوسف محمد على محمد الرشيد
يوسف محمد محمود ابو حجله
يوسف محمد نور الشيخ محمد على
يوسف محمد يوسف
يوسف يحيى محمد على الرميثى
يوسف يعقوب يوسف عبد الخضر
يونس عقيل على عبدالرحيم بستكى
ABBAS HUSAIN
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2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034

List of unpaid dividends for the year 2006
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

ABDELRAHMAN ABDALAZIZ MOHAMED
ABDUL JABBAR SHAIKH
ABDUL KARIM AHMED LILANI
ABDUL MOHAMED JALALUDDIN
ABDUL RASHEED RAYAMMARAKKARU VEETTIL
ABDUL RASHID WALI MUHAMMAD
ABDUL RAUF MISTRY
ABDUR REHMAN GHULAM NABI
ADAM MALIK MOHAMED THAMEEM
ADEL ZIAD AHMED FAIDI
AHMAD RUHI EL CHEIKH ISA
AHMED BAQAR REHMAN
AJIT MANOHAR RANE
AJMAL SHAH AKMAL SHAH
AKRAM MOHAMMED BAPU
ALENA CHEJNOVSKA
ALEXANDER DANIEL
ALEXANDRE JEAN PIERRE DE SUYROT
ALI ABDOLLAH JAHANGIRI
ALI BIN ANWAR ANWAR AZIZ MALIK
ALI DAD KHAN
AMINA ALAUDIN TAJDIN FATOO
AMIT PRAMOD NAYAK
ANAHID TAHMASSIAN SAVARANI
ANDREAS SCHMIDT
ANGELIKA CHTCHEGLOVA
ANNETTE PATEL
ARCHANA VERMA
ARIF AHMED HASSAN HUNASHI
ARIF YUSUF HALELA
ARJUN KUMAR MOTWANI
ARSHAD ALI SIDDUI SHOUKAT
ASHOO CHANDRAKANT AGARWAL
ASLAM KHAN
ATIF WAHEED KHAN
ATREYA VEERRA CHAGANTY
ATUL DHAWAN AND OR CHARU DHAWAN
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3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

AVATAAR SINGH DHILON
AWNI MAHMOOD NEMER
AYAZ AFRIDI
AYUB ALI ABDUL GAFFAR SHAIKH
AZIL RAMZI MAAROUF
BARBARA MUNSAN
BASEM A MOUSA
BASSAM ABI FARAJ
BASSAM BAHJAT ALFAOURI
BASSEM MOUNIR TERKAWI
BHAWARILAL GAUTHAM CHAND SIYAL
BOZORGMEHR ANOOSHIRAVANI
CHINCHANI VANI VINOD
CLAIRE MARTHE MARGUERITE
CLEYTN BERNARD MIRANDA
CLIVE MAKCOLM GEISLER
COMBES CHRISTOPHER
DAMIAN HITCHEN
DANISH HUSEIN MOHAMED JSHAQ
DAVID JOSEPH KEER
DAVID MILROY SURIYAKUMAR RAMALINGAM
DEEPAK SHARMA
DENNIS ALIVIA HERNANDEZ
DENNY GEORGE
DEVEN LAXMICHAND DEDHIA
DING ZHU
DOMLUKE SAVIO FRANCIS D'SILVA
EDGAR D'ALMENDRA QURESHI
ELIE ANBAR
ELIZABETH TRINA CARTER
ESAM ABUBAKER MOHAMED JAMAL
ESAM VANLI
FAISAL MAJEED AWAN ABUL MAJEED AWAN
FAISAL YOUSUF MEMON
FARANA SAYED
FARID KALOUTI
FARRUKH ZAIN
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3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

FASAL IBRAHIM NADUVILAKATH
FOROUGH JALIL SEDAHATI
FOUZIA ERRAMI
FOZI SYED SULTAN
FRANK WILLIAM HARDY
GANGA KHIYALDAS SHIVNANI
GEORGE LOUIS ABI HABIB
GEORGE THOMAS
GHEED KASSIM ABBAS DAOUD
GIRISH SUNDER ADVANI
GURMUKH CHANDUMAL
HABEEBUR RAHMAN
HADI RIAD ABOU KARROUM
HADLEIGH JAMES FORD
HAJI ABDUL RASHID
HAMID MAHMOUD MOGHADDAM
HANNA ABDALLAH DHIYEBI
HAROON SULEMAN AZMI
HARTMUT MAUSOLF
HICHAM BAGHDADI
HUNED NURUDDIN KARJATWALA
IBRAHIM DAHER
IDICULA REGIR PHILIP
IDRIS HOOSEN MAHOMED
IFTIKHAR HUSSAIN ITBAR KHAN
IGOR STRELNIKOV
IMRAN JAFRI
INGO WOLF JURK
ISMAIL HUSSAIN KHADIM
JADE CHANTILLE ANDERSON
JAHANZEB NAZIR BADSHAH
JANNET CRUZ LAZARO
JAYASHREE PADAMKANT CHANDNANI
JEAN PAUL AUGUSTE JULIEN COUETIL
JEANETTE MARGARET BENNETT
JOHANN SHAINE LAZARUS
JOHN HAKIM
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3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

JORG HILDENBRAND
JOSE AVARAN GEORGE
JOSE LONA THEKKEPEEDIKA
JOSEPH ANTOINE MICHEL AKHRAS
JOSEPH CHAMIEH
JOSEPH THOMES MANGLAVETTIL
JUDAS ANTONIO FERNANDES
JUHI PANKAJ BHAMBHANI
JUSTIN ANGELO TANTALO
KAMILA ABDALA ALJANABI
KASHIF SHAHZAD
KASIMOVA MALIKA
KHALED YAHYA YAFAI
KHAWLI ALI
KISHOR RAJARAM LINGAWAR
KOSHY PHILIP
LALIA ABDULLAH MALAHI
LIYAN JIAO
M ALTAF HOSSSAIN LATE ABDUL WAZED
MAHADEV JETHANAND
MAHER SHAFIQ HAMADEH
MAHMOOD ABDOLLAH KOSHARDEH
MAHROKAH MALAKOOIT
MALIK SIDDARTH SHRIRAM
MAMATHA KUMAR
MANISH MAYASHANKAR JOSHI
MANOHARAN RATHAKRISHANAN & MANOHARAN
MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI
MANOJ KANNAN KUTTY
MAOHAMMAD NAJMUL ISLAM
MARCUS G GEORGE
MARIETTE WILLIAM MORGOS
MARLON OSALD PEREIRA
MARWAN GEORGES MANSOUR
MATHEW VARUGHESE
MEHBOOB HUSSEIN
MEHTA DIPEN MANIKLAL
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3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

MENAHA SUKUMAR
MENINO ALEX FRANCIS
MICHAEL MULA
MICHELLE ROSE EDWARDS
MIRZA RAHMATULLAH BEG
MOHAMED SADIQ AHMED
MOHAMMAD AKRAM JANBAZ
MOHAMMAD ALI MOHAMMAD
MOHAMMAD AZHER ISLAM
MOHAMMAD ILYAS MOHAMMAD RIAZ
MOHAMMAD PARVEZ FAROOQ
MOHAMMAD WALI
MOHAMMED AWAIZ ISMAIL
MOHAMMED FAIZAL
MOHAMMED FAROOQU QURESHI
MOHAMMED HUSSAIN ABUBAKER PARDESI
MOHAMMED SHAMEEN ABDUL JABAR
MOHSIN AIKAL MEHBOOB
MOUSA NAMAVAR
MR JAWWAD ZAKI
MUHAMMAD ABDULLAH KHAN OR MUHAMMAD
AFZAL
MUHAMMAD ALTAF HAJI NOOR
MUHAMMAD AYUB
MUHAMMAD HUMZA ANWAR SULAIMAN GHAZI
MUHAMMAD IJAZ GHULAM MUHAMMAD
MUHAMMAD ILYAS MALIK AMAN
MUHAMMAD KHAN AWAN
MUHAMMAD SHAHID MANZOOR
MUHIB UR REHMAN DOST REHMAN
MUKESH KUMAR BHAGWANDAS BHATIA
MUKUND KUMAR JSGJIVSN DASS
MURLI SATYANI
MUSTAFA ALTAF HUSSAIN
MUSTAFA MOHAMED SADIQ RASHIDI
MUSTAFA PAYAR ALI
MUTASEM ABU SADA
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3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

NADUVILAKATH IBRAHIM FATHIMA
NASIR ALI ASAD
NASIR ALI SABAR ALI
NAZIM MOHSIN ALI HABIB
NEHA GOPALANI
NESLIHAN COPSON
NICOLA JOANNE ADATUNJI
NIHALANI GHANSHYAM FATEHCHAND
NIMIT DEVEN DEDHIA
NIZAM UDDIN ABU TAHIR
NIZAM UDIN NOORDIN
OLIVER AIMON
PADIYATH MANAPPAT MOHD HYDROSE MOHD
SAYE
PADMA RAJU VARREY
PADMA VISHNU RAIMALANI
PANKAJKUMAR VALLABHDAS
PARVEZ ESSA ALIMOHAMMED MERCHANT
PASCAL DOMINIC BASCARINO
PATRICK L.M. DE ROECK
PAUL HANS HIRZEL
PAULO RIBEIRO SOARES FILHO
POOJA VINIT HINGORANI
PRABHAKAR VASANT LIMAYE
PRAKASH MANSUKHLAL RUPARELIA
PRASANNA KUMAR CHAUBE
PREYESH BARAR & OR SHIVANI BARAR
PURSNANI PADAM & AJAY VASUDEV
QINAAT ALI SHAUKAT ALI
R.S.V.P- M & C SAATCHI (L.L.C.)
RABIH JBEILY
RACHED EL TOUKA
RAED MAJIED ALI
RAJA RAFIK
RAJA YOUSSEF ASFOUR
RAJAN KHATUMAL CHHATWANI
RAJESH PARAKH
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3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

RAMESH ASSANDAS RAMNANI
RASHIDA HOZEFAH MATHERANWALA
RASIN KADRI MUFTI
REHNUMA JALALLUDDIN HASAN ALI DOSANI
RENEE KABALAN YAMMINE
RESHMA JOVITA POULINE D'SILVA
RHEA RICARDO
RIAZ MALIKKARAVIDE KOTTAL
RICKY HUSAINI
RINU MARY VARGHESE
ROBERT ALLAN ANDERSON
ROCQUE TITUS RAJESH DSOUZA
ROHIT LAKHOTIA
ROQUE SEBASTIAN PEREIRA
SAHATDURDYEVA DIAHAN
SAIRAM THOUTHEDDY
SALEM OUDEH OR PATRICIA ANN
SAMEERA SHAHID HASAN KUMAR
SAMER ADNAN MALKAWI
SANGAM SHETH
SANJAY BAKHTAWAR SIROYA
SANKARA KARNAVAR SANTHAKUMARAN
SANTOSH RAMAKMAHNA PILLAI
SASSIDHARAN APPUKUTTAN PONDRASSERY
SATHYANATH JOSEPH
SEID MOHAMMAD AMIN ALAVI TALEBI
SHABBIR RAJABALI VAKIL
SHAFA REHMAN GHAZI MUHAMMAD
SHAKIL KASEM KALSEKAR
SHAMMI SULTANA CHAUDHRY
SHANKAR SUBRAMONIAM
SHEHRYAR IFTIKHAR AHMED
SHOAIB HASHIM VAJIHUDDIN
SHOBHA RAJKUMAR RAJANI
SIMIN MOHAMMED AHARI
SOMASUNDARAM RAMANATHAN
SOMYA MITTAL
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3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

SONAM SAHAI
SONHANDANI DEEPAK DAULATRAM
STEVENSON PAUL
SUBHODHA KUMAR GANAPAYA SHETTY
SULEMAN UMER
SUMMEET SANDHU
SUNANDA SASY
SUNIL GOBINDRAM DEVNANI
SUREKHA SURESH
SURESH KUMAR GULRAJANI
SUSANNA MARTINA BEN DEKHIL
SVETLA GEORGIEVA KURTEVA
SVETTANA KOVALYOVA
SYED SALMAN MAHMOOD
TAFFIE EDWARD DENNY
TAIMUR HADI
TAMAPA VOLOSHKO AJIEKCEEBHA
TARIQ AJAZ
TARUN KHANDELWAL
TAUSEEF CHAMAN KHAN
THANTALUR VENKATA PERUMAL RAJA ALAGA
THISARA MITHILA RANAWAKE
TINBOAT ARSLANOUK
TONI GERGES JREIGE
UMESH TANEJA
VAZHAVILA KOCHU NARAYANAN
VENKATACHALAM KRISHNAN
VENKATARAMAN PRASANNA VEKATESAN
VICTOR BHOWMICK
VICTOR SHALHOUB
VIERA VIERAYOVA
VIJAY NARAINDAS BHOJWANI
VINCENT SALINS
WAHEED GUL MUHAMMAD DARWAISH KHAN
WALID FOUAD GHOBRIAL
WINFRIED ANTON SCHAFER
WOO YOUNG
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3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336

2006 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

WORLDTRADE FZE
XAVIER SERRADESANFERM
YAZAN NAZIH IBRAHIM KARADSHEH
YERRAMILLI TRINATH
YICHUN YAO
YOGESH KUMAR SUMIET KUMAR
YOUSEF ALI IBRAHIM
ZAHID SHAH
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