قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -

List of unpaid dividends for the year - 2014

SHAREHOLDER NAME
ابتسام خالد محمد خالد المطر بنى مالك
ابتسام عبدالفتاح على دحروج
ابراھيم ابن صالح ابن على العثمان
ابراھيم احمد المال
ابراھيم اسماعيل رضا عبد! خورى
ابراھيم الحاج وشاش ابراھيم
ابراھيم بدر عامر مسلم الصيعرى
ابراھيم بن سعد بن مبارك الثميلى
ابراھيم بن سليمان بن على الشھرى
ابراھيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح
ابراھيم بن عبداللطيف بن عبد! ال الشيخ
ابراھيم بن عبد! بن ابراھيم المعيلى
ابراھيم بن على بن حسين المكرمى
ابراھيم بن على بن عبد! العواد
ابراھيم بن محمد بن احمد العيسى
ابراھيم بن مھدى بن محمد اليامى
ابراھيم جمعه ابراھيم احمد على الحمادى
ابراھيم خالد ابراھيم سلطان خليفه
ابراھيم خالد ابراھيم سلطان خليفه
ابراھيم خالد ابراھيم سلطان خليفه
ابراھيم خلف ابراھيم الحوسنى
ابراھيم خليفه محمد السعيدى
ابراھيم رياض ابراھيم خورى
ابراھيم سالم محمد بلخير الحضرمى
ابراھيم شحاده المحمد العودات
ابراھيم عادل طيفور
ابراھيم عبدالرحمن سيف عبدالرحمن
ابراھيم عبدالقادر محمد صحراوى
ابراھيم عبدالمجيد ابراھيم محمد طاھر
ابراھيم عسكر اسماعيل
ابراھيم على سالم العوضى
ابراھيم على محمد العفيفى
ابراھيم على محمد عاشور
ابراھيم عمر الموصلى
ابراھيم عيسى يوسف احمد الحوسنى
ابراھيم كرم على محمد
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ابراھيم محسن جبر محسن
ابراھيم محمد ابراھيم محمد الكندى العلى
ابراھيم محمد احمد خطاك
ابراھيم محمد احمد محمد قاسمى
ابراھيم محمد جاسم دبل
ابراھيم محمد شريف بالسالح
ابراھيم محمد عبد! عبدالرحمن النيبارى
ابراھيم محمد يوسف الشحى
ابراھيم مراد ابراھيم عزت البلوشى
ابراھيم موسى على مراد البلوشى
ابراھيم نقوال ابراھيم عوض !
ابوبكر احمد محمد الجسمى
ابوبكر العدنى سھل عبدالرحمن الكاف
ابوبكر سالم محمد الحامد
ابوبكر عبدالقادر على العيدروس
اثيل موسى احمد حسين
احسان مجير محمد القطاونه
احالم عبدالقادر راشد اھلى
احالم عوض بدر جعفر الكثيرى
احالم محمد احمد عبدالرحيم تقى
احالم محمد خليل ابوھالل
احالم محمد رفيع ابراھيم المال
احالم محمد عبد!
احمد ابراھيم خراده احمد
احمد ابراھيم عبدالرحيم القاسم
احمد ابراھيم عبد! محمد الحوسنى
احمد ابراھيم عسكر اسماعيل
احمد اسماعيل محمد احمد البلوشى
احمد البسفى حسين كمال الدين على محمد
احمد السيد عبد! محمد الھاشمى
احمد باسل محمد انور شيخونى
احمد بن ادريس بن يونس الھوساوى
احمد بن بھالن بن حمد الرشيدى
احمد بن جاسم بن ناصر الجاسم
احمد بن حسن بن على العلوى
احمد بن حمد بن محمد الداود
احمد بن خليل بن محمد الغامدى
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احمد بن رضى بن حسن العلى
احمد بن سالم بن خميس بن سالم السويدى
احمد بن سعيد بن ربيع الزھرانى
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 عبدالرحمن بن ابراھيم الحقبانى
احمد بن عبدالرشيد بن عبدالحميد النواب
احمد بن عبدالقادر بن احمد المصرى
احمد بن عبدالكريم بن عبد! السيار
احمد بن عبد! عيسى العبيد
احمد بن عبدالوھاب بن محمد الباشا
احمد بن عصام بن عبدالرحمن قطان
احمد بن على بن ابراھيم العوده
احمد بن على بن احمد الجنوبى
احمد بن على بن صالح الشعالن
احمد بن على بن عبد! الشعيفى
احمد بن على بن محمد الحميدى السعدى
احمد بن على بن محمد عيد الجھنى
احمد بن محمد بن حسن اال مير
احمد بن محمد بن صمعان الدوسرى
احمد بن محمد بن قاسم المھيدب
احمد جابر بدر سالمين الكثيرى
احمد جاسم مكى بحرانى
احمد جعفر محمد عبد! الزرعونى
احمد جمعه حسين عبد!
احمد حامد محمد مسلم الراشدى
احمد حسام محمد حمدى شماع
احمد حسن عبد! لنجاوى
احمد حسن على عبد! ابوقالده لوتاه
احمد حسن محمد على ال على
احمد حسن محمد يوسف الجابر
احمد حسن ھالل عبيد الرميثى
احمد حسين محمد كامل
احمد حمد محمد حمد المزروعى
احمد حميد سيف محمد القيزى
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احمد خليفه راشد بالھول
احمد خليل على الزمقان
احمد خميس يوسف مراد ابراھيم
احمد خميس على محمد بن حجر الشحى
احمد درويش ابراھيم مرھون
احمد راشد بالعبد راشد الظاھرى
احمد راشد على المزروعى
احمد راشد محمد راشد المطوع
احمد راشد محمد عبيد النقبى
احمد رائد نعيم عابدين
احمد رمضان جمعه ابراھيم
احمد سالم سعيد سالم كبيش بن حمود
احمد سالم على رواس الراشدى
احمد سالم على سعيدوه احمد
احمد سالم مبارك ريس
احمد سالم محمد باقديم
احمد سالم محمد حسن االغبرى
احمد سعود عبدالعزيز سعيد السويدى
احمد سعيد زھران حمد الحاتمى
احمد سعيد عبدالجليل الفھيم
احمد سعيد عبد! العامودى
احمد سعيد عبد! سلمان بومھير
احمد سالمه سليمان ابورمان
احمد سليمان عبيد على السالمى
احمد سمير فتوح عبدالنبى ابوالنصر
احمد سھيل فرج محمد الراشدى
احمد سيف راشد احمد القبيسى
احمد سيف محمد بن معصم الفالسى
احمد صالح سالم باجبير ال بريك
احمد صالح محمد اليافعى
احمد طارق احمد ابراھيم الھيدان الحربى
احمد ظاھر عبد! ظاھر المھيرى
احمد ظبيب احمد عبد! المھيرى
احمد عادل احمد باعبيد
احمد عادل احمد جواد رضا ال رضا
احمد عادل احمد محمد حبيب
احمد عباس على عبد! البناء
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احمد عبدالحميد عبدالواحد عبدالحميد
احمد عبدالحميد محمد الخاجه
احمد عبدالرحمن محمد بوخاطر
احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البناى
احمد عبدالرحيم على محمد
احمد عبدالعزيز جاسم عبد! كشوانى
احمد عبدالكريم احمد يوسف
احمد عبد! ابراھيم حميد المھيرى
احمد عبد! ابراھيم عبد! البلوشى
احمد عبد! ابراھيم عبد! بخيت الدبو
احمد عبد! احمد عبد! ال على
احمد عبد! احمد محمد بالقيزى الفالسى
احمد عبد! خلفان شلبود الھاملى
احمد عبد! سعيد حمد الغيثى
احمد عبد! سلطان المطوع
احمد عبد! عبدالعزيز القطعى
احمد عبد! عبد! احمد النعيمى
احمد عبد! محمد الكندرى
احمد عبد! محمد صالح
احمد عبد! محمد محمد الشاعر
احمد عبد! مال حسن درويش المال
احمد عبيد راشد عبيد المھيرى
احمد عبيد صقر المرى
احمد عبيد غنام بطى سلطان المزروعى
احمد عتيق محمد المزروعى
احمد عتيق محمد على المحيربى
احمد عتيق مراد عبد! البلوشى
احمد عثمان محمد مصطفى
احمد عزيز سرور سالم رفيعه
احمد عقيل عبدالرحيم عبدالرحمن زرعونى
احمد علوى شايف المدورى
احمد على حمد
احمد على محمد زويد
احمد على محمد عبدالعزيز السركال
احمد على يوسف عبيد القصير
احمد عوض احمد عمر
احمد عوض بدر جعفر الكثيرى
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احمد عوض سالم على
احمد عيسى يوسف احمد الحوسنى
احمد غانم عبيد عيسى الشامسى
احمد فضل محمد بن فليس
احمد فوالد حسن فوالد
احمد مبارك الماس حسن القبيسى
احمد مبارك بالليث
احمد محمد احمد البوعينين
احمد محمد احمد المطوع
احمد محمد احمد عبدالكريم العلى
احمد محمد احمد يوسف االحمدى
احمد محمد جمعه المطوع
احمد محمد حسن حاتم الحوسنى
احمد محمد حسن عبد! عمران الشامسى
احمد محمد حسين على سنكل
احمد محمد ذوالغنى
احمد محمد سالم سلمان خرخش الزيودى
احمد محمد سالم مسعود الظاھرى
احمد محمد سعيد بريك على المھرى
احمد محمد سليمان ناصر الذھلى
احمد محمد شرف كرم محتاج
احمد محمد عبدالرحمن محمد البلوكى
احمد محمد عبد! المسفرى
احمد محمد عبد! عرار الظاھرى
احمد محمد عبدالمنعم عمر
احمد محمد على الكمده
احمد محمد على عبدالرحمن حسن المرزوقى
احمد محمد علي ھليل
احمد محمد عمر العطاس
احمد محمد غانم محمد القبيسى
احمد محمد مبارك عبدات الكثيرى
احمد محمد محمد سميع المطوع
احمد محمد محمود ربابعه
احمد محمود احمد محمد
احمد محمود محمد الطيب
احمد محمود محمد عبد! فكرى
احمد مسعود عيسى غانم المزروعى
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احمد مصطفى جاسم محمد الجسمى
احمد مصطفى ھدال
احمد ناجى عبد! الدغار
احمد ناجى ھادى عبد!
احمد ناصر احمد صالح
احمد ناصر محمد محمد ھادى بدرى
احمد نبيل عتابى صابر
احمد ھالل محمد ھالل المھيرى
احمد يھويل محمد القبيسى
احمد يوسف احمد راعى البوم
احمد يوسف الحاج صبحه
احمد يوسف محمد على كنخ
احمد يوسف محمود الحاج مصطفى
ادھم احمد مرسى السيد حموده
اروى احمد عتيق محمد عطشان الھاملى
اروى عبدالقوى عبدربه احمد المصعبى
اريج حسن على القيسى
اسامه ابراھيم رزق دخان
اسامه ابراھيم عبدعلى احمد
اسامه بن عبد! بن جابرالسعدون
اسامه جابى جورج غنوم
اسامه محمد على حسين العيسى
اسامه محمد على محسن
اسعد عالم شوفانى
اسعد محمود اسعد الجرجاوى
اسماء ابراھيم مبارك زوجه محمد عبدالكريم
اسماء اسماعيل حسين
اسماء حميد على حميد الزعابى
اسماء خليفه احمد سيف السويدى
اسماء عبد! سلطان الطويل
اسماء عتيق مراد عبد! البلوشى
اسماء على سالم صالح بارشيد
اسماء محمد صالح عبدالرحمن الرميثي
اسماعيل ابراھيم محمد على التميمى
اسماعيل جمال عبد! ھالل الحوسنى
اسماعيل رجب مصباح االنصارى
اسماعيل عزالدين السيد محمد
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اسماعيل على محمد حل
اسماعيل عيسى حاجى اميرى
اسماعيل محمد اسماعيل محمود
اسماعيل محمد منجد
اسماعيل محمد يوسف مضرب المال
اسمھان محمد اسماعيل
اسيا سيد صابر
اسيا عبد! زوجه طالل معتوق احمد
اسيل محمد على محمد بوحاجى
اشرف احمد محمد جنينه
اشرف حمدى شبل محمد منصور
اشرف فؤاد حنا
اشرف محمد سليم فواخرجى
اشرف محمود محمد بلبل
اشرف محمود محمد عثمان
اشواق سعيد سعيد خليفه قريش
االء خلف حمزه
االء عبدالحكيم عبدالحسين على كامكار
االمير سلمان بن فيصل بن سلمان آل سعود
االمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود
البشير محمد عاكف
البنك السعودى لالستثمار  -أ
الجوھره عمير على عمير البكرى
الحاى على سلطان ھالل
الدانه حمده جمعه خلفان بلھول
الريم حمدان حامد مطر عطا! البلوشى
السيد السيد السعيد سالم
السيد سليمان حسن
السيد عبدالقادر السيد محمد الھاشمى
السيد محمد السعيد عبدالعزيز تقصيره
السيد محمود السيد ابراھيم ناصر العلوى
الشيخ احمد ناصر حميد راشد النعيمى
الشيخ حمدان نھيان حمدان محمد ال نھيان
الشيخ خالد بن احمد ال حامد
الشيخ خالد بن عبد! بن سلطان القاسمى
الشيخ خالد عبدالرحمن على ال ثانى
الشيخ سعيد محمد خليفه ال نھيان
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الشيخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمى
الشيخ سلطان بن عبد! بن سلطان القاسمى
الشيخ صقر على عبد! راشد المعال
الشيخ طارق بن احمد بن حميد القاسمى
الشيخ عبد! سلطان ماجد المعال
الشيخ محمد بن كايد القاسمى
الشيخ مكتوم بن حشر بن مانع ال مكتوم
الشيخه امل خالد سلطان القاسمى
الشيخه امنه حمدان بن راشد النعيمى
الشيخه ايمان احمد سلطان سالم القاسمى
الشيخه حصه بنت الشيخ عبيد المكتوم
الشيخه رفيعه بيات محمد المر
الشيخه سالمه محمد بن بطى ال حامد
الشيخه شيخه سعيد بن محمد ال نھيان
الشيخه صنعاء ثانى بن ماجد ال مكتوم
الشيخه عائشه سھيل مبارك غانم الكتبى
الشيخه عزه احمد بن سلطان بن سالم القاسمى
الشيخه عليا جمعه بن ثانى جمعه ال مكتوم
الشيخه فاطمه سلطان محمد
الشيخه لطيفه بنت سالم بن مسلم بن حم
الشيخه مريم بنت حمدان بن زايد ال نھيان
الشيخه مريم ثانى بن جمعه ال مكتوم
الشيخه مريم حشر مكتوم جمعه ال مكتوم
الشيخه مھا احمد سلطان سالم القاسمى
الشيخه ناعمه احمد سلطان سالم القاسمى
الشيخه نوره عبد! بن سلطان القاسمى
الشيخه ھناء احمد سلطان سالم القاسمى
الطاھر مصبح الكندى المرر
الطاھره احمد محمد بناى
العمل سعيد سعيد على القبيسى
العنود زايد على احمد الشامسى
العنود سيف فاضل سيف المحيربى
العنود محمد بكار حيدر
المر راشد المر سعيد الشاوى الطنيجى
المعز عبدالرحمن بابكر سعد
الھام ابراھيم محمد شومه
الھام محمد امين ميرزا غفارى
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اليازى محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى
اليازيه خليفه احمد سيف السويدى
اليازيه سعيد مسعود محمد النيادى
اليازيه عبد! مبارك سالم المنصورى
اليازيه محمد غريب جمعه الحوسنى
الياس سليم ملكى شيشان
الياس نقولد قرق
الياس نور الخورى
امال اعريش
امال سامى عبدالحافظ
امال سھيل سعيد على البادى
امتياز امين عبدالرحمن السقاف
امجد روحى فارس نمر
امجد عباس حسن عباس
امجد نبيه عبدالفتاح الحنبلى
امل احمد حسن الحوسنى
امل احمد حسن الرستمانى
امل احمد سلطان محمد القطرى
امل امين سليم محمد
امل بشير خميس بشير المرماه
امل عبدالرحمن عبد! احمد الشيخ
امل عبد! زوجه حسين قاسم العجمى
امل فاروق اال غور
امل مبارك جمعه الدوسرى
امل محمد سليمان ناصر الذھلى
امل محمد شريف عبد! زمان
امل محمد عبيد الغويص السويدى
امل محمد على عبدالرحمن العبدولى
امنه ابراھيم احمد
امنه ابراھيم محمد
امنه احمد عبد! محمد البلوشى
امنه السيد احمد محمد الھاشمى
امنه بدر ميرزا احمد على الھندى
امنه حميدان زوجه حسن يوسف عمران
امنه راشد محمد راشد النعيمى
امنه سالم حمد الرميثى زوجه عبد! محمد
امنه سالم خميس الكسكوس
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امنه سعيد خلف سعيد
امنه سعيد عبد! راشد الشامسى
امنه سلطان البيھونى
امنه صديق محمد ابراھيم عبد! االحمد
امنه عبد! احمد
امنه عبد! عيسى ابراھيم لوتاه
امنه عبد! مبارك سالم المنصورى
امنه عبدالملك خادم
امنه على حسن الحوسنى
امنه على درويش على صالح الحوسنى
امنه على محمد اسماعيل الحوسنى
امنه مانع عبد! المھيرى
امنه محمد صالح عبد!
امنه نجيب جباره صالح جباره البوفالح
امنيه السيد عبد! السيد يوسف السيد
اموره بنت زياد بن سعد! البورنو
امير بن على بن طاھر ال توتى
امير جاسم محمد عبد! الفردان
امير نظام سليمان العشى
اميره ابراھيم على
اميره احمد ربيع
اميره احمد محمد على كمالى
اميره عامر ابراھيم محمد
اميره محمد شريف محمد صالح حمزه اميرى
اميره محمد صفر زوجه عادل احمد البناى
اميره محمد يوسف طاھر الخاجه
اميمه صالح الدين على حسن
امين احمد احمد الجباره
امين بن على بن عباس السيافى
امين عبد! محمد امين
امينه احمد على االنصارى
امينه حسن الحاج زوجه محمد عبد! االيوبى
امينه سعيد السيد محمد الھاشمى
امينه شرف الدين محمد حسين شرف الھاشمى
امينه على محمد المالكى
ان محمد خليفه راشد المزروعى
انتصار احمد عبد! عبدالرحمن العلى
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انتصار يوسف محمود الحاج مصطفى
انس على محمود ابوالحوف
انس ھادى حسين حسان
انسى فتح ! بخيت اقالديوس
انمار ثامر حمد
انوار بنت احمد بن محمد الدھش
انور بن على بن بخيت العوده
انور على احمد محمد بستكى
انور محمد عبد! الرئيس
انيسه عبادى محمد
اياد عبدالمھدى حامد ابوحامد
اياد محمود ابراھيم الشاعر
ايلى جوزف غانم
ايمان احمد ابراھيم الحوسنى
ايمان احمد زوجه خالد محمد السويدى
ايمان احمد عثمان احمد الفقيه العمودى
ايمان بنت محمد بن عبدالكريم اللھيب
ايمان حسن عبدالرحمن
ايمان سھيل فرج الراشدى
ايمان صالح على طالب
ايمان عتيق مراد عبد! البلوشى
ايمان محمد شريف عبد!
ايمن بن عبد! بن حسين ال طالب
ايمن عبدالحميد محمد اسعد
ايمن عوض الكريم ادريس بشير
ايمن محمد احمد عابد
ايه عبدالحكيم عبدالحسين على كامكار
ايھاب عثمان محمد عبدالرحمن طرموم
ايھاب محمد رشاد حمدى
ايھم ابراھيم الشيخ صالح
ايوب احمد عبد! المظرب
باريھان جريد خليل المجالى
باسل امير محمد طه
باسل رياض محمود حماد
باسل نصرى توفيق مشتھى
باسم بشير محمد الحسن
باسم محمد على احمد بامطرف
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باسم ناصر حسين الغانم
باقر احمد على منصور المنصور
بتلى بيكم نابى صاحب كندى
بثينه ابراھيم الشيبانى زوجه احمد حسين
بثينه ابراھيم عبدالرحمن االغبرى
بثينه احمد محمد شريف محمود العلى
بحره سعيد احمد
بخيت احمد غانم بن ديالن المزروعى
بخيت حمد سيفان الفالسى
بخيت سعيد عيسى محمد الفالحى
بخيته الحبيشى بطى قيس القبيسى
بخيته سعيد غانم المھيرى
بخيته سھيل محمد
بخيته عبد! قييل المريخى
بخيته مبارك سعيد المنصورى
بخيته مبارك على محمد االحبابى
بخيته محمد مرزوق المزروعى
بدر النساء احمد عماد
بدر بن البريك بن سعيد العامرى
بدر بن ناصر بن صالح الحناكى
بدر حامد محمد مسلم الراشدى
بدر خالد يوسف احمد القبندى
بدر ذيب سليمان سمير العتيبى
بدر سعيد محمد سالم اللمكى
بدر سليمان بالرضى الصيعرى
بدر سليمان على سيف الغيثى
بدر عبدالرزاق محمد تقى عبدالكريم
بدر عبد! احمد حسن السلمان
بدر على احمد سالم البريكى
بدر محمد بدر رواس الراشدى
بدر محمد عبد! محمد بن درويش الشحى
بدريه ابراھيم عبد! الحمادى
بدريه احمد محمد حسن على الجسمى
بدريه احمد محمد خلفان العلى
بدريه حمد سليمان مطر العوفى
بدريه عبد! صالح عبد! الجسمى
بدريه على عبد! محمد البنا
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بدريه فيصل علوان العفيفى
بدريه محمد زوجه عيسى سيف مبارك الريامى
بدريه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع
بدريه يعقوب احمد الحوسنى
بدور سلطان ماجد سلطان المھيرى
بدور عبيد محمد عبيد البدور
بدوى يوسف كامل النابلسيه
بدير مبارك صالح بن لھجر
برفين سلطانه عبدالرحمن شيخ امام
بسام محمد حسن غانم
بسام محمد عبد! ھناوى
بسام يوسف فارس القاضى
بسمه ھاشم راشد صالح
بشار عبدالعزيز سليمان العيدى
بشار عبدالكريم صالح الغصين
بشار وليد عبدالرحيم محمديه
بشرى صالح المھيرى زوجه محمد على الحبسى
بشير منير القصاب
بطى خليفه محمد ھالل المھيرى
بطى عبد! يوسف على العبيدلى
بالل مفتاح مبارك
بندر بن سعد بن محمد العريفى
بندر بن شجاع بن نايف العتيبى
بندر بن عبد! بن محمد االحمد
بندر بن فھد بن عبد! بن عبيد
بندر بن محمد بن سعد الظھران السھلى
بندر بن محمد بن على بن صقر
بھاء عياده غالى حجى
بوابة االستثمار المالى والعقارى ذ.م.م
تاجو محمد سليمان حسن
تامر صبحى على محمد الخواجه
تامر ياسر نورى طه
تحسون محمد حسن راشد التحسون الشحى
تركى احمد محمد المدفع
تركى بن الحميدى بن مسرى العتيبى
تركى بن عبدالعزيز بن محمد بن عثمان
تركى بن عبد! بن تركى التريكى
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تركى بن عبد! بن تركى العطيشان
تركى سعيد خميس وليد الزعابى
تركى سعيد سالم المرى الشحى
تركى صالح احمد الزھرانى
تركيه عبدالعزيز المخاوى
تركيه محمد سعيد المزروعى
تريم صديق محمد حسين الخورى
تعيبه خلفان عبد! الھاملى
تغريد محمد اسماعيل
تماظر موسى عبد! على عرب
تمام يونس الطويل
تميم محمد بن تميم خلفان
تھانى حسن محمد شعت
توفيق سيف محمد
تيسير جاد! الشوفى
تيسير محمد الغوثانى
ثابت بن عبد! بن ثابت الشھرانى
ثامر بن سعود بن محمد العشيوى
ثامر محمد ثامر المنصورى
ثانى بالل مفتاح مبارك
ثانى عبد! محمد زنيد السويدى
ثانى عبيد راشد الناوى
ثانى محمد ثانى ال ثانى الفالسى
ثريا ابراھيم سعدى الريس
جابر جعفر محمد الميرزا
جابر جمعه محمد سعيد بوست
جابر عتيق سعيد محمد الصايغ المزروعى
جار! بن مبارك بن حمود السنيدى
جاسم احمد جاسم محمد المنصورى
جاسم احمد عبد! حسين البناى
جاسم خليل ميرزا ناصر الشمسى
جاسم سالم عبد! ال على
جاسم عبد! قنبر على البلوشى
جاسم على جابر محمد سرور
جاسم على راشد اھلى
جاسم على محمد على محمد بن غافان
جاسم كرم جاسم محمد جاسم الريايسه
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جاسم محمد احمد حسن الحوسنى
جاسم محمد حسين
جاسم محمد سليمان محمد ال على
جاسم محمد عبد! احمد الحوسنى
جاسم محمد على يوسف
جان على بن على رضا
جباره عادل جباره صالح ال بوفالح
جبر ابن ابراھيم ابن صقر السيارى
جبريه فتح ! محمد اقتدار
جراح عبيد عبد! جابر على الظفيرى
جزاء بن عبيد بن بجاد العتيبى
جعفر احمد عبدالعزيز احمد بھزاد
جعفر بن عبد! بن عيسى القطان
جعفر بن نوح بن على ال زين الدين
جالل على الحبشى
جالل كيواز
جالل مصطفى مبيض
جليثم على زوجه عبدالكريم محمد احمد
جمال اسماعيل محمد عامر
جمال سالم محمد مانع المانع
جمال سالم محمد مانع المانع
جمال سالمه اسماعيل حماد
جمال عبدالكريم على رضا بابا على العبيدلى
جمال على حسين ميسرى مذھل
جمال على حمد على الغيثى
جمال عيسى محمد المدفع
جمال محمد حسين بنى يونس
جمال مصبح حمد مصبح البريكى
جمال ناصر سعيد الشرعى الكثيرى
جمعان ھادى جمعان عبد! باحكم
جمعه حمد ھالل الكعبى
جمعه سعيد بالش محمد السويدى
جمعه سعيد جمعه الكعبى
جمعه سليمان سعيد الشرارى
جمعه سيف عبيد الغاشمى زحمى
جمعه عبد! سعيد محمد بن بويد مزروعى
جمعه عبيد سالم
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جمعه على حسن سعيد الشيخ الرميثى
جمعه محمد سعيد بوست
جمعه مراد صالح احمد الھوتى
جمل ناصر جمل ھادى الھاجرى
جميعه خميس سعد
جميل احمد عبدالعزيز احمد بھزاد
جميل خليل مطر اسماعيل ابو جراد
جميل يوسف محمد جاد !
جميله احمد سويدان
جميله احمد عبدالعزيز احمد بھزاد
جميله بالل مفتاح مبارك
جميله سالم مصبح حميد
جميله عبد! محمد موسى
جميله على عبد! صالح بوعيشه
جميله محمد ماجد الزمر
جميله يوسف حسن عبد! البشرى
جنديل عبد! ناصر العلوان
جھاد صالح حسين حدير المصعبى
جھان حسين زوجه احمد محمد بوصيم
جواد بن حسين بن محمد الموسوى
جواھر محمد على عباس ال على
للتجاره العامه )ش .ذ.م.م جود امبيكس(
جورج جبرا الزرقا
جورج عارف عارف نادر
جوززف مترى متى
جوھر سعد مبارك سعد العبادله
جوھره عبد! سليمان
جيفرا صادق عبد! الرمحى
حاتم احمد محمد البلوشي
حاتم بن عبدالوھاب بن محمد بدرالدين سنارى
حاتم على عيسى تركى البلوشى
حاتم عمر خليل عبد!
حاتم فرج سعيد مبارك المبارك
حارب سھيل خادم حارب بالقطرى الخيلى
حامد ابراھيم احمد زعرب
حامد بن عبد! بن حسن ھوساوى
حامد عبدالحفيظ ياور اليوسفى
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حامد عبداللطيف امين محمد شريف النمر
حامد محمد حامد نجم
حامد محمد مسلم الراشدى
حامد محمود شبلى
حبيب بن احمد بن على المطلق
حبيب بن سليمان بن عقيل النخلى
حجازى محمد على حجازى
حجى حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
حربيه وھاب شھاب
حريز احمد عبيد بن طوق المرى
حساب ورثه مالك عبد! حنا نعواس
حسام اندراوس بولص حجازين
حسام بن محمد بن حمد السعيد
حسام عبدالحبيب سيف الشرجبى
حسام محمد عصام عروانى
حسان كمال تركمانى
حسن محمد صبرى حسن سالم
حسن احمد حسن جعفر
حسن احمد غريب
حسن امير جاسم محمد عبد! الفردان
حسن بن ابراھيم بن احمد البحار
حسن بن احمد بن عمر باحليوه
حسن بن احمد بن محمد بوجباره
حسن بن محمد بن ابراھيم العبندى
حسن بن محمد بن حسن المھناء
حسن جعفر حسن على الظاھرى
حسن حسين محمد حبيب ال رضا
حسن راشد على حسن القيشى الشحى
حسن عبدالرحمن صالح عبدالرحمن العبدولى
حسن عبدالرحمن على المال
حسن عبد! احمد محمد البلوشى
حسن عبد! حسن المھنا
حسن على محمد خميس يماحى
حسن على ھاشم
حسن عمر عبد! بن عمرو
حسن عوض حمد سالم ھالبى
حسن محسن على االخضر
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حسن محمد احمد غرايبه
حسن محمد ادم
حسن محمد حسن احمد
حسن محمد حسن المسعود الزعابى
حسن محمد راضى
حسن محمد طالب خورى
حسن محمد عبد! االستاد
حسن محمد عبد! فضل الحمادى
حسن محمد على احمد
حسن محمد على المرزوقى
حسن محمد ناصر عبد! حسن النجار
حسنه بالل جمعه
حسنى محمود سميح الحسنى الكيالنى
حسين اسعد صدقه
حسين بن حسن حسين الباذر
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 حسين المكرمى
حسين بن علي بن احمد معشى
حسين بن محمد بن سعيد ال ضاعن
حسين بن محمد بن على االربش
حسين ثروت الطياره
حسين حسن على حسين
حسين درويش صالح على ال رحمه
حسين دواس مانع دواس العجمى
حسين سيد شرف سيد على الفردان
حسين صالح حسين الھمامى
حسين صالح ضيف ! الوھبى
حسين عبدالرحمن سيف عبدالرحمن ال صالح
حسين عبد! جاسم محمد الفردان
حسين على عبد! ياسين
حسين مبيوع حسن يعقوب الزين الشحى
حسين محمد حبيب ال رضا
حسين محمد عبدالنبى ال رحمه
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حسين محمد محمود على البناء
حسين محمد مھدى الھاشمى
حسين نادر حسين عبد! بردستانى
حسينه السيد ھاشم السيد الموسوى
حسينه سيد محمد سيد شرف
حصه احمد راشد غانم الغيث المرى
حصه حميد عبد! الشاعر
حصه راشد سالم راشد الشامسى
حصه سالم جمعه زوجه مبخوت سالم عايض
حصه سالم محمد بن نصر
حصه عبدالرزاق محمد تقى عبدالكريم
حصه عبد! ال رجب زوجه حبيب حسن ال رستم
حصه على سعيد الشامسى
حصه غلوم عبد! زوجه يوسف الشيبانى
حصه محمد احمد عبدالرحيم تقى
حصه محمد عبدالخالق عبدالرحمن رفيع
حصه محمد ناصر سعيد محمد بن جرش السويدى
حصه مظفر محمد خموشه العامرى
حصه ناصر زوجه عمر احمد سالم العامرى
حليمه جميل محمد
حليمه عبدالرحيم حاج محمود ابوح
حليمه عيسى الحلو زوجه على البلوشى
حليمه محمد يوسف عبود
حماد عبيد حماد المنصورى
حمامه سعيد خميس
حمد ابراھيم محمد ابراھيم الحمادى
حمد احمد حسن جعفر
حمد احمد عبد عوض العامرى
حمد اسماعيل محمد محمود احمد حسين
حمد الرملى محمد مطر العامرى
حمد بن دواس ابن حمير اليامى
حمد بن سليمان بن محمد اليوسفى
حمد بن عبد! بن محمد العريفى
حمد بن عبدالمحسن بن حمد الباتع
حمد بن على بن محمد الجريان
حمد بن محمد بن سعيد باصليله
حمد بن ناصر بن ابراھيم االفى
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حمد جمعه محمد سالم الدرمكى
حمد حسن صالح اليامى
حمد راشد محمد راشد الراشد
حمد راشد محمد راشد عبد! النقبى
حمد زايد على احمد الشامسى
حمد سالم حمد
حمد سعيد عبدالجليل الفھيم
حمد سيف حميد مشارى
حمد سيف عبد! حميد النعيمى
حمد سيف على عابد العريانى
حمد ضعيف حمد اغدير اجتبى
حمد عامر حميد المنصورى
حمد عبد! حمد عبد! سبعان
حمد عبد! عبدالعزيز محمد الزرعونى
حمد عبد! على خميس الكعبى
حمد عبد! محمد عبد! الماس
حمد عبيد سعيد راشد الظاھرى
حمد عبيد محمد الخالص العامرى
حمد على العاض الصيعرى
حمد على حسن السليطى
حمد على محمد سالم السمرى
حمد عيسى خليفه احمد سيف السويدى
حمد مبارك سعيد حمد المنصورى
حمد مبارك محمد بوعميم
حمد محمد جمعه حسن غريب الحوسنى
حمد محمد سالم سعيد العفارى العامرى
حمد محمد عبد! الكعبى
حمد محمد عبد! بالحب العامرى
حمد محمد على خميس الحوسنى
حمد محمد عوض منصور بن رشيد الحميرى
حمد محمد غلوم عباس االميرى
حمد مصبح حمد راشد بالبثره الخاطرى
حمدان بن ابراھيم بن احمد البلوشى
حمدان حمد خميس بالعبد السويدى
حمدان حميد جمعه حميد المراشده
حمدان عبد! صبيح سيف الكعبى
حمدان عبد! محمد ابراھيم صياح
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حمدان عبيد محمد حسن الشبانى اجتبى
حمدان محمد راشد الخميرى
حمده احمد غانم احمد بن ديالن المزروعى
حمده الدھيمى محمد على المنصورى
حمده حسن محمد على الصيقل
حمده خادم زوجه عيسى حميد حمد المزروعى
حمده خليفه خميس الرميثى
حمده سعيد سعيد سھيل بالقطرى الخيلى
حمده سعيد محمد احمد البادى الظاھرى
حمده سلطان على
حمده سيف كنيش الھاملى
حمده عامر مبارك عبد! المحيربى
حمده عبد! مبارك سالم المنصورى
حمده غالب زوجه احمد سعيد غالب المھيرى
حمده محمد ثانى حارب
حمده محمد درويش على البلوشى
حمده محمد زوجه خليفه خميس البادى
حمده محمد زوجه طالب عبد! على احمد
حمده محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى
حمزه احمد السماره
حمزه حسن على الجوى
حمود حمد سعود سالم المعمرى
حمود على حمود على الكندى
حمود موسى السلطان
حميد السيد ھاشم الموسوى
حميد جمعه حميد المراشده
حميد سالم حميد على مقلزى الشرقى
حميد سالم خلفان البادى
حميد سعيد محمد ھالل الظاھرى
حميد سيف حارب الشامسى
حميد طريف شافى طريف المنصورى
حميد عبد! صالح الغيالنى الجنيبى
حميد عبيد خليفه عبيد ابوشبص
حميد عبيد على سعيد ال على
حميد على حميد دعيفس الخاطرى
حميد عمران على عبيد الشامسى
حميد فارس حميد بخيت مسمارى
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حميد محمد جابر باقر
حنان احمد عبد! منصور المنصور
حنان العلوى
حنان حمدان حمد سعيد بالخالص العامرى
حنان على الحاج
حنان عوض بدر جعفر الكثيري
حنان محمد خليفه اليحيائى
حنان محمد نجم الدين خالد عيد
حور عبد! امان عبيد
حوريه محمد امين عبد! الخاجه
حوريه مصطفى زوجه حسن محمد ماجد العلى
حوريه يوسف حسن عبد! البشرى
حياه عبد! عبدالرزاق
خاتون السيد عبد! الموسوى
خاتون حسن على يوسفانى
خادم سھيل خادم حارب الخيلى
خادم صوايح راشد المھيرى
خادم عبد! خادم سرور المعصم
خالد ابراھيم حسن شھدورالشيبه
خالد ابراھيم محمد اسماعيل
خالد ابراھيم محمد على الحمادى
خالد ابو القاسم عوض تاجيكى
خالد احمد رضى المرھون
خالد احمد عبد! المنصور
خالد احمد عبد! رشيد الحمادى
خالد ادريس عبدالرحمن خليل
خالد اسامه فؤاد محمد موسى
خالد اسماعيل رضا عبد! خورى
خالد االمير خميس عبد! الشريانى
خالد الحر راشد الحر السويدى
خالد بدر عبيد البدور
خالد بريك محسن الغامدى
خالد بن ابراھيم بن سعد بن شليل
خالد بن حمد بن محمد بن محمود
خالد بن سعد بن عبد! بن كليب
خالد بن سعيد بن محمد الزھرانى
خالد بن صالح بن عبدالرحمن الحجيالن
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خالد بن صالح عبد! التميمى
خالد بن عباس بن على خزعل
خالد بن عبدالعزيز بن صالح العبداللطيف
خالد بن عبدالعزيز بن محمد البراك
خالد بن عبد! بن احمد الميالد
خالد بن عبد! بن على الجبرين
خالد بن عقاب بن خالد العتيبى
خالد بن محمد بن حميد الزنيد
خالد بن محمد بن عبد! السليم
خالد بن مرزوق بن ثواب العتيبى
خالد بن ناصر بن عبد! الھذيلى
خالد بن ھاشم بن صالح الغامدى
خالد جمال الدين سالم حجازى
خالد جمعه حسن غريب
خالد حسن احمد حسن الحمادى
خالد حسن على القاسم
خالد حمد سارى احمد عيسى المزروعى
خالد حيدر سعيد سيف المرزوقى
خالد خليفه محمد الھاللى
خالد راشد جاسم راشد النعيمى
خالد راضى عبدالعزيز الضبعان
خالد سالم على راشد القيوانى
خالد سالم على رواس الراشدى
خالد سالم عمر سالم الشمالن
خالد سالمين حسن بخيت العامرى
خالد سعيد عبد! راشد الشامسى
خالد سعيد على سعيد الھش
خالد سلطان ابراھيم الحساوى التميمى
خالد سھيل فرج محمد الراشدى
خالد شيحه صھيونى
خالد صالح سيف ابراھيم الباھى الطنيجى
عبدالحليم سابقا(خالد عامر منيف لرضى (
خالد عبدالجواد خضير
خالد عبدالعزيز نجم الجراح
خالد عبدالكريم ايوب
خالد عبد! ابراھيم العليمى الحارثى
خالد عبد! ابراھيم عبد! بخيت الدبو
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خالد عبد! خليفه محمد ال حريز
خالد عبد! سعيد صالح الھاجرى
خالد عبد! شاعل السعدى
خالد عبد! على عبد! المرزوقى
خالد عبد! مبارك حميد الريسي
خالد عبد! محمد عبد! دربول الشحى
خالد عبيد ظاعن حمد الھويدى الفالسى
خالد عتيق مراد عبد! البلوشى
خالد على احمد عوض الخريبى الحسنى
خالد على حسين الصافى بنى ھاشم
خالد على سالمين بن حدجان
خالد على محمد عيسى بوعصيبه ال على
خالد عمر يونس غيث
خالد عيسى احمد االشرم الفالسى
خالد غانم حمد الشامسى
خالد فضل احمد جاسم
خالد محمد ابراھيم ابا الحسن
خالد محمد حسن حسين الشيخ
خالد محمد حمد شناق
خالد محمد سعيد محمد الساعدى
خالد محمد سعيد محمد بوعبله الزعابى
خالد محمد عبد! على اللوغانى
خالد محمد فوالد حسن عبد!
خالد محمود فھمى محمد
خالد ناصر سليمان ناصر العامرى
خالد ناصر عبد! المھيرى
خالد ناصر عمر صالح ال بريك
خالد نايف يوسف نوار
خالد يحيى خالد
خالد يوسف محمد على بن عمير ال على
خالده اسماعيل عبد! حسين على الخورى
خالده يوسف حسن عبد! البشرى
خديجه احمد عبدالعزيز احمد بھزاد
خديجه جالل الدين السيد محمد شرف
خديجه حسن ارمله جمعه حسن غريب الحوسنى
خديجه عبد! احمد
خديجه عبد! درويش
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خديجه عبد! عمر باسليمان
خديجه عرفات ابراھيم الخواجه
خديجه على عبد! ياسين عبدالعال
خديجه عيسى يوسف احمد الحوسنى
خديجه محمد امين عبدالكريم
خديجه محمد حسين اللنجاوى
خديجه محمد عبد!
خديه عبد! على
خزنه مرزوق مبارك مرزوق المنصورى
خضره سليمان حسن سالم
خلف بن سلمان بن مطر العنزى
خلف بن الفى بن عليق الحنينى
خلفان احمد غانم احمد بن ديالن المزروعى
خلفان زعل خليفه المھيرى
خلفان سالم خليفه مسلم الكعبى
خلفان سعيد راشد مفتاح النعيمى
خلفان عبيد على المدحانى
خلفان محمد سالم حابس المنصورى
خلود الشيخ محمد الشيخ عبداللطيف ال سعد
خلود شبيب حسين عبدالرحمن
خلود عتيق مراد عبد! البلوشى
خلود محمد احمد كليب
خلود محمد خليفه المزروعى المھيرى
خليف عشوى ضحوى العنزى
خليفه احمد خلف العتيبه
خليفه احمد محمد مرشد بدر الھاملى
خليفه بن كاظم بن حسين الوطيان
خليفه بن ناصر بن خليفه بن بديع
خليفه جاسم سيف خليفه القمزى
خليفه حمد محمد حمد المزروعى
خليفه راشد سلطان مبارك المھيرى
خليفه راشد على راشد الشامسى
خليفه سالمين خليفه الحميرى
خليفه سعيد خليفه عاضد المھيرى
خليفه سعيد خويدم عبيد النياوى
خليفه سيف حامد عبيد الطنيجى
خليفه صالح احمد بامطرف
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خليفه صالح عبد! خميس الخليفى
خليفه عادل احمد محمد خليفه البوعينين
خليفه عبد! المقرب
خليفه عبد! عبدالكريم االنصارى
خليفه عبيد محمد عبيد بن دسمال المھيرى
خليفه محمد حميد الكتبى
خليفه محمد خليفه جمعه السويدى
خليفه محمد سليمان العبرى
خليفه محمد سيف سعيد بن صبيح الفالسى
خليفه محمد ھادى المنصورى
خليفه محمد ھزيم المھيرى
خليفه محمد ھالل المھيرى
خليفه مطر خميس المزروعى
خليفه يوسف على الدلى ال على
خليفه يوسف محمد على بن عمير
خليل ابراھيم حسن الصفار
خليل عبدالحميد احمد ياغى
خليل فاضل خليل مطر المنصورى
خليه عيسى ارمله سالم حابس المنصورى
خميس احمد كرم رحمه ال رحمه
خميس راشد محمد الشحى
خميس راشد محمد خميس الصبى النقبى
خميس سعيد خميس سعيد النقبى
خميس سلطان عتيق جمعه شريح المھيرى
خميس سليمان سيف سعيد الشامسى
خميس شامس محمد خميس الوھابى
خميس عبيد خميس الكعبى
خميس عيسى خميس محمد الخيلى
خميس مبارك سحيم حسن القايدى
خورشيد احمد عباس على البلوشى
خوله اسماعيل زوجه عبدالحميد عبد!
خوله عبدالرحمن زوجه سالم خميس الشاعر
خوله عزير حسن جاسم بن جرش
خوله على المرى زوجه عبدالرحمن محمد سعيد
خوله على راشد العبار
خوله على موسى على النقبى
خوله عوض حميد سنان
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خيرى محمد بركات عبدالفتاح التميمى
داليا لبيب حامد مھنا
دانه عبدالعزيز محمد على النويس
دانيه محمد العمرى
داود عبداللطيف سليم الفار
دخيل فھد صالح القحطانى
دراين بنت عبدالرحمن بن عبد! بن سعيد
درويش ابراھيم جواد مرھون
درويش عاطف درويش محمد المزروعى
درويش عبد! درويش
دريد عبد! البيك
دعد محمد عيد رضا الصواف
دالل عبدالواحد محمد جاسم البلوشى
دالل ناصر سالم ھويشل الشكيلى
دالل يوسف حسن عبد! البشرى
دميثان سويدان سعيد ھالل قمزى
دنيا عبدالرحمن عبدالجليل
ديانا مشھور زيتونى
ديال ن احمد غانم ديال ن المزروعى
ديما بنت عبدالرحمن بن عبد! بن سعيد
دينا عباس ابراھيم يوسف اليوسف
دينا عبدالرحمن عبد! بن سعيد
ذكرى صالح زوجه صخر على محمد سعيد
ذكرى فخرى جاسم
ذيب على بجاد على القحطانى
راشد ابراھيم سعيد محمد بن عمير المھيرى
راشد احمد راشد حمد الكعبى
راشد احمد على محمد فالمرزى
راشد احمد محمد عبدالرحمن ال على
راشد احمد نصر! على العارف
راشد االمير خميس عبد! الشريانى
راشد البريك عبد! قاسم العامري
راشد الشيخ محمد صالح
راشد بخيت مبارك سيف المزروعى
راشد بطى دميثان الشامسى
راشد بن عبدالعزيز بن محمد بن سنيد
راشد بيام حسين محبوبى
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راشد جاسم راشد النعيمى
راشد حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
راشد حمد عبيد الزعابى
راشد حمدوه محمد الحيمر الخنبولى
راشد خليل على حسين
راشد سالم راشد السويدى
راشد سالم راشد سعيد لعطيوى المزروعى
راشد سالم سيف عيسى الطنيجى
راشد سالم مسلم ھميله المزروعى
راشد سعيد حمد سعيد بن عتيق
راشد سعيد راشد الطاير
راشد سعيد راشد محمد الفالسى
راشد سعيد سالم عليوه الرندى الشحى
راشد سعيد عبيد على الكعبى
راشد سيف راشد سيف الخيلى
راشد عبدالرحمن احمد عبد! ظبوى فالسى
راشد عبد! خليفه محمد ال حريز
راشد عبد! محمد على النعيمى
راشد عبيد راشد الكعبى
راشد عبيد راشد سعيد الكعبى
راشد عتيق سعيد محمد الصايغ المزروعى
راشد على ابوالحسن محمد حسين االنصارى
راشد على راشد سلطان الخلوى النعيمى
راشد على راشد على الزحمى
راشد على عبد! الزعابى
راشد على مصبح الشامسى
راشد محمد حسين على سنكل
راشد محمد خميس راشد المنصورى
راشد محمد راشد القصير
راشد محمد راشد حمدان جمعه الزعابى
راشد محمد سالم على المرى
راشد محمد سلطان العريانى
راشد محمد عبيد حميدان
راشد محمد على الحايرى
راشد محمد على عبد! اھلى
راشد محمد محمد مبارك المنصورى
راشد ناصر راشد ماجد لوتاه
Page 29 of 118

List of unpaid dividends for the year - 2014
1036
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
راضى عبيد سالم الراشدى
رافت احمد شلبى محمد
راكان بن ابراھيم بن على القرعاوى
رامز على حسنى حجازى
رامى خليل صالح خريسات
رامى غسان صبحى استيتيه
رامى محمد مجدى سعد! يوسف رجب
رامى محمد ناجى محمود الفالح
رانيا الياس الخورى
رانيه ناصر محمود نمر
رايه بخيت حميد الرميثى
رايه سعيد حمد الشكيلى
رايه عبد! زوجه محمد احمد الدھمانى
رائد بن حسن بن سليمان ابوداود
رائد بن غسان بن محمد الفرحان عبيدات
رائد ربحى على حمدان
رائد عبدالعزيز ھادف حميد الشامسى
رائد قاسم اسكندر
ربحى ابراھيم الحاج خليل سليمان
ربيش مبارك حسن لحول المشيعى
ربيع بن ابراھيم بن محمد ابوزيد
ربيع سالم ربيع الظاھرى
ربيع عبدالمجيد غره
رثانا بنت عبدالعزيز بن عبد! الحسن
رجاء السيد عبدالجليل السيد على الھاشمى
رجاء بن لوعان بن رجاء الخالدى
رجاء بن محمد بن مفلح الھاجرى
رجاء بنت صبحى على داوود
رجب بن احمد بن عبد! الغانم
رحاب عبد! محمد الحاج يوسف
رحمه خليفه مبارك سيف الربيعى
رشاد خليل احمد البايض
رضا بن عقيل بن حسين النخلى
رضا حيدر رحمه حيدر المازم
رضاب احمد صالح خليل مريش
رضى بن المختار شيده
رفيعه احمد محمد لوتاه
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رفيعه جان محمد شريفى زوجه ھزيم خميس
رفيعه درويش شكر صالح السويدى
رفيعه سھيل بطى محمد العيالى
رفيعه فضل محمد الراعى
رفيعه محمد احمد بيات المھيرى
رقيه احمد سعيد الحوقانى
رقيه احمد محمود االقرع
رقيه حسن على زوجه محمد صالح على البعدانى
رقيه حميد طريف شافى طريف المنصورى
رقيه على عبد! محمد البنا
رمزى نبيل رمزى العمورى
رمضان عبد! عبدالرحيم حسن الھرمودى
رنا خالد عبد! اسماعيل المطوع
رنا عادل بو عجرم
رندا بنت عبدالوھاب بن عبدالعزيز الفياض
رنى انطون عبدالنور
رواس سالم على رواس الراشدى
روضه احمد المزروعى
روضه سعيد جمعه حسين الشعالى
روضه عبدالرحمن عبد! سلطان الرميثى
روعة فواد منصور
روال احمد ترك
روال احمد سيف
روال جودى خلف جمجوم
رونى ريمون كرم
رويه مھير سعيد الكتبى
ريا محمد سليمان ناصر الذھلى
رياض بن عبدرب النبى بن عيسى العلى
رياض صادق حسن
رياض بن عبد! بن راشد ابونيان
ريان فؤاد سلمان
ريسه مبارك زوجه راشد محمد حمد مطر
ريم االمير خميس عبد! الشريانى
ريم حامد محمد مسلم الراشدى
ريم خليفه محمد المويجعى الشامسى
ريم راشد سالم عبيد الھاجرى
ريم سليمان جميل الحمالوى
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ريم عبيد زوجه خالد حمد سارى المزروعى
ريم محمود حبيب محمد الرضا
ريمه حسين امين
زاھد بن ذاكرالھى بن ابوسعيد شھره الھى
زاھر حسام الدين المرعشلى
زاھره محمد حمد ھبيب العامرى
زايد على بجاد على القحطانى
زايد محمد كرامه محمد العامرى
زكى حسن كاظم العجيلى
زكيه محمد رفيع محمد
زلفه عبدالرحمن محمد استاد الشحى
زليخه ابراھيم بالل الديسى
زليخه عبد! احمد
زمزم عبد! زوجه احمد على فالمرزى
زھراء احمد ابوبكر
زھره على عبد! صالح بوعيشه
زھره محمد حسن فاضل
زھره محمد صقر زوجه عتيق خلفان صقر
زھره محمد على ھاشم
زھير بن على بن احمد الراشد
زھير شوكت الفوال
زياد بن ابراھيم بن سليمان الغثبر
زياد بن نواف بن احمد الصالح
زياد عبد محمد الشاعر
زياد على حسين مصلح
زيد اثير عمر
زين حسن احمد العزب الحضارم
زينب سيد محمد ابوزيد زوجه عبدالرحمن حميد
زينب عبد! احمد محمد البلوشى
زينب عبد! محمد اسماعيل الحمادى
زينب عيسى يوسف احمد الحوسنى
زينب محمد حسن
زينب محمدھادى محمدعلى بدرى
زينه انطون داغر
ساره تيمور ميرزا على ميرزا
ساره جمال على محمد العمارى
ساره خالد ابراھيم سلطان فالسى
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ساره خالد ابراھيم سلطان فالسى
ساره صديق عبد! محمد جعفر البلوكى
ساره عادل شو
ساره عبد! احمد مھدى الخورى
ساره عوض بدر جعفر الكثيرى
ساره محمد عبدالنور عبدالرحمن كلنتر
سارى حمد محمد حمد المزروعى
سالم احمد سالم احمد باكله
سالم احمد عبدالرحمن محمد
سالم احمد مبارك بالليث
سالم احمد محمد المرر
سالم الشيبه سعيد سالم النعيمى
سالم بن سعيد بن راجح الحربى
سالم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشھاب
سالم بن عبد! بن سعيد الشيبانى
سالم بن مفلح بن سالم القحطانى
سالم جاسم عبد! مرشد
سالم جمال عبد! عبدالعزيز المرزوقى
سالم جمعه عبيد كداس الرميثى
سالم حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
سالم حسن على عنون النعيمى
سالم حمد خميس السويدى
سالم حمد سالم كردوس عبيد العامرى
سالم حمد سالم محمد الخزيرى
سالم حمد سلطان حمد العامرى
سالم خلف جميع احمد الكعبى
سالم خليفه السيود عبيد الدرعى
سالم راشد جمعه مبارك حفيتى
سالم راشد سالم على النعيمى
سالم راشد سالم مسلم ھميله المزروعى
سالم راشد سعيد المقعودى الفالسى
سالم راشد على خليفه الدرمكى
سالم ربيع العمارى
سالم سعد سالم باشجيره الخنبشى
سالم سعود سعيد الوھيبى
سالم سعيد حميد الساعدى
سالم سعيد سالم بن كليب
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سالم سعيد سالم سعيد بن سلومه النعيمى
سالم سعيد سعد المنھالى
سالم سعيد نايع النيادى
سالم سلطان سالم العوبد ال على
سالم صالح سالم محمد العامرى
سالم صالح عمر مبارك بن مجلى الجابرى
سالم صالح مبارك البريكى
سالم صالح محمد
سالم عبيد خلف حايز الظاھرى
سالم عبيد سلطان محمد الكلى الزعابى
سالم عتيق سالم بن ثانى المرى
سالم على حمد سبيع الدرعى
سالم على رواس الراشدى
سالم على سالم العكبرى
سالم على سعيد حسين الغفلى
سالم على مبارك احمد البريكى
سالم على محمد داھمان
سالم على محمد درويش
سالم كرامه منيف الجابرى
سالم مبارك ريس بالليث
سالم محمد سالم العلوى
سالم محمد سالم سعيد العفارى
سالم محمد سالم عبيد درويش المزروعى
سالم محمد سويدان سعيد القمزى
سالم محمد عبد! بالحب العامرى
سالم محمود سالم ميمون
سالمين محمد سالم ھالبى
سامح سرحان احمد نمر
سامر صالح خلوف
سامر محمد ابراھيم حماد
سامر محمد الزين
سامر محمد حامد الجمل
سامر معين يوسف حماد
سامى بن سليمان بن عبد! الرويمى
سامى بن شريده بن احمد العبدوه
سامى بن عبدالعزيز بن فھد البدنه
سامى بن عبداللطيف بن خالد العبدالقادر
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سامى بن عبد! ابراھيم القطان
سامى بن على بن محمد الماجد
سامى بن محمد بن سعيد سعد
سامى جباره على مصطفى ابوطه
سامى محمد احمد رضوان
سامي ربيع حسن بن ماضي
ساندرا باميال فونتانا جاالردو
ست البنات احمد محمد حسن
سحر محمد عبدالوھاب ابوشعبان
سحر محمد نايف العلمي
سرور عمير معضد المشغونى
سطام بن فھد بن عبدالھادى العجمى
سعاد محمد عبد! ھناوى
سعاد محمد مصطفى
سعاد يوسف صالح الھندى المخينى
سعد بن ابراھيم بن احمد الراشد
سعد بن ابراھيم بن عبد! الماضى
سعد بن راشد بن سعد السعد
سعد بن عبدالعزيز بن سعد الماضى
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 حكمت ناصر
سعد سعيد سلطان سعيد الساعدى
سعد مھدى سعد القشانين
سعد ناصر عبد! بن الشيخ
سعديه جابر عبد! حسن الجابرى
سعديه عوض بدر جعفر الكثيرى
سعديه قرنى محمد
سعود ابن عبدالرحمن ابن سعود العباد
سعود بن تريحيب بن حمد العتيبى
سعود بن عبدالعزيز بن سعود المحيش
سعود بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الفدا
سعود بن ناصر بن سعود المبدل
سعود زايد عبيد راشد الكعبى
سعود سليمان سالم العضب
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سعود عبدالرحمن محمد رفيع
سعود عبدالعزيز عبدالرحيم النمر
سعود عبدالعزيز محمد سيف حميدان
سعود عبد! محمد المسجن
سعود محمد علي محمد شريف
سعود يوسف احمد يوسف الخورى
سعيد احمد خلفان بن حزيم
سعيد احمد زاھد ال على
سعيد احمد سعيد عثمان الواحدى
سعيد احمد سيف محمد بالحصا الشامسى
سعيد بن احمد بن محمد الغامدى
سعيد بن خميس بن سعيد الفورى
سعيد بن راشد بن خلفان العجمى
سعيد بن عبد! بن محمد الشھرى
سعيد بن عثمان بن محمد العمودى
سعيد بن على بن حسن المعمرى
سعيد بن عمر بن محمد باقازى
سعيد بن محمد بن سعيد عقران
سعيد بن مريع بن سعيد القحطانى
سعيد ثانى سعيد السويدى
سعيد حاضر محمد جاسم المريخى
سعيد حسين سالم
سعيد حمد جاسم القرطاسى النعيمى
سعيد حمد سعيد حربش
سعيد حمد على حمد الحيفى العامرى
سعيد حمد محمد حمد المزروعى
سعيد خليفه غريب وليد الشامسى
سعيد خليفه محمد المويجعى الشامسى
سعيد خليفه محمد ھادى المنصورى
سعيد خميس سعيد خميس الحمادى
سعيد خميس سعيد عثمان الزعابى
سعيد راشد سعيد الشامسى
سعيد راشد عبد! عليوى الحبسى
سعيد زايد راشد فرج الزعابى
سعيد سالم على رواس الراشدى
سعيد سالم مبارك بالحويصل الجابرى
سعيد سالم محمد سالم الكندى الشامسى
Page 36 of 118

List of unpaid dividends for the year - 2014
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
سعيد سلطان سعيد الساعدى
سعيد سليمان الحرفوش
سعيد سھيل سعيد خميس النيادى
سعيد سھيل فرج محمد الراشدى
سعيد صالح احمد البريكى
سعيد صالح فضل ال البريكى
سعيد عباس ابراھيم يوسف اليوسف
سعيد عبداللطيف عبدالنبى غالم رسول
سعيد عبد! احمد لقطرى
سعيد عبد! محمد الوعل الظنحانى
سعيد عبيد على العبد اجتبى
سعيد عتيق مراد عبد! البلوشى
سعيد على سالم سعيد النيادى
سعيد على سعيد الساعدى
سعيد على سعيد الھش
سعيد على عبد! خميس الظريف
سعيد عوض سعيد االجابرى
سعيد مبارك حمد عبد! البريكى
سعيد مبارك سعيد حميد مطر
سعيد مبارك سھيل طاھى الراشدى
سعيد محمد ابراھيم بطى ابورحيمه
سعيد محمد امين محمد سعيد
سعيد محمد جاسم على
سعيد محمد سالم باوزير
سعيد محمد سعيد الحديلى المنصورى
سعيد محمد سعيد العضيلى العامرى
سعيد محمد سعيد القعود الفالسى
سعيد محمد سعيد حميد الھلى
سعيد محمد سعيد عبد! العمودى
سعيد محمد سعيد على الزعابى
سعيد محمد سھيل نھيان بوخرايط العامرى
سعيد محمد عبد! بالحب العامرى
سعيد محمد ماجد درويش الشامسى
سعيد محمد محمد راشد احمد السعدى
سعيد محمد معصم جمعه الفالسى
سعيد محمد مال على محمد المال
سعيد مرزوق راشد القبيسى
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سعيد مطر عبيد دلموك الكتبى
سعيد مطر على عبيد السويدى
سعيد منانه غدير اجتبى
سعيد ناصر سعيد بن جرش
سعيد ناصر سعيد عبيد سعيد خلفان الشامسى
سعيد يوسف محمد نور الشيخ محمد على
سعيده احمد محمد مليح الشامسى
سعيده اسماعيل حبروش محمد
سعيده خميس محمد زوجه عبد! غانم جراح
سعيده سھيل فرج محمد الراشدى
سعيده مطر محمد
سفيان حسن عبد! على المرزوقى
سكينه غلوم عبد!
سكينه محمد راشد عبدالقادر اھلى
سالمه جاسم عبيد جاسم الھولى الزعابى
سالمه جمعه زوجه عبد! عبدالرزاق خليفان
سالمه سعيد بطى
سالمه سلطان عبد! الھاملى
سالمه عبد! حميد عبيد النعيمى
سالمه عتيق سالم محمد بن ثانى
سلطان الذيب على غانم الكتبى
سلطان بن عبدالعزيز بن حمد السليم
سلطان بن محمد بن معيض القحطانى
سلطان حسن عبد! المرزوقى
سلطان حسن على راشد الحوسنى
سلطان حمد احمد عبد! ماجد الشامسى
سلطان راشد سعيد راشد المرموم
سلطان سالم سلطان راشد النعيمى
سلطان سالم محمد سالم على العويس
سلطان سالم موسى سعيد البقيشى الزعابى
سلطان سعيد سلطان سعيد الساعدى
سلطان سعيد سھيل الكعبى
سلطان سيف معضد سيف المشغونى
سلطان شاھين سيف سلطان العوانى
سلطان عبدالحميد محمد سلطان ال على
سلطان عبدالرحمن سلطان شمالن الزعابى
سلطان عبد! احمد المرزوقى
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سلطان عبد! حسن ابراھيم
سلطان عبد! سلطان راشد الرميثى
سلطان عبد! يوسف ال على
سلطان عزير حسن جاسم بن جرش
سلطان على سعيد السنيدى
سلطان عمران سلطان حميد بوطويل الشامسي
سلطان محمد سلطان بن تويه السويدى
سلطان محمد غريب جمعه الحوسنى
سلطان مصبح سلطان مصبح خدوم الشامسى
سلطانه سعيد على الكثيرى
سلمان بن سعد بن محمد بن صالح
سلمان بن عبدالعزيز بن محمد البراك
سلمان جاسم مبارك الزعابى
سلمان حسين سليمان الحمادى
سلمان خليفه محمد سليمان العبرى
سلمان محمد مال ! سليمان الحمادى
سلمى حسام ابراھيم ابوطوق
سلمى خميس زوجه خميس صالح على الجنيبى
سلمى راشد سيف ربيع باالحايمه الظاھرى
سلمى سالم سعيد المنصورى
سلمى سعيد سالم
سلمى سلطان على
سلمى سنان سعيد المنصورى
سلمى عبيد خلف حايز الظاھرى
سلمى عبيد محمد ولدحروه
سلمى عوض صالح احمد الحارثى
سلمى محفوظ محمد على الجنيبى
سلمى محمد احمد الظاھرى
سلمى ناصر سعيد النعيمى
سلوى على محمد اسماعيل الحوسنى
سلوى مبارك جمعه حنيش الدوسرى
سليم بن محمد حسن شيبوب
سليم راشد عبيد الحميرى
سليم سرور مشعان سليم الشامسى
سليم سعيد بخيت سالم الكثيرى
سليم عبدالفتاح مروح رباح
سليم يعقوب الناصر النمرى
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سليمان بن عبدالخالق بن محمد الشھرى
سليمان بن عثمان بن سليمان العبدالكريم
سليمان خلفان سعيد الھطالى
سليمان سمعان سليمان سمعان
سليمان محمد سليمان ناصر الذھلى
سليمه بنت خالد بن محمد الغيالنى
سليمه عبد! سالم
سليمه محمد حسين
سما المدينه لالستثمار العقارى ذ.م.م
سماء عمر عبدالرحيم العمودى
سمر عبدالرحمن محمد على اسماعيل بدرى
سمر يوسف احمد ابوالريش المنصورى
سميح عيسى عبد! الكرنز
سمير بن خليل بن عيسى المجحد
سمير رحيم طاھر
سمير عشم ميخائيل صليب
سميره باش عبد!
سميره جوان مادالفى
سميره عبد! حاجى على صالح
سميره عبد! عبيد حبليل
سميره على سالم النعيمى
سميه سعيد محمد سلطان المقبالى
سميه عبد! احمد الفالسى
سميه عتيق مراد عبد! البلوشى
سميه على عبد! باحاجى الحمادى
سميه غيث خلفان المحيربى
سناء ايوب عبدالرحيم محمد الھاشمى
سناء سلطان ماجد
سناء على احمد الخريبى
سھامه سرور خيرى الزعابى
سھى احمد محمد عوض
سھير محمود السيد حسن
سھيل جمعه لقمان البلوشى
سھيل حسن عبدالرحمن عبدالرحيم
سھيل خلفان سعيد راشد مفتاح النعيمى
سھيل طيب محمد ابراھيم
سھيل عوض محمد شبانى الكتبى
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سھيل فرج محمد الراشدى
سھيل محمد سالم الرضه المزروعى
سھيل محمد سويدان سعيد القمزى
سھيل محمد عبد! بالحب العامرى
سھيله جمعه على صباح الرميثى
سھيله صبحى ابوجراد
سھيله نصيب حمد عبد!
سوزان محمد عطا خليل عريقات
سوسن حسين ال رضا
سوسن محمد حميد بالھول
سوسن مرتضى زوجه محمد محيل الكعبى
سويد مسيعد سويد قران المنصورى
سيد حسام الدين السيد محمد اجمد الھاشمى
سيد شرف سيد على سيد ماجد الفردان
سيد كامل رسول مدنى
سيد محمد سيد شرف الفردان
سيد محمد سيد على سيد محمد ھاشمى المرزوقى
سيرين سمير حداد
سيف النصر سعيد احمد مختار
سيف بالل خميس باروت بوالھون
سيف جاسم محمد سلطان المخاوى
سيف حميد سالم سيف الخيلى
سيف حميد سيف حارب الشامسى
سيف حميدى عبد! حميد العمى الشامسى
سيف خليفه محمد سليمان العبرى
سيف راشد عبيد راشد الشحى ال على
سيف رحمه سيف الشامسى
سيف سعيد راشد سعيد النعيمى
سيف سعيد سالم سيف بن شعفار المرى
سيف سعيد سيف سعيد الكعبى
سيف صالح سالم الحميرى
سيف صالح عبيد
سيف صقر حارب المرى
سيف عبيد سيف صبحه القبيسى
سيف عتيق حارب فرحان مبارك الكويتى
سيف عدنان عليان غرابيه
سيف على سيف المنصورى
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سيف على سيف الناصرى
سيف على عبد! على مردون الشحى
سيف على عليان الرميثى
سيف على محمد على اليليلى
سيف غانم راشد سعيد الشام
سيف فاضل خليل مطر على المنصورى
سيف محمد سيف البادى
سيف محمد على عبد! اھلى
سيف محمد على عبيد المنصورى
سيف مصبح سارى الكتبى
سيف مھير على بالعود الشامسى
شاجع على سالم على جريبه الحارثى
شادى احمد عيد بارود
شادى جان خليفه
شادى حسام فائق الخطيب
شاكر عبدالعزيز محمد السيف
شاكر عبد! سيف
شاكر ھاشم محمود عبد! الدرمكى
شامس راشد على محمد الشامسى
شامسه عبد! على يوسف النويس
شامل محمد حلمى محمد عمر
شاھين لالستشارات الھندسيه
شاھين محمد عابد شاھين المنصورى
شحده حسن جمعه الھوبى
شذى موسى عبد! على عرب
شركه اال مارات لخدمات اال ستثمار السعوديه
شركه تعمير الداره االعمال
شركه صودا كيا للتجاره العامه ذ.م.م
شركه ورلد ابستريم اينيرجى م د م س
شروق احمد محمد حسن
شروق رياض مدحت منيف
شريف بن فھد بن على المھناء
شريف مجدى محمود عزام
شريفه السيد محمد الموسوى
شريفه حسن محمد زوجه موسى عبد! البلوشى
شريفه عائشه حبيب حيدر
شريفه عبد! ارمله فؤاد على احمد الخاطر
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شريفه عبد! زوجه على محمد على
شريفه على ارمله على حميد سعيد المھيرى
شريفه معين محمد جناحى
شرينه محمد عبد! عبدول الخميرى
شرينه محمد ھزيم المھيرى
شطيط حمد مصبح فارس الشامسى
شفاء راشد حمد عبيد الزعابى
شفيق بن احمد بن عبدرب النبى ال رميح
شفيه سالمين ارمله خادم حمد على المزروعى
شليوح سالم حابس سالم المنصورى
شليويح عبيد سيف حمدان المنصورى
شما بخيت سويدان بخيت النعيمى
شما خلف محمد خليفه السويدى
شماء محمد مطر الطاير
شمايل محمد عبد! على عبد!
شمسه احمد خليفه السويدى
شمسه خليفه محمد ھادى المنصورى
شمسه خليفه يوسف احمد اليوسف
شمسه خميس مسحار زوجه عبيد سيف العوابد
شمسه راشد دعار
شمسه سعيد سالم سيف بن شعفار المرى
شمسه سھيل فرج محمد الراشدى
شمسه عبدالرحمن زوجه السيد محمد الرميثى
شمسه عثمان مبارك الزعابى
شمسه محمد خلفان القبيسى
شمسه محمد عبدالحميد
شمسه محمد عبد! بالحب العامرى
شمسه محمد عيسى المزروعى
شمسيه اشتيان سلمان نصراوين
شمه سعيد عبد! راشد الشامسى
شمه عيسى نجم الرميثى
شنار خالد شنار السبيعى
شھاب عيسى حمد ابوشھاب
شھاب محمد عبدالخالق قرقاش
شھب احمد فؤاد محمد سالمه
شھد موسى عبد! على عرب
شھره يسلم صالح
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شھريان يوسف عبدالرحمن زوجه محمد عبد!
شھيل سالم سعيد محمد الساعدى
شھين حسين محتاجى فردسرنى
شوكت احمد ياسين ابوالرب
شيخه ابراھيم سيف احمد كلبان
شيخه احمد ثانى عبدالرحمن الدوسرى
شيخه احمد محمد
شيخه بنت صالح بن محمد ال صالح
شيخه جمعه عبيد كداس الرميثى
شيخه راشد خلفان
شيخه سالم زوجه بخيت سعيد محمد على
شيخه سالم مصبح
شيخه سعيد الرميثى زوجه حسن صالح المھيرى
شيخه سعيد حمد محمد النعيمى
شيخه سعيد خويدم
شيخه سعيد عبد!
شيخه صالح زوجه اسماعيل ابراھيم التميمى
شيخه صالح عبد! العامرى
شيخه عباس حسن عبد! المندوس
شيخه عبد! ابراھيم
شيخه عبد! صالح البريكى
شيخه عبيد خلف حايز الظاھرى
شيخه عبيد صالح عبيد العوانى
شيخه عبيد عبد! راشد بن جميع
شيخه عزير حسن جاسم بن جرش
شيخه على راشد ارمله محمد سھيل بن ھويدن
شيخه على زوجه عبد! سعيد محمد الغواص
شيخه على سيف الناصرى
شيخه عيسى سالم سيف المھيرى
شيخه قنازل بن عيه الشامسى
شيخه محمد سعيد الساعدى
شيخه محمد على
شيخه مطر حاضر بخيت المھيرى
شيخه مطر على السويدى
شيماء حسن محمد على الصيقل
شيماء عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر
شيماء عبد! خلفان راشد الرواى
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شيماء على بجاد على القحطانى
شيماء على مالك عباس سھراب
شيماء نواف محمد على فواز
صابر عقيل محمد عبد! الرفيع
صابر مجرن خلف الھاملى
صادق بن احمد بن على الحدب
صادق على خليل الحواى
صالح احمد عبد! فقيش المصعبى
صالح احمد مفتاح الناصرى
صالح السيد عبد! السيد الھاشمى
صالح برغش جار! المنھالى
صالح بن احمد بن صالح ال رشه
صالح بن جمعان بن على الزھرانى
صالح بن حسن بن سالم البريكى
صالح بن زيد بن محمد البحيرى
صالح بن عبدالعزيز بن عبد! السديس
صالح بن مانع بن على ال الشھى اليامى
صالح بن محمد بن جھويل ال منصور
صالح بن محمد بن عبداللطيف الشعيبى
صالح جاسم احمد بوصبيع
صالح جمعه عبدالرحمن قطان
صالح خليفه محمد خليفه الخالفى
صالح راشد سالم راشد حمد الشامسى
صالح سالم حسين الجابرى
صالح سالم حسين الحارثى
صالح عبدالرحمن احمد مطوع
صالح عبدالرسول عبد! الشواب
صالح عبدالعزيز يعقوب يوسف السركال
صالح عبد! صالح عبد! بنى حماد
صالح عبد! صالح فضل البريكى
صالح عبد! على ال بريك
صالح عبد! عمر باسليمان
صالح على احمد عبدالرحمن الشحى
صالح على الخطيب الخالدى
صالح على عبد! صالح بوعيشه
صالح عوض صالح احمد
صالح محمد توفيق الشافعى المدنى
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صالح محمد عبدالھادى شھاب الھاشمى
صالح محمد على بن زايد
صالح محمد لجرب الصيعرى
صالح محمد مطر احمد الخيال
صالح مدھوس عويض المطيرى
صالح ناصر راشد ماجد لوتاه
صالحه راشد محيل
صالحه سيف خميس محمد النعيمى
صالحه صقر محمد الفالحى
صالحه عبد! محمد
صالحه على سالم على الشامسى
صالحه على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى
صالحه ھالل محمد ھالل الكويتى
صالحين مفتاح ضو
صباح حمد سعيد الشامسى
صباح طناف زويد مبارك
صباح على خليل ابراھيم محمد
صباح محمد جواد زوجه مصطفى حسن اليوسف
صباح محمد زوجه سالم سعيد الجابرى
صبيحه عبد! بخيت
صبيحه عيسى يوسف الحوسنى
صديقه مھدى قشقائى
صفا صفوت فارس ابراھيم
صفاء احمد سعيد خلف
صفوان احمد محمد بلص
صفيه بنت على بن موسى البوعلى
صفيه درويش ابراھيم مرھون
صفيه سلمان عبد! حيدرباد
صفيه عبدالجليل محمد المطوع
صفيه عبدالرحمن زوحه صقر راشد عبد!
صفيه عبد! حسن زوجه اسماعيل على محمد
صفيه عقيل عباس الخورى
صفيه على لنجاوى زوجه مجيد حسن محمد خورى
صفيه على محمد الصفار
صفيه محمد احمد الشحى
صقر بن غازى بن منيع ! المطيرى
صقر صالح عبد! حسين االحول المصعبى
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صقر صالح محمد الزقرى
صالح ابراھيم احمد حرز !
صالح بن جواد بن احمد المؤمن
صالح بن محمد بن علي آل الشيخ احمد
صالح بن مھدى بن عبد! الشخص
صالح حسين حسن تھلك
صالح حسين عيسى محمد ال على
صالح حميد عزيز الدباس
صالح سالم سعيد بن كليب ال بريك
صالح على سعيد العكبرى الحميرى
صالح عمر سعيد العاصى المير
صالح قاسم صالح يافعى
صالح مسعود خميس جمعه
صنات بن زايد بن فھيد الحارثى
صنيتان بن محمد بن على ابوثنين
صوغيه عبد! يوسف السركال
ضاحى محمد عمير الشريانى
ضبابه سارى احمد
ضويھر محمد سالم الكثيرى
ضيا بن على بن حسين المكرمى
ضيف ! بن سليمان بن زين الحربى
ضيف ! عبدالرحمن محمد الحربى
طارق احمد سليمان داود
طارق احمد محمد ماجد العلى
طارق بن برجس بن عبدالمحسن العبدالكريم
طارق بن عبدالعزيز بن حمد الراشد
طارق بن محمد بن سعد العبيدى
طارق حسانين معوض حسانين
طارق حسين ابراھيم محمد طاھر البلوشى
طارق سلطان احمد الخادم المنصورى
طارق صبرى ابراھيم الجاويش
طارق عبدالرحمن رئيس عبدالرحيم الريس
طارق عبدالرحمن ميرزا محمد ابوالمالح
طارق عبدالقادر ھادى القبالى المصعبى
طارق على عقيل ابوبكر الھاشمى
طارق عوض عمر عوض سميدع
طارق لطفى حامد شبكه
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طارق محمد زياد ابراھيم ادعيس
طارق محمد عبد! الكوس السويدى
طارق محمد نور حسين حسن تھلك
طارق محمود ابراھيم العجمى
طارق مد! الحسن جمعه
طالب بن على بن حسن المطوع
طالب حسن عبدالرحيم محمد المال
طالب صالح احمد صالح محمد المحمودى
طالب عبد! كرم احمد على
طالب محمد سعيد برك المنھالى
طالب محمد سعيد حسن
طاھره طيب عبد!
طريفه خادم حمد على المزروعى
طفول سالم على رواس الراشدى
طالل احمد سعيد احمد
طالل بن سعيد بن على ال سالط
طالل بن سيف بن ناصر الصبحى
طالل راشد حمد عبيد الزعابى
طالل سالم عبد! حسن الصابرى
طالل على محمد خلفان الشامسى
طالل على محمد سالم السمرى
طالل محمد احمد على بن ناصر الطنيجى
طالل نمر حرب
طه عبدالرحمن عبدالسالم الفريحات
طه عبدالعزيز حسيبا
طه محمد السيد احمد السيد سلمان الھاشمى
طيب سمير طيب محمد ابراھيم
طيبه عبد! محمد العطاب
ظبيه الماس سالم القبيسى
ظبيه على سلطان ھالل
عادل احمد سلطان عبدالكريم
عادل احمد محمد الياسين
عادل بن حسن بن طاھر الحداد
عادل بن خميس بن ابراھيم العلى
عادل بن عبدالقادر بن محمد الحميدان
عادل بن عبد! بن حمد اليحيى
عادل بن عبد! بن سعيد الغامدى
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عادل بن محمد الوايلى
عادل جالل الدين السيد محمد يوسف شرف
عادل جمعه على غريب القائدى
عادل صالح عبدالرحمن
عادل طاھر زينل
عادل عبادى حسن خياط
عادل عبدالباقى ابوالحسن العلى
عادل عبدالحميد عبد! يوسف الخورى
عادل عتيق جمعه على درويش المھيرى
عادل محاد مسعود المھرى
عادل محمد عبيد محمد النعيمى
عارف بن عبدالرحمن عبد! الملحم
عارف راشد ماجد عبد! قريبان
عارف سالم على رواس الراشدى
عارف سعيد حارب المھيرى
عارف عبدالرحيم محمد احمد الزرعونى
عارف عبد! محمد صادق الخورى
عارف على احمد الخريبى
عارف عمر ناصر على حويل
عارف محمد حسن محمد الشريف
عارف محمد رفيع ابراھيم المال
عارف محمد سالم الغواص الزعابى
عارف محمد عبد! الرضوان الحارثى
عاطف عبد! محمد يوسف الزرعونى
عاكف يوسف صوفان
عاليه شيخ حسن داود
عاليه عبدالرحيم محمد احمد
عاليه عيسى عمر على بن حيدر
عامر احمد صالح السعدى
عامر بن حميد بن محمد الوھيبى
عامر رضا جواد رضا محمد
عامر سالم جوھر الكويتى
عامر سالم سعيد سالم النقبى
عامر سالمين محمد سالم الھالبى
عايده عبدالعزيز محمد على المطروشى
عايده عبدالكريم زوجه محمد على الھاشمى
عايده عوض ذياب حبيب
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عايشه احمد محمد ارمله احمد على بن حيدر
عائشه ابراھيم زوجه ابراھيم بالل بخيت
عائشه ابراھيم على زوجه حسن على المرزوقى
عائشه احمد زوجه على سيف الناصرى
عائشه احمد عبد! رئيس
عائشه احمد على عباس البلوشى
عائشه احمد محمد عبيد الشھبارى
عائشه االمير خميس عبد! الشريانى
عائشه جالل الدين السيد محمد شرف
عائشه حموده عبيد محمد
عائشه حميد سيف محمد القيزى الفالسى
عائشه خليفه حميد خليفه الشامسى
عائشه خميس عبد! دعار
عائشه سالم على رواس الراشدى
عائشه سالم محمد ارمله سبت سالم مبارك
عائشه سعيد احمد الناصرى
عائشه سيف الماجد الماجد
عائشه شيخ شفى
عائشه ضاحى خميس ضاحى السويدى
عائشه عبدالرحمن محمود الجناحى
عائشه عبدالعزيز يعقوب يوسف السركال
عائشه عبد! حسن
عائشه عبد! على الزعابى
عائشه عبد! محمد الياسى
عائشه عبيد حسن
عائشه عبيد خلف حايز الظاھرى
عائشه على احمد بن سيار
عائشه على جابر الشامسى
عائشه على حسن بن عباد الشحى
عائشه على محمد احمد الشحى
عائشه على محمد سالم السمرى
عائشه عيسى حسن خلفان الزعابى
عائشه قضيب احمد الزعابى
عائشه مبارك جمعه سالم الجنيبى
عائشه مبارك على الشامسى
عائشه محفوظ زوجه عبد! محمد سليمان
عائشه محمد احمد
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عائشه محمد ثانى حارب
عائشه محمد حسين ناصر لوتاه
عائشه محمد زوجه يوسف عبد! نعمت خورى
عائشه محمد سالم محمد بن نصر
عائشه محمد عبدالغنى على ال على
عائشه محمد قايد احمد محمد
عائشه محمد يوسف الشحى
عائشه مسعود سعيد
عائشه ناصر ارمله سھيل سعيد على البادى
عائشه ناصر ناصر
عائشه ناصر يوسف محمد البزى الزعابى
عائشه ھالل خلف ھالل المزروعى
عائشه ھالل محمد ھالل الكويتى
عائشه يوسف حسن مسعود الزعابى
عباس ابراھيم يوسف اليوسف
عباس بن راضى بن حسين الھال ل
عباس موسى عبد! الشمالى
عبد حسن دبوق
عبداالله بن عبد! بن عيسى العلى
عبداالله بن محمد بن عبد! البراھيم
عبداالمير عبدالحسين على حسن كامكار
عبدالباسط حبيب محمد احمد التميمى
عبدالجبار عبدالمحسن احمد حسن الصايغ
عبدالجبار يوسف صديق المعلم
عبدالجليل بن عايش بن حسن بوصالح
عبدالجليل بن على بن حسين النصر
عبدالحسين ابراھيم ابراھيم درويش
عبدالحكيم اھالل الرفاعى
عبدالحكيم بن صالح بن محمد تحيفه
عبدالحكيم رشيد سعيد صالح
عبدالحميد بن سليمان بن عثمان الجبير
عبدالحميد عبدالرحمن محمد عبدالكريم خورى
عبدالحميد على حميد الكميتى
عبدالحميد محمد سلوايه
عبدالخالق بن جمعه بن عايش الناصر
عبدالخالق بن على بن عبد! المنصور
عبدالخالق على حسين الحدب
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عبدالرازق خميس خلفان
عبدالرازق محمد عبد! اكبر
عبدالرحمن ابراھيم عبدالرحمن ابراھيم
عبدالرحمن احمد بندقجى
عبدالرحمن بن حمد بن صالح الشدى
عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن العنقرى
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن عفان
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبد! العرفج
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الحصان
عبدالرحمن بن عبد! بن محمد الدغيم
عبدالرحمن بن عبدالوھاب بن احمد العفالق
عبدالرحمن بن محمد بن فھد الھزاع
عبدالرحمن حسين ابراھيم عبد!
عبدالرحمن حمد عبدالعزيز المھيلب
عبدالرحمن راشد سالم بن عياف الشامسى
عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن
عبدالرحمن سيف عبدالرحمن سيف الخضر شويھى
عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن
عبدالرحمن عايض امين حسن الشميرى
عبدالرحمن عبد! عبدالكريم نقى
عبدالرحمن عثمان حمود
عبدالرحمن عثمان عبدالعزيز ابانمى
عبدالرحمن على احمد محمد الجوھرى بنى حماد
عبدالرحمن على سيف الناصرى
عبدالرحمن مبارك عبد! الكندى
عبدالرحمن محمد رفيع الدالل
عبدالرحمن محمد طاھر محمد صالح
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد على الرئيس
عبدالرحمن محمد عبد! الخاجه
عبدالرحمن محمد على عبدالرحمن ھرمودى
عبدالرحمن محمود محمد عقيل فكرى
عبدالرحمن مرتضى على محمد النجار
عبدالرحمن ناصر ابراھيم البريدى
عبدالرحمن يوسف حمامى
عبدالرحيم حسن عبدالحميد شريم
عبدالرحيم سعيد دخيل ! المروانى الجھنى
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عبدالرحيم طيب محمد ابراھيم
عبدالرحيم عبد! عبدالرحيم ابراھيم
عبدالرحيم محمد يوسف الحرمى
عبدالرحيم يوسف محمد احمد الجناحى
عبدالرزاق بن حمد بن عسكر اليامى
عبدالرزاق بن عباس بن حسين الصبى
عبدالرزاق بن ھالل بن ناشى المھناء
عبدالرزاق عبد! عبدالنبى النجار
عبدالرزاق على عبدالرزاق المدنى
عبدالرزاق قايد صالح طاھر
عبدالرزاق محمد عبد! على الجاسم
عبدالرزاق محمد على
عبدالرزاق نبيل عبدالرؤوف الحايك
عبدالرسول ھارون اسحاق الزدجالى
عبدالرضا محمد ناصر
عبدالستار محمد شريف اسد الفھيم
عبدالسالم بدرى الطعمه
عبدالسالم عبدالھادى على
عبدالصمد عبدالعليم رفاعى
عبدالصمد عبد! الماس محمد
عبدالعزيز احمد ابراھيم محمد الحواى
عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العوده
عبدالعزيز بن حسين بن صالح الحارثى
عبدالعزيز بن حمد بن عبد! الراشد
عبدالعزيز بن خالد بن عبدالحميد المبارك
عبدالعزيز بن سعد بن سليمان الحقبانى
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ابراھيم
عبدالعزيز بن عبد! ناصر السعدون
عبدالعزيز بن ماجد بن شريان الدوسرى
عبدالعزيز بن محمد بن ابراھيم بن سعود
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن النعيم
عبدالعزيز بن محمد بن عبد! العسكر
عبدالعزيز بن محمد بن على بن صقر
عبدالعزيز بن محمد بن ناصر الحميد
عبدالعزيز حسين عبد! كاكولى
عبدالعزيز حسين على الوحيدى
عبدالعزيز حميد عبيد حميد معضد الشامسى
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1924
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عبدالعزيز سعيد جمعه حباش البلوشى
عبدالعزيز صقر مراد صباح
عبدالعزيز عبدالرحمن سعيد الكعبى
عبدالعزيز عبد! ايوب
عبدالعزيز على عبد! بن مطرود
عبدالعزيز عمر احمد سالم العامرى
عبدالعزيز فريح منوخ الشمرى
عبدالعزيز يوسف خميس يوسف المالكى
عبدالعظيم على الطيب محمد
عبدالعليم محمد محمد عبده حسن الشريف
عبدالغفار محمد انور عبدالغفار حجازى
عبدالغنى بن احمد بن محمد المحسن
عبدالغنى بن محمد بن عبدالعزيز العتيق
عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى
عبدالكريم بن ناصر بن ناصر الحفه
عبدالكريم على سالم ال سلوم
عبدالكريم محمد طاھر
عبدالكريم محمد على سعيد
عبداللطيف بن عبد! بن حسين الدجانى
عبداللطيف سالم محمد خلفان المر
عبداللطيف عبدالغفار محمد رسول الخاجه
عبد! ابراھيم احمد ال على
عبد! ابراھيم حسن ابراھيم كلدارى
عبد! ابراھيم عبدالرحمن العليمى الحارث
عبد! ابراھيم عبد! الدبوس
عبد! ابراھيم عبيد على اللوز
عبد! ابراھيم محمد سلطان رابوى
عبد! احمد الصفى المحضار
عبد! احمد حسن المرزوقى
عبد! احمد حسن جمعه الفالسى
عبد! احمد راشد الظاھرى
عبد! احمد راشد بن زايد
عبد! احمد عبد! الدرويشى
عبد! احمد على عبد! بن حيدر
عبد! احمد محمد ال حسين الحمادى
عبد! احمد محمد البلوشى
عبد! السيد حسين السيد شبر
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1961
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عبد! السيد عبدالجليل السيد على
عبد! براك حمد المزروعى
عبد! بطى سالم موسى القبيسى
عبد! بن ابداح بن فھد الخالدى
عبد! بن ابراھيم بن عبد! القصيبى
عبد! بن احمد بن عبد! البطاطى
عبد! بن احمد بن عبد! السيھاتى
عبد! بن احمد بن عبد! نوح
عبد! بن بريك بن حميد العمارى
عبد! بن حسين بن زايد البقمي
عبد! بن حسين بن محمد ال ضاعن
عبد! بن حمود بن احمد الغامدى
عبد! بن سعيد بن سعد الروقى
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 صالح بن محمد الحبيب
عبد! بن عبدالرحمن بن عبد! بن سعيد
عبد! بن عبدالرحمن بن محمد المال
عبد! بن عبدالعزيز بن سعود المحيش
عبد! بن عبدالعزيز بن عبدالرحيم
عبد! بن عبدالعزيز بن عبد! العقيلى
عبد! بن عبدالعزيز بن عبد! العليان
عبد! بن عبدالعزيز بن عثمان الحقيل
عبد! بن على بن حسن ال قمبر
عبد! بن على بن محمد الجريفانى
عبد! بن على بن محمد العلوال
عبد! بن محمد بن مصطفى الشنقيطى
عبد! بن مھدى بن عبد! ال طالق
عبد! بن ناصر بن عثمان بن دليله
عبد! بن ھزاع بن ديمان العتيبى
عبد! ثانى سعيد بالعبد المھيرى
عبد! جعفر عبد! احمد عبدولى
عبد! جمال على محمد العمارى
عبد! جمعه على جمعه ال رحمه الدرمكى
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1998
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عبد! حاجى على خورى
عبد! حسن عبد! الجناحى
عبد! حسن عبد! محمد طاھر
عبد! حسن على الجوى
عبد! حسن على حسن الحديدى
عبد! حسن غلوم محمد
عبد! حسين جمعه كزوه البلوشى
عبد! حسين مراد مصطفى
عبد! حمد راشد الشامسى
عبد! حميد جعفر
عبد! حيى محيل حجى الدرسى الكعبى
عبد! خالد على احمد الجودر
عبد! خلفان شلبود الھاملى
عبد! خليفه زعل خليفه الدرمكى
عبد! خليفه محمد بكر الفقاعى
عبد! خميس خلفان مبارك اليحيائى
عبد! راشد سلطان محمد العريانى
عبد! راشد سيف ناصر
عبد! راشد عبد! النعيمى
عبد! راشد عبد! ناصر الدوسرى
عبد! راشد مبارك سيف الريامى
عبد! راشد محمد راشد الراشد
عبد! سالم الخواھر
عبد! سالم سعيد حسن المنھالى
عبد! سالم سعيد سالم بن كليب
عبد! سالم مبارك ريس بالليث
عبد! سالم محمد المنھالى
عبد! سالم محمد بن طوق الحوسنى
عبد! سالم محمد راشد
عبد! سالم محمد سالم ناصر البكر
عبد! سعد عبد! الركيان
عبد! سعيد احمد محمد البادى
عبد! سعيد عبدالجليل الفھيم
عبد! سعيد عبد! راشد الشامسى
عبد! سعيد عبد! سعيد النيادى
عبد! سعيد عبد! سويدان القايدى
عبد! سعيد محمد السومحى
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2035
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عبد! سعيد محمد الشامسى
عبد! سعيد محمد الشيبه ال على
عبد! سعيد محمد عبد! القمزى
عبد! سلطان سيف سلطان بن عواد النعيمى
عبد! سلطان عبد! السالمى
عبد! سلمان محمد سلمان الجاسم
عبد! سليمان العيسى
عبد! سھيل سالم سھيل الخيلى
عبد! سھيل سعيد على البادى
عبد! سيف الزفنه سھيل حموده الحرسوسى
عبد! سيف عبد! على بن غرير
عبد! صالح عبد! حسين المصعبى
عبد! صالح محمد المطوع
عبد! طناف عبد! طريش الكعبى
عبد! عبدالحكيم على الدعيج
عبد! عبدالرحمن جابر بالشاالت
عبد! عبدالرحمن عباس عبدالرحيم المازم
عبد! عبدالرزاق عبدالرحمن ابراھيم
عبد! عبدالرزاق محمد تقى عبدالكريم
عبد! عبدالقادر يوسف على المعينى
عبد! عبدالمجيد على الھاجرى
عبد! عبدالھادى غريب عبدالھادى االحبابى
عبد! عبدالوھاب محمد االنصارى
عبد! عبيد عبد! طحواره
عبد! عتيق عبد! عبدالرحمن بو رقيبه
عبد! على احمد الحربى
عبد! على احمد السالم
عبد! على حسن عبد! العلكيم الزعابى
عبد! على خليفه الرحومى ال بومھير
عبد! على سالم صالح بارشيد
عبد! على سالم صنقور ال سلوم
عبد! على سعيد احمد بن خلفان الزعابى
عبد! على طالب مھدى الخاجه
عبد! على عبد!
عبد! على عبد! رجب
عبد! على على عبد! البلوشى
عبد! عمر سالم باعبد!
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2072
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عبد! عمر سالم محمد باعبيد
عبد! عوض خلفان جمعه الكعبى
عبد! عوض قاسم الھاللى
عبد! عيسى خلف العبرى
عبد! عيسى عباس محمد المازم
عبد! عيسى يوسف احمد الحوسنى
عبد! غلوم على
عبد! فيصل ابراھيم محمد احمد ال حرم
عبد! قاسم حسن على
عبد! قضيب احمد التاجر الزعابى
عبد! ماجد عبد! ماجد المرى
عبد! مبارك سحمى جابر االحبابى
عبد! محمد احمد القحيف
عبد! محمد احمد على البلوشى
عبد! محمد اسماعيل الطاھر الرئيسى
عبد! محمد ثانى حارب
عبد! محمد حسن دريائى
عبد! محمد حسن رضا الجسمى
عبد! محمد سلطان على باليازيه النيادى
عبد! محمد عبدالقادر راشد
عبد! محمد عبد!
عبد! محمد عبد! اھلى
عبد! محمد عبد! بالحب العامرى
عبد! محمد عبد! بروك الحميرى
عبد! محمد عبد! حسين جناحى
عبد! محمد عبد! شرارى
عبد! محمد عبد! عبدالرحمن البناى
عبد! محمد عبد! عبدالمحس الفارس
عبد! محمد عبد! محمد معلمى
عبد! محمد عبود سعد المنھالى
عبد! محمد عقيل على حسن الزرعونى
عبد! محمد على حافظ حمادى
عبد! محمد على محمد بن بيات
عبد! محمد ماجد المھيرى
عبد! محمد مبارك عبدات
عبد! محمد ممنون
عبد! محمود احمد
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2109
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عبد! مطر محمد تريم
عبد! مفرح مطر عبد! المسافرى
عبد! ملك على عبدالرحيم
عبد! موسى حسن محمد الجابرى
عبد! موسى محمد عبد! االميرى
عبد! ناصر خميس ناصر
عبد! ناصر خميس ناصر النعيمى
عبد! ناصر سالم عمر بن شحبل التميمى
عبد! ناصر مزيد المزيد
عبد! يعقوب جاسم الوزان
عبد! يوسف محمد صالح العوضى
عبدالمجيد بن احمد بن محمد المالكى
عبدالمجيد بن عبد! بن حسين المحمد على
عبدالمجيد عبد! محمد السحيبانى
عبدالمجيد محمد عبد! العمران
عبدالمحسن بن حبيب بن حسن ال مطر
عبدالمحسن بن صالح بن محمد العبدالقادر
عبدالمحسن بن محمد بن سعود بن شديد
عبدالمحسن سوعان كسار الخالدي
عبدالمحسن عبدالمقصود محمد نصار
عبدالمنان ابراھيم عبدالمنان العور
عبدالمنعم بن باقر بن عبد! القطان
عبدالمنعم بن حسن بن عبداللطيف االربش
عبدالناصر عبد! خلفان عبد! القصير
عبدالنبى مھدى عبد!
عبدالھادى بن عبدالمحسن بن على الحاجى
عبدالھادى بن موسى بن عبد! المحمدعلى
عبدالھادى عبدالوھاب على العلى
عبدالواحد عبداللطيف الخاجه
عبدالوھاب بن محمد بن صالح العبد!
عبدالوھاب عبدالكريم محمد كبتن
عبده محمد احمد الشوخى
عبله عبيد محمد فارس المزروعى
عبود بن يحى بن حسين ال نصيب
عبيد اسماعيل محمد سعيد الجنيدى
عبيد بطى عبيد سالم المزروعى
عبيد حران راشد عبيد الكتبى
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2146
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عبيد حسن عبدالعزيز
عبيد خميس عبيد بن مسحار المھيرى
عبيد سالم عبيد ابوشبص
عبيد سالم عبيد العوبد العوانى
عبيد سعيد عامر راشد
عبيد سعيد على سعيد المنصورى
عبيد سلمان محمد الھاجرى
عبيد عيسى على نصر الزعابى
عبيد مثنى عبيد باضاوى الكثيرى
عبيد محمد سعيد محمد بوعبله الزعابى
عبيد محمد عبد! الراشدى
عبيد محمد عبد! على الجاسم
عبيد محمد عبد! على الظنحانى
عبيد محمد عبيد ابراھيم دسمال
عبيد محمد عبيد خليفه جابر المرى
عبيد مطر على عبيد السويدى
عبير سليم يوسف محمد غلوم المرزوقى
عبير شلويح زوجه سالم سعيد المنصورى
عبير عمر محمد صالح العبدالكريم عوضى
عبير محمد سليمان ناصر الذھلى
عبير محمد عبد! سعد الھاجرى
عتيق سالم عبيد بالعرطى
عتيق سالم محمد بن ثانى المرى
عتيق محمد سالم مسفر الظاھرى
عتيق محمد عطشان الھاملى
عتيق مراد عبد! البلوشى
عثمان بن صالح بن محمد اباحسين
عثمان بن محمد بن عبدالرحمن السلطان
عثمان صادق عثمان اشتيه
عدنان ابراھيم على ابراھيم المرزوقى
عدنان احمد عبدالكريم ابراھيم المرزوقى
عدنان السيد حسين السيد شبر الموسوى
عدنان بن احمد بن على المبارك
عدنان بن عبدالرحمن بن عمر نحاس
عدنان بن عبد! بن عبداللطيف النعيم
عدنان سعيد عجيل عبيد الخطيبى
عدنان عبدالرحمن عقيل الخاجه
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2183
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -

List of unpaid dividends for the year - 2014

عدنان عبدالكريم عبد! حسين
عدنان عبد! محمود محمد المرزوقى
عدنان فوزي علي
عدنان محمد حسن اسماعيل
عدنان محمد على خميس الحوسنى
عدنان محمود عبداللطيف البربراوى
عدى فالح عبدالكريم الطويل
عذارى بنت فيصل بن معتق العتيبى
عذيجه ناصر ماجد راشد الزمر
عزالدين عبد! العقله
عزام جواد فارس مسعود
عزه احمد سالم باشنفر
عزه حسين على بن حميد ال على
عزيز النساء عظمه على عبدالرحمن
عزيز يوسف ابراھيم المغربي
عزيزه حسن يعقوب سلمان
عزيزه خضر زوجه عبد! امين محمد العوضى
عشبه خلفان ضاعن القبيسى
عصام اسماعيل زواوى
عصام بن احمد بن محمد على موصلى
عصام صالح الدين شحاته
عصام عبد! محمد سلطان العويص السويدى
عصام على سقاف الكاف
عصام محمد رفيع حسن يوسف المال
عطا عبد الحكيم عطا السيورى
عطا عبداللطيف محمود ابورمضان
عطيات حسين ابراھيم
عطيه بن جديع بن معارك العطيه
عفراء احمد جمعه عيسى المزروعى
عفراء خليفه ضاحى الجاسى
عفراء سعيد ثانى محمد الدليل
عفراء سيف على القبيسى
عفراء على سيف الناصرى
عفراء عيسى عمر بن حيدر
عفراء محمد على
عفراء يوسف عبد! الشيبانى
عفره سيف سالم ابونواس
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2220
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عفيفه على زوجه جاسم خليل ميرزا ناصر
عفيفه محسن على الخضر
عفيل مصطفى محمد عبدالنور
عقيل عبداالمير احمد الحاج محمد الھندى
عالء بن مھدى بن تقى ال سيف
عالء عطيه سليم محمد
عالء عمر شريف بطه
عالء محمد احمد ابودوله
علوى بن سعيد بن ماجد الحواج
علوى بن محمد بن داود سميط
علويه حسن عبد! العطاس بنى ھاشم
على ابراھيم بوھندى عبد! الحوسنى
على ابراھيم درويش عبد! الرى
على ابراھيم محمود
على احمد اشنا
على احمد حسين الفيلى الجزيرى
على احمد عبدالرحيم تقى السميطى
على احمد عبد! الخورى الريامى
على احمد على سلمان
على احمد على عبدالغفار الحمادى
على احمد عوض الكثيرى
على اسماعيل محمد البو
على انور محمد حسين الجزيرى
على بخيت الباغ المھيرى
على بدر ھاشم يوسف العمرى
على بطى على الظفرى المھيرى
على بن حسن بن عبد! الحايك
على بن حسن بن على المسلم السيد
على بن حسن بن محمد الزاھر
على بن حسين بن عبد! الحماد
على بن حسين بن معتوق الخليفه
على بن خلفان بن على الشامسى
على بن خليفه بن طاھر االحمد
على بن سالم بن على بن عبد!
على بن سعود بن فالح العتيبى
على بن سلطان بن محمد المھناء
على بن سلمان بن صالح بو خميس
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2257
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
على بن صالح بن صالح الحمد
على بن صالح بن على الدھيمان
على بن طاھر بن محمد االربش
على بن عبدالعظيم بن حسن الجراش
على بن عبد! بن احمد الحافظ
على بن عبد! بن احمد سليم
على بن عبد! بن خليفه عبدالكريم
على بن عبد! بن محمد العتيبى
على بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد
على بن عبدالمحسن بن مدن ال احمد
على بن محمد بن عبد! الخليفه
على بن محمد بن عبد! الكرابى
على بن محمد بن على الناصر
على بن محمد ين عبد! المعيلى
على بن مشبب بن عائض عسيرى
على بن منصور بن سلمان العلى
على بن وايل بن محمد المھناء
على ثانى على السويدى
على جابر على ذاغر اليافعى
على جاسم خميس فيروز الزعابى
على جعفر محمد سبت
على جمال على محمد العمارى
على حسن احمد الحوسنى
على حسن جعفر
على حسن سالم عبد!
على حسن عبد! رضوان
على حسن على حسن الشيخ الزعابى
على حسن على محمد الجوى
على حسن محمد الصيقل
على حسن محمد حسن
على حسين سعيد عبد! الشيخ
على حمد سيف ناصر العبرى
على خالد ناصر راشد لوتاه ال لوتاه
على خلفان ضحى الھاملى
على خلفان عبد! الظاھرى
على خليل جمعه محمد بن طوق
على خليل مختار ابراھيم الصايغ
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2294
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
على درويش على صالح الحوسنى
على راشد عبد! النعيمى
على راشد على الكعبى
على راشد على حسن القيشى شحى
على راشد محمد على بورحيمه الزعابى
على سالم خميس سليمان الشامسى
على سالم راشد القيوانى
على سالم على عبد! سالم المنصورى
على سالم محمد زايد االحبابى ال حثيث
على سالم مطر مصبح الراشدى
على سالم ھادى المنصورى
على سالمين على المزروعى
على سعيد حمد المنصورى
على سعيد على باحطاب
على سعيد على سعيد حمد المنصورى
على سعيد على يوسف النويس
على سلطان سالم سيف الكندى
على سليمان محمد ابوشعر
على سھل عبدالرحمن شيخ الكاف
على سيف عبدالرحمن الناصرى
على سيف عبيد بن عابد
على شطيط حمد عقيف الشامسى
على عبدالرحمن احمد المدنى
على عبدالعال محمد القالوى
على عبدالعزيز نمش عبدالعزيز النمش
على عبد! جمعه غريب الحوسنى
على عبد! حسن راشد المرشدى
على عبد! حميد جعفر ال على
على عبد! خميس الظريف
على عبد! رجب
على عبد! صالح بوعيشه
على عبد! محمد يعروف
على عبيد حسن شھدور
على عبيد سالم عبيد الظاھرى
على عبيد محمد على الغواص الزعابى
على عيضه سعيد على الكربى
على فنخور سعيد الراشدى
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2331
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
على قاسم غيث
على الشين على حالوه
على مبارك سعيد النيادى
على مبارك سعيد حمد المنصورى
على مبخوت عبيد المحرمى
على محسن حسين الحارثى
على محمد احمد المزروعى
على محمد النقيب
على محمد حجى القبيسى
على محمد حسن راعى البوم
على محمد حسن عبد! المال
على محمد حسين على الشمالى
على محمد سعيد خلفان سعيد القمزى
على محمد سعيد عبدالرحمن الناصرى
على محمد سيف على الزعابى
على محمد عبدالعزيز السركال
على محمد عبد! على الجاسم
على محمد عبد! محمد بن درويش الطنيجى
على محمد عبيد خمسان
على محمد على
على محمد على احمد بالرھيف
على محمد على بورحمه الطنيجى
على محمد على حسين بنى حماد
على محمد على محمد بوحاجى
على محمد يوسف خليل
على محمود مصطفى على
على مھدى ابراھيم عبد! الحواى
على ناصر على النعيمى
على ناصر عمر صالح ال بريك
على نبيه محمد المھناء
على يوسف على الحمادى
على يوسف محمد نور الشيخ محمد على
علي شامخ محمد الشامس
عليا حميد عبيد الحمر
عليا عبد! خليفه محمد ال حريز
عليا عتيق محمد عطشان الھاملى
علياء ابراھيم ناصر لوتاه
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2368
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
علياء احمد محمد زوجه عتيق سالم محمد
علياء الثميرى عبد!
علياء حسن احمد مرزوقى
علياء حميد سلطان جابر المطيوعى
علياء راشد ابراھيم رابوى رميثات
علياء راشد سالم عبيد الھاجرى
علياء سالم زوجه محمد على جاسم على
علياء سالم محمد سعيد الكندى
علياء سھيل زوجه عبد! سليمان الحوسنى
علياء شوكت زوجه سليمان حامد المزروعى
علياء طالب جاسم الحواى
علياء عبد! احمد عبد! الدرويشى
علياء عبد! يوسف محمد
علياء عبيد حمد عبيد كعبوس الزعابى
علياء على زوجه سليم حمد سالم الجديدى
علياء على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى
علياء عيسى مبارك عيسى المنصورى
علياء محمد رفيع عبدالخالق الدالل
علياء محمد عبد! بن يميع
علياء محمد عبدالوھاب سلمان
علياء محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى
علياء مصبح على السويدى
عماد ابراھيم متولى حموده
عماد ابراھيم محمد السرخى
عماد بن احمد بن على ال ھنيدى
عماد بن انور بن عبدالحميد فلمبان
عماد بن سلمان بن محمد ال كاظم
عماد بن محمد صالح بن سعيد الطف
عماد حسيب القاضى
عماد صالح الدين صالح الدين فھمى
عماد عبدالغفار مصطفى محمد حميد
عماد عفيف المغربى
عماد محمد شمس الدين المرابط
عمادالدين مصباح محمود ابوحجله
عمار السيد ھاشم السيد عبد! الموسوى
عمار بن حسن بن على الصغير
عمار سالم محمد سالم القاسمى
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2405
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عمار عيد عصفور سالم
عمر احمد حمد راشد الشامسى
عمر احمد سعيد عمير بن عمير
عمر احمد على عبد! بن حيدر
عمر الحاج احمد سالم المنھالى
عمر امين محمد يوسف
عمر بن حامد بن عبدالكريم الفائز
عمر بن عثمان بن محمد العمودى
عمر بن فھد بن عبدالرحمن بو حليم
عمر بن محمد بن سعيد الشحى
عمر جودت عايش مصطفى البرغوثى
عمر حسن عمر عبد! بن عمرو
عمر خميس على سيف الشحى
عمر درويش خميس عبد! العتيبه
عمر زينل حسين
عمر سعيد صالح عبد! الغيالنى
عمر سھيل فرج محمد الراشدى
عمر عبد! سعيد محمد الشامسى
عمر على محمد على الحضرمى
عمر فاروق محمد ابوشقره
عمر كرم عبد! احمد البلوشى
عمر مبارك عبد! بايوسف
عمر محسن عمر صالح البريكى
عمر محمد خليفه سالم بوغانم السويدى
عمر محمد عبد!
عمر مصطفى صالح سابق
عمر ھالل مرشد ھالل الھاملى
عمر يوسف احمد يوسف الخورى
عمران حمدى محمد ابوسريه
عمران محمد مطر
عمرو حسن فھمى محمد
عمرو زكى ابراھيم الجمال
عمير حمد محمد حمد المزروعى
عمير سھيل بطى محمد العيالى
عنايات عبد! محمد
عنبره يسلم يسلم
عنود عتيق مراد عبد! البلوشى
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2442
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عھد عيسى عمر بن حيدر
عواطف سلطان زوجه راشد سيف بن حريز
عواطف عبد! خلفان الرواى
عواطف مبارك محمد الصيعرى
عوشه بخيت محمد المداوى
عوشه حميد عبد! حميد برقع
عوشه راشد سيف
عوشه سعدون عيسى المنصورى
عوشه فاضل سعيد الھاملى
عوشه محمد سالم الدويس الشامسى
عوض احمد خيران صالح
عوض خلفان جمعه الكعبى
عوض سالم على عامر
عوض سعيد بخيت سعيد الكتبى
عوض صالح عامر سعيد الصيعرى
عوض محمد سالم فارع
عوض ناصر سعد القحطانى
عون بن عبد! بن احمد خميس
عونى محمد سلمان الحوامده
عويضه حمد حمدان محمد المنصورى
عيد حماد عبيد حماد المنصورى
عيد عبيد خلفان خميس
عيد على عيد على المرى
عيسى ابراھيم سالم الحوله الشامسى
عيسى احمد عبد!
عيسى احمد عيسى
عيسى ثانى حمد ثانى المھرى
عيسى خلف عيسى صالح العبرى
عيسى خميس محمد الخيلى
عيسى رضوان محمد الرضوان
عيسى سالم على الجالف
عيسى سالم محمد سالم الظاھرى
عيسى سيف مبارك سيف الريامى
عيسى صالح مصطفى محمد الجزيرى
عيسى عباس محمد حسن البلوشى
عيسى عبد! اسماعيل المال
عيسى عبد! عيسى عبد! لحسونى ال على
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2479
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
عيسى عبدالوھاب سالم الساعدى
عيسى قمبر عبد! مراد المال
عيسى محمد اشرف عبدالرحيم عبد!
عيسى محمد جاسم المريخى
عيسى يوسف احمد الحوسنى
عيشه يوسف زوجه حسن صالح عمر الھويت
غاده سامى مامون سيد احمد
غاده مامون محمد نورى
غازى بن ظافر بن ناصر االسمرى
غازى جبريل خليل الھندى
غازى شريف امين عبد!
غازى عبدالعزيز عبدالكريم عبد! الدوسرى
غازى على نھيد طاھر
غازي عقيل نافع المطيري
غاسيه ضاحى فرج مبارك الكتبى
غانم احمد غانم بن ديالن المزروعى
غانم راشد سالم مسلم ھميله المزروعى
غانم سيف غانم سيف السويدى
غانم مبارك راشد سعيد الھاجرى
غانم محمد جمعه خميس الظريف الشامسى
غانم محمد غيث محمد بوعالمه القبيسى
غانم ناصر سعيد عبيد سعيد خلفان الشامسى
غايه سيف ارمله صابر مجرن الھاملى
غدير حسن مصطفى ابومجله
غرام محمد عبد! نقشبندى
غريبه حثبور محمد الرميثى
غزوان محمد رشيد العقاد
غزيل مطر حمد المنصورى
غلوم على محمد
غنوم محمد االحمد الشيخ
غوسيه سيد يوسف على
غيث محمد على بوعالمه القبيسى
غيث محمد غياث رمضان
غيداء عبد! راشد العبدالغفور
فاتن بنت محمود بن احمد المصرى
فادى انور عوض سالمه
فارس جمعه جاسم جابر المريخى
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2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
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2534
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List of unpaid dividends for the year - 2014

فارس حمد محمد حمد المزروعى
فارس عبدالعزيز شمسان محمد المقطرى
فارس فيليب الخورى
فارس محمد عبيد جابر عبيد المزروعى
فارس يوسف ثانى الوعيل السويدى
فاضل بن عباس بن سلمان العليوى
فاضل خليل مطر على المنصورى
فاطمه ابراھيم عيسى
فاطمه احمد ابراھيم خراده احمد
فاطمه احمد بشيت خليفه المھيرى
فاطمه احمد خلف عبد! العتيبه
فاطمه احمد عبد عوض العامرى
فاطمه احمد عبد!
فاطمه احمد عبد! المنصور
فاطمه الدھيمى محمد على المنصورى
فاطمه الزھراء البوزنانى
فاطمه الزھراء سھل عبدالرحمن شيخ بنى ھاشم
فاطمه السيد محمد السيد عبدالرحمن
فاطمه السيد محمد محمد صالح شرف
فاطمه بنت سعود بن حسن السعيد
فاطمه بنت عبد! بن عبدالوھاب الموسى
فاطمه بنت فھد بن حسن العيسى
فاطمه جاسم خليل ميرزا ناصر الشمسى
فاطمه جاسم محمد جاسم بن كلبان
فاطمه جمعه محمد بن كتفور
فاطمه حارب خليفه حاظر المھيرى
فاطمه حارب سيف
فاطمه حسن ابراھيم محمد
فاطمه حسن احمد الشواب
فاطمه حسين سعيد
فاطمه حسين سعيد عبد! الشيخ
فاطمه حمد خميس بالعبد السويدى
فاطمه حمد سعيد ناصر الحنيبى
فاطمه حمد محمد حمد المزروعى
فاطمه حمود حمد الفالسى
فاطمه خالد ناصر راشد لوتاه
فاطمه خلفان عبد! سلطان الظاھرى
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2553
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2555
2556
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فاطمه خلفان محمد خليفه بوسارى
فاطمه خميس على سعيد الساعدى
فاطمه راشد خميس محمد
فاطمه راشد سالم الظاھرى
فاطمه راشد عبد! الشامسى
فاطمه سالم سالمين المرى
فاطمه سعيد سالم بن شعفار
فاطمه سعيد عبد! الميدور
فاطمه سعيد على المھرى
فاطمه سعيد على سعيد حمد المنصورى
فاطمه سعيد محمد المنصورى
فاطمه سعيد محمد عيسى الدرعى
فاطمه سعيد مراد زوجه احمد طارش المرى
فاطمه سلطان سعيد سھيل الكعبى
فاطمه سيف راشد القبيسى
فاطمه شفيق على
فاطمه صالح مسلم المحرمى
فاطمه عباس على السيد عبد! علوى
فاطمه عبدالجليل عبد! االنصارى
فاطمه عبدالخالق عبد! العوضى
فاطمه عبدالرحمن ابراھيم
فاطمه عبدالرحمن عبد! الرميثى
فاطمه عبدالرحمن محمد طاھر محمد ولى
فاطمه عبدالرحمن محمود باقر
فاطمه عبدالرحيم العمودى
فاطمه عبدالكريم على
فاطمه عبدالكريم محمد طاھر
فاطمه عبد! احمد الرئيس
فاطمه عبد! احمد مھدى الخورى
فاطمه عبد! الحواى زوجه طالب الحواى
فاطمه عبد! جمعه جعفر حسين اھلى
فاطمه عبد! حاجيه الرضا
فاطمه عبد! خلفان عبد! القصير
فاطمه عبد! على محمد القاضى الشامسى
فاطمه عبد! قمبر عباس العوضى
فاطمه عبد! يوسف
فاطمه عبدالمجيد احمد قاسم صديقى
Page 71 of 118

List of unpaid dividends for the year - 2014
2590
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -

List of unpaid dividends for the year - 2014

فاطمه عبيد محمد الخضر السويدى
فاطمه عزيز حديد خنبولى الشحى
فاطمه على سيف الناصرى
فاطمه عمر سالم باشجيره الخنبشى
فاطمه فاروق حسن على العلى
فاطمه فھد راشد راشد الدوسرى
فاطمه ماجد ارمله حميد عبد! يوسف كتاره
فاطمه ماجد السويدى زوجه عبدالرحمن محمد
فاطمه محمد احمد النعيمى
فاطمه محمد المزروعى زوجه فاضل المزروعى
فاطمه محمد حسن الجالف
فاطمه محمد خميس
فاطمه محمد راشد
فاطمه محمد رفيع حسن يوسف المال
فاطمه محمد زوجه احمد محمد البلوشى
فاطمه محمد زوجه على صالح ال احمد العلى
فاطمه محمد سالم الرضه المزروعى
فاطمه محمد سالم الشكيلى
فاطمه محمد سالم زوجه سيف على محمد على
فاطمه محمد شمس محمد العوضى
فاطمه محمد عبدالقادر سالم الحامد
فاطمه محمد على النومان
فاطمه محمد عمر
فاطمه محمد غانم راشد ذياب المزروعى
فاطمه محمد غانم على المرى
فاطمه محمد محمد صالح فكرى
فاطمه مطر حاضر بخيت المھيرى
فاطمه مفتاح عبد!
فاطمه منصور محمد عبد! حسين خورى
فاطمه مھير حميد مرزوق الكتبى
فاطمه موسى عيسى
فاطمه ناصر عبد!
فاطمه ناصر عبد! العلى
فاطمه ھالل خلف المزروعي
فاطمه يوسف حسين
فاطمه يوسف محمد
فاھم عباس عبد! عيسى التميمي
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فايز باسم فايز عواده
فايز بن ناصر بن محمد الجزيرى
فايز رفيق حاسبينى
فايزه احمد عبد! سلطان النعيمى
فايزه محمد رفيع فتح ! فتحى العوضى
فتحيه حمود سليمان العبرى
فتحيه زيد سعيد زيد
فتحيه طيب عبد!
فتحيه عبدالجليل عبد!
فخريه رضا على
فخريه على فردان على
فداء صبرى محمد صادق
فدوى ناصر اھديوى ثابت
فراس احمد ايوب
فراس جمال ابراھيم دبابنه
فراس عبدالصمد عبيد
فراس محمد احمد
فرج عيسى فرج الفالحى
فرح جالل الدين السيد محمد يوسف شرف
فرح حسين ناصر حسن الصايغ
فرزانه انور حسين عبدالحميد زوجه احمد محم
فروغ احمد دارا
ف Mحسين كرامه الكثيرى
ف Mزھدى عبدالسالم ابوعيسى
فريبا عبد! رجائى
فريد شحاته محمود احمد
فريد عبدالحميد عامر
فريد محمد احمد محمد
فريده ابراھيم مراد حسن
فريده حامد عبد!
فريده حسن ابراھيم محمد
فريده سالمين بدر زوجه عبدالكريم عبيد بدر
فضيله حسين ريس
فالديمير عيسى قسطندى دباح
فلسطين سالمين سعيد
فھد احمد ابراھيم خراده احمد
فھد بن ابراھيم بن ناصر العبدالسالم
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فھد بن سالم بن على البراھيم
فھد بن سعد بن عبدالرحمن العميرى
فھد بن عبد! بن احمد العبدالكريم
فھد بن عبد! بن سليمان الكھالن
فھد بن عبد! بن عبدالرحمن بن عويس
فھد بن محمد بن ابراھيم السلوم
فھد بن منجى بن مناجا المطيرى
فھد بن ناصر بن سيف الكلبانى
فھد خالد ابراھيم سلطان خليفه
فھد خالد ابراھيم سلطان خليفه
فھد راشد بطى الشامسى
فھد سالم شھداد عبد! النيادى
فھد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بحلوق
فھد عبدالعزيز عبد! الزرعونى
فھد عبد! سعود عبد! الخاطر
فھد على مبارك المحمود
فھد محمد صالح القرق
فھد موسى محمد حسن الدرمكى
فھمى بن حمد بن عبداللطيف العبدالعظيم
فھيمه محمد على احمد البلوشى
فواز انيس فخر الدين الشعرانى
فواز بن على بن صالح بن خطاف
فوزى بن ابراھيم بن احمد مديفع
فوزى بن رضا بن السعيد
فوزى بن فرج بن يسلم العبيدى
فوزيه ابراھيم ابراھيم درويش
فوزيه احمد زوجه صالح جمعه حسن صالح
فوزيه بنت سعد بن عبدالرحمن الراشد
فوزيه خليل فردان الفردان
فوزيه عبد! احمد
فوزيه عبد! السعد
فوزيه عبد! قمبر عباس العوضى
فوزيه عيسى محمد امين محمد سعيدالعوضى
فوزيه فواز الزعبى
فوزيه محمد حسن فاضل
فوزيه محمد عبدالكريم
فؤاد بن احمد بن ابراھيم الخليفه
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فؤاد خالد عبدالعزيز الملحم
فؤاد سعيد سليمان الغمرينى
فؤاد علي مھدي الغريافي
فؤاد محمد على عباس
فيصل احمد محمد سالم بالعمى التميمى
فيصل االمير خميس عبد! الشريانى
فيصل السيد على الموسوى
فيصل بدر ھاشم العمرى
فيصل بن خلف بن حميد المطيرى
فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجندول
فيصل بن مجرى بن بدر العتيبى
فيصل بن محمود بن مساعد الشريف
فيصل سالم محمد راشد الدرسى الكعبى
فيصل عبد! احمد محمد البلوشى
فيصل عبد! خلفان راشد الرواى النقبى
فيصل عبد! على بطى المھيرى
فيصل عبد! على عبد! بن نصيب النعيمى
فيصل عبيد حميد عبيد الخيال
فيصل عدنان على حسين
فيصل على طاھر على الحمادى
فيصل محمد ديب االمين
قاسم بن حبيب بن جمعه اللواتى
قاسم نايف صالح الحربى
قاسم يسلم عمر
قدرت محمد على طرابى
قصى حسين محمد ابوجمعه
قصى طارق العواد
قظمه حمد حمدان المنصورى
قماشه محمد غانم المرى
قمر صالح عبد! صالح شحبل التميمى
كابى جوزيف كوريه
كاظم على عبد! محمد
كامل السيد ابراھيم حمدى الھاشمى
كامله مطر حاضر بخيت المھيرى
كبرى محمد قريش
كريم عبدالكريم مبارك فرج
كلثم ابراھيم حسن المازمى
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كلثم امين محمد خورى
كلثم سعيد السويدى زوجه على سالم المھيرى
كلثم عبد! حسن الظاھرى
كلثم عيسى عبد! زوجه على طالب مھدى
كلثم مبارك زوجه الفندى سيف صياح المزورعى
كلثم محمود عبد!
كلثوم على حسن
كلود اندره اسطنبولى
كليثم سعيد محمد
كمال رشاد كمال عبدالكريم
كمال قابيل محمد محمد خضر
كمال يوسف وھبى
كنه محمد زوجه الشيخ سالم بن حم العامرى
كوثر ھادى احمد عبد! الحسينى
كوكب عبد! عبده نور الدين شھاب الھاشمى
كوكب محمد عبدالنبى ال رحمه
الند مارك للنقليات
لبنى جھاد البوظه
لبنى عمر احمد سالم العامرى
لطيفه حسن عبد! بالغزوز
لطيفه حمد خميس بالعبد السويدى
لطيفه سلمان جاسم الزعابى
لطيفه عبد! سلمان عابد النشمى
لطيفه على سيف الناصرى
لطيفه محمد احمد عبدالرحيم تقى
لطيفه محمد عبدالرحمن فكري
لمياء يوسف احمد يوسف الخورى
لميس راشد سالم عبيد الھاجرى
لندن عمر جعفر
لول صالح عبد!
لؤى خالد على محمد السعدى
ليالى عادل احمد محمد خليفه البوعينين
ليث على مجبل العذارى
ليث يوسف محمد ابو حجله
ليلى احمد عبد! الذوادى
ليلى احمد محمد حسين حمدان بودبس
ليلى الحبيب احمد الخيلى
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ليلى حسين عبد! الصغيرات
ليلى حسين محمد الجسمى
ليلى خادم بو عميم
ليلى درويش ابراھيم مرھون
ليلى سعيد على يوسف النويس
ليلى على سلمان سلمانى
ليلى على عباس خميس
ليلى عمر احمد سالم العامرى
ليلى عيسى احمد االشرم الفالسى
ليلى فوزى محمود قبالوى
ليلى محمد حسين على الجاسم
ليلى محمد سعيد عبد! العمودى
لينا عبدالرحمن احمد كلثوم
ماجد ابن جار ! ابن حمدان الغامدي
ماجد احمد غياث بور احمد
ماجد بن جابر بن حبيليص العتيبى
ماجد بن حسين بن حمد الحربي
ماجد بن على بن حجى الخليفه
ماجد خلفان بن ثنيه
ماجد ربيع سالم ربيع الظاھرى
ماجد زكريا اسحق رمضان
ماجد زكريا عبدالعزيز السويدى
ماجد عبد! ماجد المرى
ماجد عبد! محمد ماجد المھيرى
ماجد عبد! محمد يوسف عبيدلى
ماجد محمد راشد البوفالسه
ماجد محمد غالب عبدالكريم محمد
ماجده ماجد خليفه بوعديل
مادوب محمد يطبع العامرى
مارى ميشال راشد
ماريا جوزفينا بدرو جاويديانو زوجه رضا
مازن بن درويش بن طاھر فاضل
مال ! عبيد ظالم القبيس
مالك بن مكى بن على الخويلدى
مالك عبدالرحمن محمد على
مانع احمد سعيد عيالن المھيرى
مانع الفندى سيف صياح المزروعى
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مانع خميس سعيد بريك المنصورى
مانع سالم على عوى الشامسى
ماھر احمد فتوح
ماھر بن عبد! بن موسى الحماده
ماھر صال ح الدين البيطار
ماھر محمد سالم عسكر الخالقى
ماھر موفق الوتار
ماھر يوسف محمد رسول الخاجه
مبارك احمد عبد! المزروعى
مبارك احمد مبارك بالليث
مبارك احمد محمود محمد البلوشى
مبارك احمد مطر ماجد طارش الخيلى
مبارك بن سعيد بن مبارك باجوير
مبارك جمعه حتيش الدوسرى
مبارك راشد سعيد مبارك الشامسى
مبارك سالم مسلم بالليث
مبارك سعيد على سعيد حمد المنصورى
مبارك سعيد محمد عيالن الرميثى
مبارك سلطان مبارك الجتال
مبارك سيف راشد سيف الشامسى
مبارك صالح عويمران الصيعرى
مبارك صالح مبارك حسن لحول المشيعى
مبارك عامر مبارك عبد! المحيربى
مبارك عبد! القيطى المصعبين
مبارك عبد! صالح
مبارك عبد! مبارك عبد! العبرى
مبارك عشوان عبد! مبارك المزروعى
مبارك على محمد عابد شاھين المنصورى
مبارك عمر شعبان السبوسى
مبارك كلفوت صالح الراشدى
مبارك محمد جمعه الجنيبى
مبارك محمد خميس راشد المنصورى
مبارك محمد سھيل نھيان بوخرايط العامرى
مبارك محمد عبد! بالحب العامرى
مبارك مسيعد سويد قران المنصورى
مبارك مطر مبارك خميس
مبخوت عيد حربى عبد! المنھالى
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2849
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
مبيوع حسن يعقوب الزين
متعب بن عبد! بن مقحم السھلى
مجاھد حمود مسعد حزام
مجد محمد رشيد صالح شقير
مجدى خلف سعيد فرجانى
مجدى سعد محمد فھمى
مجينين محمد ثامر المنصورى
محاسن عيد محمود موسى
محبه محمد سليمان ابوالخير
محبوبه باقر حسين
محروس بن ابراھيم بن احمد العلى
محسن بن حامد بن احمد الحارثى
محسن ھادى حسين الحامد
محضار عبدمحسن عبادى
محمد ابراھيم حسين البلوشى
محمد ابراھيم سعيد احمد زكى المدبولى
محمد ابن زيد ابن بطى السبيعى
محمد ابن عابد ابن داود الشھاب
محمد احمد ابراھيم عبد! االديب
محمد احمد ابراھيم عبد! الجروان
محمد احمد السيد الشيخ
محمد احمد الشيخ مجرن الكندى
محمد احمد سالم سعيد عمير الجابري
محمد احمد سعيد
محمد احمد سلطان مطر الحالمى
محمد احمد عبد! محمد سليمان المالك
محمد احمد عبيد سيف الجرش
محمد احمد غانم ديالن المزروعى
محمد احمد محمد اربابى البلوشى
محمد احمد محمد شمبل
محمد احمد محمد عبد الرحمن الحباى
محمد احمد مشفقى الجسمى
محمد اسماعيل ابراھيم الفردان
محمد اسماعيل احمد اسماعيل
محمد اسماعيل محمد مصبح
محمد السيد عبدالھادى متولى
محمد السيد ھاشم السيد عبد! الموسوى
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2886
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد المر سعيد على بن حلوه بنى جتب
محمد المر محمد المر المھيرى
محمد امين نصار
محمد باسل محمود جمال الدين
محمد بخيت سعيد بخيت الكتبى
محمد بدحان بخيت المروج
محمد بطى سھيل العامرى
محمد بن ابراھيم بن محمد ال عيد
محمد بن ابراھيم بن محمد الرسينى
محمد بن ابراھيم بن محمد المھناء
محمد بن احمد بن عبد! الحنيطه
محمد بن احمد بن عبدالمحسن االمير
محمد بن جعفر العباس
محمد بن حامد بن سعيد الغامدى
محمد بن حبيب بن صالح الحبيب
محمد بن حسن بن على ال ھنيدى
محمد بن حسين بن مھدى مطر
محمد بن راشد بن عيد الھاشمى
محمد بن سعود بن شبيلى الشبيلى
محمد بن سعود بن مطنى الشمرى
محمد بن سلمان بن احمد العبدالعزيز
محمد بن سليمان بن سالم على
محمد بن سليمان بن عبد! العلويط
محمد بن سليمان بن محمد اللمكى
محمد بن صالح بن سعود الحربى
محمد بن صالح بن على الغامدى
محمد بن صالح بن فوزان العجمى
محمد بن عبدالحميد بن حسين شروانى
محمد بن عبدالخالق بن محمد سندى
محمد بن عبدالرحمن بن عبد! بن سعيد
محمد بن عبدالرحمن بن محمد التيسان
محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن صالح
محمد بن عبدالعزيز بن سعد الماضى
محمد بن عبدالعزيز بن عبد! الدخيل
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل
محمد بن عبدالعزيز بن محمد القاسم
محمد بن عبدالعزيز بن ناصر المطوع
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2923
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -

List of unpaid dividends for the year - 2014

محمد بن عبدالعزيز بن يعقوب السركال
محمد بن عبد! بن ابراھيم ال مطر
محمد بن عبد! بن عبدالخالق الشھرى
محمد بن عبد! بن عبدالرحمن السليمان
محمد بن عبد! بن عبدالعزيز بن صعب
محمد بن عبد! بن على المحيشى
محمد بن عبد! بن محمد ابن غاميه
محمد بن عبد! بن محمد السيارى
محمد بن عبد! بن موسى الحماده
محمد بن عبد! بن ناصر حميدينى ال مطير
محمد بن عبدرب الرسول بن يوسف ال حاجى
محمد بن عقيدى بن رضيمان المعجل
محمد بن على بن احمد عبدالوھاب
محمد بن على بن حسن المھناء
محمد بن على بن سليمان الجمعه
محمد بن على بن طاھر الحداد
محمد بن على بن عبدالوھاب العمران
محمد بن فھد بن عبدالرحمن المعيويد
محمد بن فوزى بن رضاء السعيد
محمد بن مسفر بن على القحطانى
محمد بن ناشى بن احمد المھنا
محمد بن ناصر بن محمد السبيعى
محمد بن ناصر بن منيف الدوسرى
محمد بن ھالل بن ابراھيم عليوات
محمد بن يحيى بن عبد! اليحيى
محمد ثامر راجى محمد مصطفى
محمد ثانى حارب
محمد جاسم خليل ميرزا ناصر الشمسى
محمد جاسم محمد بوزيزى
محمد جامع خليفه القيزى
محمد جمال عبد! عبدالعزيز المرزوقى
محمد جمعه حسن جمعه البلوشى
محمد جمعه خلف شمس الحوسنى
محمد جمعه راشد سعيد الطاير
محمد جمعه عبيد المرموم
محمد جمعه عيد جمعه سالم
محمد حاتم على محمد المحرمى
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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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد حاظر عبد! حمد المزروعى
محمد حبيب حسن احمد
محمد حسن سليمان
محمد حسن صالح بركات البريكى
محمد حسن عبد! محمد جناحى
محمد حسن على الشيخ الزعابى
محمد حسن على حسن على
محمد حسن على محمد العامرى
محمد حسن على يوسف الحمادى
محمد حسن عمر عبد! بن عمرو
محمد حسن محمود عوض !
محمد حسن محمود نصر
محمد حسين طاھر الجاسم
محمد حسين عبد! الكفيل
محمد حمد خادم محمد القبيسى
محمد حمد خميس بالعبدالسويدى
محمد حمد شافى العامرى
محمد حمد محمد احمد سليمان
محمد حمد مصلح جمھور االحبابى
محمد حمدان عبد! الشامسى
محمد حمزه محمد بشير الجبان
محمد حمعه كمال باقادر
محمد حميد سيف حارب الشامسى
محمد خالد احمد مجرن الكندى
محمد خالد ممدوح الجراقى
محمد خضر خليل قداده
محمد خلدون صبرى
محمد خلف خلفان بوحميد المزروعى
محمد خلف ھالل راشد المزروعى
محمد خلفان عبيد الغزالى
محمد خلفان على مطر الشامسى
محمد خلفان ماسى البدوات
محمد خليفه حميد ساعد الكعبى
محمد خليفه صبحه الرميثى
محمد خليفه محمد ھادى المنصورى
محمد خليفه مطر على الجميرى
محمد خليفه يعروف خليفه سالم السبوسى
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2997
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد خميس بوملحى المرر
محمد خميس سعيد الحكم سعد ال على
محمد خميس عبد! الحاج
محمد خميس محمد خميس بالصوب الكتبى
محمد خير احمد المحمصانى
محمد راشد سالم عبيد الھاجرى
محمد راشد سعيد محمد المنصورى
محمد راشد سيف جبر جمعه السويدى
محمد راشد عبدالصمد راشد الكيتوب
محمد راشد عبد! النعيمى
محمد راشد عبد! راشد صريدى
محمد راشد على حقموه الشحى
محمد راشد محمد عوض المزروعى
محمد راشد مسعود النقبى
محمد ربيع سالم ربيع الظاھرى
محمد رسول محمود محمد مشروم
محمد رويس محسن الھاللى
محمد زاھر سعيد الشبلى
محمد زمان زين العابدين محمد الخاجه
محمد زيد محمد فريد الخانى
محمد سالم احمد ابراھيم الشارجى
محمد سالم احمد سويدان السويدى
محمد سالم حمد عويص الدرعى
محمد سالم سالم عويد الفالسى
محمد سالم سالمين شوط الشامسى
محمد سالم سعيد الدبى الدرمكى
محمد سالم صالح الحامد
محمد سالم صالح محمد
محمد سالم صقر المنصورى
محمد سالم على المرى
محمد سالم محمد احمد الراشدى
محمد سالم محمد راشد الدرسى الكعبى
محمد سالم مسعود الظاھرى
محمد سعود ھادى الحارثى
محمد سعيد جاسم سعيد امنيظره ال على
محمد سعيد خلف الغيث
محمد سعيد راشد النيار
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3034
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد سعيد سلطان
محمد سعيد صالح فضل البريكى
محمد سعيد عبدالجليل محمد الفھيم
محمد سعيد عبد! العمودى
محمد سعيد عبد! راشد الشامسى
محمد سعيد على سعيد الزعابى
محمد سعيد محمد سعيد باعمران
محمد سعيد محمد سليمان بن سويد الشحى
محمد سعيد محمد على
محمد سلطان سعيد سھيل الكعبى
محمد سلطان عمران راشد النعيمى
محمد سلطان محمد الزعابى
محمد سلطان محمد القاضى
محمد سلطان مسعود الكعبى
محمد سلمان جاسم مبارك الزعابى
محمد سليمان ناصر الذھلى
محمد سھيل فرج محمد الراشدى
محمد سھيل نھيان العامرى
محمد سيف حاشد القبيسى
محمد شريف حسين محمد انوھى
محمد شريف محمد رسول محمد فريدونى
محمد شريف محمد صديقى
محمد شريف محمد ھادى محمد بدرى
محمد صالح عبد! حسن المنھالى
محمد صالح احمد مصبح العتوبى
محمد صالح سالم ال سعيد الكثيرى
محمد صالح عبد! صالح شحبل التميمى
محمد صالح على البعدانى
محمد صالح ناصر عوض الحميرى
محمد صديق فتح على عبد! ال خاجه
محمد عابد ثانى بن سيف المرى
محمد عابد شاھين القصيلى المنصورى
محمد عامر محمود نجم الدين القلطقجى
محمد عبدالباسط محمد احمد مرداس
محمد عبدالحميد عبدالواحد رحيم
محمد عبدالرحمن احمد محمد فلكناز بستكى
محمد عبدالرحمن محمد حسين الھياس
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3071
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد عبدالرحمن محمد صالح االميرى
محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البناى
محمد عبدالرحيم محمد عبدالجليل االحمد
محمد عبدالرضا عبد! حسن كاكولى
محمد عبدالسالم مصطفى الماضى
محمد عبدالعزيز عبدالرحمن العطاN
محمد عبدالعزيز قاسم محمد
محمد عبدالقادر على محمد محمود
محمد عبدالقادر مصطفى نعمان
محمد عبدالكريم عبدالسميع على
محمد عبدالكريم عبد! الرئيس
محمد عبداللطيف سليمان عيسى
محمد عبد! احمد االيوبى الجزيرى
محمد عبد! احمد البيلى
محمد عبد! احمد حسن المرزوقى
محمد عبد! احمد شاھين
محمد عبد! بالحب العامرى
محمد عبد! خليفه محمد ال حريز
محمد عبد! سيف المعضادى
محمد عبد! سيف سعيد العسعوسى الحبسى
محمد عبد! عبدالرحمن على المرزوقى
محمد عبد! عبدالعزيز العرفج
محمد عبد! على عبد!
محمد عبد! على مبارك المخينى الجنيبى
محمد عبد! عيسى محمود
محمد عبد! قاسم النعيمى
محمد عبد! محمد
محمد عبد! محمد احمد محمد العبيدلى
محمد عبد! محمد الحمادى
محمد عبد! محمد امين عبد! باقر
محمد عبد! محمد حسين
محمد عبد! محمد رفيع الدالل
محمد عبد! محمد صالح ال علي
محمد عبد! محمد عبد! المرزوقى
محمد عبد! محمد غاصب العبدولى
محمد عبد! محمد كندر االحمد
محمد عبد! محمد مسلم المرزوقى
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3108
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد عبد! محمد مصبح بن عيسى الغفلى
محمد عبد! موسى الدراب
محمد عبد! يسلم بارويس
محمد عبدالمحسن بن فھيد العتيبى
محمد عبدالناصر بن محمد سويسى
محمد عبده على عبد!
محمد عبده محمد عبده
محمد عبيد راشد معيلى كندى
محمد عبيد سالم الظاھرى
محمد عبيد سعيد على الكعبى
محمد عبيد محمد حسن البلوشى
محمد عبيد مرشد الخوار الكعبى
محمد عتيق سعيد راشد المقعودى الفالسى
محمد عتيق مراد عبد! البلوشى
محمد عثمان على محمد بخيت
محمد عجيل ماجد عجيل
محمد عزير حسن جاسم بن جرش
محمد عصام مروان منير النونو
محمد عطيه عبدالمعطى ابراھيم البقرى
محمد على احمد
محمد على احمدبن زايد
محمد على حسن
محمد على حسن حدادى
محمد على حسن محمد المال
محمد على راشد سويلم اجتبى
محمد على رضا موسى جعفر على
محمد على سالم سعيد المزروعى
محمد على سالم صالح بارشيد
محمد على سالم على جريبه الحارثى
محمد على سلطان النيادى
محمد على سيف بن عابد المرى
محمد على عباس حسن البلوشى
محمد على عبد!
محمد على عبد! الدرازى
محمد على عبد! الشحى
محمد على عبد! خميس الظريف
محمد على عبد! محمد عقيل كاظم
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3145
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد على عبيد خميس خمسون النقبى
محمد على محمد النقيب
محمد على محمد خير زرزور
محمد على محمد رضا على اكبر ال رضا
محمد على محمد عبد!
محمد على مھير على محرول الشامسى
محمد على موسى حسين البلوشى
محمد على يوسف حبيب اليوسف
محمد علي عبد! السقاف
محمد عمر عامر مھنا
محمد عيسى حسن على
محمد عيسى محمد الحلو
محمد عيسى محمد يوسف
محمد غانم راشد ذياب المرزوعى
محمد غانم راشد شاھين القصيلى المنصورى
محمد غسان حسن فطين طھبوب
محمد فاضل سالم بطى الھاملى
محمد فالح امين حمد
محمد فايز الخليل
محمد فتح ! على حسين
محمد فتحى محمد حسين
محمد فتحى محمد محمد الصياد
محمد قاسم سليم شقره
محمد قاسم عبدالكريم تلجبينى
محمد قاسم عبد! الرمحى
محمد كرامه محمد العامرى
محمد مال ! زبير حسن العبيدلى
محمد مال ! غالم محمد العوضى
محمد مالك احمد بن مالك الشحى
محمد مبارك سالم الكتبى
محمد مبارك على رصاص المنصورى
محمد مبارك على سليمان الغافرى
محمد مبارك محمد برمان الشامسى
محمد مبروك مبارك صالح البريكى
محمد محمد حسين
محمد محمد سعيد المحمد
محمد محمد عاطف العياط
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3182
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

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
محمد محمود مصطفى حمدان
محمد مسرى سالم عبيد المنصوري
محمد مسيعد سويد قران المنصورى
محمد مشھور عبدالقوى السعدى
محمد مطر راشد سعيد الطاير
محمد مطر على عبيد السويدى
محمد مطر محمد مطر الفالسى
محمد معتز محمد رشيد الجمال
محمد ناجى الحاى مبارك احمد عبد!
محمد ناصر سالم راشد الرشيدى
محمد ناصر سعيد عبيد سعيد خلفان الشامسى
محمد ناصر سيف ناصر المرى
محمد ناصر عبود غانم التميمى
محمد ناصر عمر صالح ال بريك
محمد نافذ منير دياب
محمد نائل امين ابراھيم
محمد نجدت عدنان المجبر
محمد ھانى محمد ھشام
محمد ھالل مصبح على الكعبى
محمد وحيد سعيد بدرالدين عفيفى
محمد يوسف احمد حسن محمود
محمد يوسف الشحى
محمد يوسف خليفه غانم الحميرى
محمد يوسف محمد امين عبدالرحمن كالت
محمد يوسف محمود احمد الزرعونى
محمد يوسف موسى ابوسلوم
محمد يونس ناصر احمد
محمدانس ھيثم المالح
محمدعزيز بن حمزه بن احمد قل
محمدعلى بشير عبدالرحيم طھبوب
محمود ابراھيم عسكر اسماعيل
محمود احمد محمود محمد البلوشى
محمود اسحاق احمد كرمستجى
محمود بن عبدالرحمن بن عبدالسال م جسومه
محمود بن عبد! بن احمد العوينى
محمود جمال فھد دعنا
محمود حسن محمود
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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
3255
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محمود حمد! عيسى ابو حجله
محمود ذيب حماد
محمود سعادات عبدالمجيد سعاده
محمود شريف داود البرقاوى
محمود عبدالرحمن احمد عبدالرحيم
محمود عزيز محمود عبدالجواد
محمود على االحمد
محمود محمد محمود الشلختى
محمود مصطفى محمود زكى
محمود منيب الشيخ حسين
محمود موسى رمضان محمد
محمود يوسف محمد درويش
مختار احمد طلبه اسماعيل
مخيزن محمد خميس راشد المنصورى
مدى خالد عبد! راشد عمران السويدى
مديحه احمد عبدالعزيز احمد الزرعونى
مديحه سالم جمعه ياقوت
مديحه عبد! بدوى زوجه مال ! محمد
مديحه عبيد عبد! جميع
مدينه ابراھيم اوال ارمله عباس البناء
مدينه خلف سلمان الطفل
مراد عبد! حسين مختار البلوشى
مرتضى بن مصطفى بن ھاشم ال عيش
مرتضى توفيق صالح محمد
مرزوق فالح جابر الحبابى
مرشد حمد مرشد تميم المرزوعى
مروان خلف محمد الدليمى
مروان خليفه خميس مطر الكعبى
مروان داوود سليمان تميره الياس
مروان سعيد مصطفى قطشيات
مروان سيف الدين خير بك
مروان عبدالعزيز شمسان محمد المقطرى
مروان عبد! عبدالرحمن محمد المحمد
مروان عبد! محمد بطى الجميرى
مروان عيد على عيد المرى
مروان قاسم محمد على العلى
مروان مجيد عدسو
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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
3292
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مريم احمد خليفه كنيش القبيسى
مريم احمد زوجه عامر محمد خلفان الھاملى
مريم احمد سالم زوجه صالح سالم الضبيعى
مريم احمد عبيد النعيمى
مريم احمد على
مريم احمد غانم المزروعى
مريم احمد محمد
مريم السودى سليم المنصورى
مريم السيد محمد اسالم السيد محمد يوسف شرف
مريم باجاه ابراھيم بريك الخميرى
مريم بطى عبيد سالم المزروعى
مريم جاسم خليل ميرزا ناصر الشمسى
مريم جمعه سالم العقادى
مريم جمعه عبيد كداس الرميثى
مريم جنكى خير محمد البلوشى
مريم حسن ابراھيم
مريم حسن على ھاشم
مريم حسن عمر عبد! بن عمرو
مريم حمد احمد حمد المطوع الظاھرى
مريم حمد خلفان
مريم حمد راشد حمد الظاھرى
مريم حمد زوجه مصبح خلفان مصبح الكعبى
مريم حمد محمد حمد المزروعى
مريم حميد عبد! على المزروع التميمى
مريم خلفان محمد بوسارى السويدى
مريم خليفه احمد سيف السويدى
مريم خليفه محمد الفقاعى
مريم خميس بالل وليد المذن
مريم راشد عبد!
مريم راشد عبد! حميد عمرانى
مريم رحمه احمد محمد البلوكى
مريم زكريا عبدالعزيز محمد ماجد السويدى
مريم سالم على باسلوم
مريم سالم ناصر جاسم الزعابى
مريم سالم يحيى العامرى
مريم سعيد سالم زوجه ابراھيم سالمين
مريم سعيد محمد بامحمود
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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
3329
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مريم سليمان احمد جمال الشيبانى
مريم سيف حاذه زوجه مھير سعيد سارى
مريم صالح حسن صالح المھيرى
مريم صالح محمد الدھمانى
مريم عبدالرحمن عبد! الرميثى
مريم عبدالرحمن على
مريم عبدالرحيم الزرعونى زوجه فرج محمد
مريم عبدالعزيز احمد محمد البلوكى
مريم عبد! ابرھيم كنكزار
مريم عبد! احمد خورى
مريم عبد! احمد سعيد العبدولى
مريم عبد! حسن اللوز
مريم عبد! خلفان حسانى
مريم عبد! زوجه محمد سعيد خميس مطر
مريم عبد! عبدالرحمن رفيع
مريم عبد! مبارك حميد الريسى
مريم عبد! محمد عبدول
مريم عبود زوجه عبد! عمر باسليمان
مريم عبيد احمد المھيرى
مريم عبيد احمد سالم المھيرى
مريم عتيق فاضل المحيربى
مريم عثمان يوسف
مريم عقيل عبد! محمد فلكناز
مريم على احمد على احمد المھيرى
مريم على ارمله عبد! جعفر الزرعونى
مريم على عبد! صالح بوعيشه
مريم على عبيد سعيد الزعابى
مريم عوض مبارك القبيسى
مريم عويضه زوجه خلفان حمد حميد القبيسى
مريم عيسى خلف عيسى صالح العبرى
مريم عيسى خلفان الزعابى
مريم عيسى خميس
مريم عيسى عمر بن حيدر
مريم غانم راشد سعيد الشام
مريم غلوم رضا عبد! بن مسبح
مريم فوزان سالم
مريم مبارك زوجه خميس محمد سلطان النيادى
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3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
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مريم مبارك سعيد حمد المنصورى
مريم مبارك صالح السبوسى
مريم محفوظ محمد الجنيبى
مريم محمد راشد بوعصيبه
مريم محمد زوجه سعيد ناصر سعيد محمد
مريم محمد زوجه /عبد! الحج خليفه
مريم محمد سالم الرضه المزروعى
مريم محمد عبدالرحيم اھلى
مريم محمد عبدالقادر راشد اھلى
مريم محمد عبدالكريم عبد! الرئيس
مريم محمد على محمد بوحاجى
مريم محمد ھزيم
مريم مروان سيف حميد راشد مشارى العلى
مريم موسى خليل العيله
مريم نصيب حمد
مريم ھالل محمد ھالل الكويتى
مريم يوسف حسن مسعود الزعابى
مريم يوسف سالم ال على
مريم يوسف محمد عبد! المال
مزنه سھيل سعيد على البادى
مساعد حسن عمر عبد! بن عمرو
مسعد ناجى احمد
مسعود اميل سعد
مسعود حمد مسعود محمد الدرمكى
مسعود عبد! محمد الجناحى
مسعود عبد! محمد عبدالعزيز الزرعونى
مسعود يوسف محمد نورالشيخ محمد على
مسعوده طه حسن السعيدى
مسلم سالم واسط الكثيرى
مسلم صالح سالم صالح العامرى
مسيعد سويد قران المنصورى
مشاعل عبدالمحسن محمد السديرى
مشعل بن عبد! بن محمد المرشد
مشعل يوسف صالح النجدى
مصباح محمود حسن المسلمانى
مصباح محمود سالم المسالتى
مصبح الكندى مصبح الكندى المرر
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3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
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مصبح سيف محمد ثابت
مصبح على حسن
مصبح عيسى محمد الغفلى
مصطفى بن محمد بن على العبدالمحسن
مصطفى بن موسى بن ياسين الرمضان
مصطفى عبدالحافظ عبدالمحسن احمد
مصطفى عبد! عبد! السلمان
مصطفى عبدالنبى محمود عبد!
مصطفى فؤاد الحريرى
مصطفى محمد يوسف مراد على
مصطفى ناصر احمد صالح
مصطفى نسيم اسماعيل الشھاوى
مصطفى ياسين فالح عبدالھادى الكبيسى
مصطفى يوسف رشدى محمد بھاءالدين مصطفى
مصعب احمد محمد حسن الريس
مطر حامد مصبح النيادى
مطر خليفه عبيد العوى
مطر خميس الشيبه سالم الخميرى
مطر راشد سعيد الطاير
مطر سعيد سيف مبارك بن بناء اجتبى
مطر سلطان محمد راشد القبيسى
مطر على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى
مطر على مطر العبيدانى
مطر مبارك سعيد حمد المنصورى
مطر محمد الفاره القبيسى
مطر محمد مبارك سلطان الكتبى
مطر محمد مطر محمد المفتول المزروعى
مطره حمد ارمله سالم سعيد المنصورى
مطلق بن عبدالرحمن بن قعدان العتيبى
مطيع نجيب محمد قاسم
مظفر مطر خلفان محمد المزروعى
معتصم يوسف عبدالفتاح عبدالفتاح
معتوق حسين عبد! الحوسنى
معروف وھيب قزيحه
معصومه احمد ناصر الخلصان
معصومه السيد ھاشم الوسوى
معضد راشد حمد عبيد الظاھري
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3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
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معضد صالح ميزر سعيد الرميثى
معضد صالح ميزر سعيد الرميثى
معن محمد عدنان كركوتلى
مفتاح على مفتاح حمد النيادى
مفرج حسن احمد طاھر
مكى بن على بن مكى ابوفور
مالك خلف محمد خليفه اليوسف السويدى
مالك عبدالحكيم عبدالحسين على كامكار
ممتاز حمد ھالل الشامسى
ممدوح صبحى محمد رفاعى
مملكه اسماعيل على الفھيم
منال بنت محمد بن صالح المغلوث
منال جاسم حسن بن جعفر
منال عبدالكريم احمد يوسف
منتھى السيد احمدالسيد عبدالحسين
منذر بن على او توفيق بن احمد
منذر مبارك حمد سالم الجنيبى
منذر محمد ياسين المرابط
منصر على ثابت النھدى
منصور احمد على بن غليطه
منصور بن بريك بن سيف الكثيرى
منصور حسنى عبدالمحسن التميمى
منصور خميس سنان خميس التميمى
منصور سالم سالم عويد الفالسى
منصور سالمين الجابرى
منصور سعيد سالم سيف بن شعفار المرى
منصور سيف محمد حزيم المنصورى
منصور عادل احمد محمد حبيب
منصور عبدالرحمن محمد طاھر محمد صالح
منصور عبد! على الحمادى
منصور مبارك حمد سعيد بن شفيا العامرى
منصور محمد شريف محمد عوضى
منصور محمد مال ! سليمان
منى احمد محمد بندوق القمزى
منى تريم عمران تريم الشامسى
منى جعفر عبد!
منى حمزه صالح
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3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
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منى خضير بروايه
منى خليل ابراھيم محمد حمد الحمادى
منى سھيل فرج الراشدى
منى سيف ! محمد خورى
منى عبدالرب عبدالرحمن عبد!
منى عتيق مراد عبد! البلوشى
منى على احمد
منى على احمد الھاجرى الشحى
منى على عبد!
منى محمد زوجه احمد جمعه محمد احمد
منى محمد على عبدالرحمن ھرمودى
منى محمد غانم المرى
منى محمد فرج المال
منى موفق موصللى
منى ناصر عمر صالح ال بريك
منى ھياى زوجه ابراھيم ناصر سعيد العامرى
منى يعقوب يوسف
منى يوسف حبيب اليوسف
منير بن حجى بن احمد البودريس
منير جدوع عطيه حسين
منيره عبدالكريم احمد يوسف
منيره على بجاد على القحطانى
منيه محمد نور عبداللطيف
مھا ابراھيم محمد حسن البلوشى
مھا حسنى حافظ رحال
مھا حميد عيسى لوتاه
مھا عبد! حميد على
مھا عتيق زوجه /عادل سيف الحريز
مھا على سعيد جمعه البواردى
مھا غانم حسن غانم
مھا محسن علوى محمد الصافى
مھا محمد على عبدالرسول
مھا محمود عبدالواحد الفرحان
مھا محمود مصلح يحمور
مھدى بن عبد! بن على عبيد اليوسف
مھدى بن على بن ھادى اليامى
مھدى بن محمد بن على ال سرار
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مھدى مبخوت البخيت مبخوت وعيل العامرى
مھدى محسن بن محمدعلى ال زايد
مھديه السيد شبر السيد ماجد الھاشمى
مھديه محمد ابراھيم خجسته خدابنده لو
مھراء خليفه سالم الدرمكى
مھره حميد سلطان
مھره خليفه حميد سالم الحوسنى
مھره راشد سعيد سالم راشد العامرى
مھره سعيد راشد محمد الفالسى
مھره عبد! زوجه سالم محمد خميس
مھره يوسف صالح
مھنا بن ابراھيم بن عبد! المھناء
مھند ابراھيم شحاده ابوزيد
مھند بن زيلعى بن على العقيلى
مھول سالم زوجه على خلف جاسم شبيب
موزه ابراھيم حسن صالح محمد الظفير
موزه احمد بشيت خليفه المھيرى
موزه احمد خلف عبد! العتيبه
موزه احمد عتيق بن حويرب
موزه احمد محمد بالقيزى
موزه احمد محمد بندوق القمزى
موزه الھول ربيع الزفين زوجه خليفه الزفين
موزه بطى مسعود سالم المحيربى
موزه حمد عديل الشامسى
موزه حمد محمد حمد المزروعى
موزه حميد سيف المھيرى
موزه خالد عمر راشد الخرجى
موزه خليفه احمد سيف السويدى
موزه سالم ھالل على السليمانى
موزه سعيد احمد خلف العتيبه
موزه سعيد جوعان الظاھرى
موزه سعيد سالم بن شعفار زوجه بيات حمد
موزه طناف زويد مبارك
موزه عبيد سعيد الجروان
موزه عبيد محمد
موزه غانم على خليفه
موزه غانم على خليفه الفالسى
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موزه محمد راشد المزروعى بنى ياس
موزه محمد زوجه عبد! احمد محمد
موزه محمد زوجه ھالل محمد ھالل الكويتى
موزه محمد سالم ھويشل الشكيلى
موزه محمد سعيد المحمود
موزه محمد ماجد درويش
موزه مصبح الكندى المرر
موزه مطر العفارى مطر المنصورى
موزه مطر حمد المنصورى
موزه مطر سعيد المحيربى
موزه ھالل زوجه محمد سليمان ناصر الذھلى
موسى ابن عبد! ابن موسى الحمادة
موسى بن حجى بن حسين المطاوعه
موسى بن ھادى بن محمد حرب
موسى مراد حسن عبد! البلوشى
مويد محمد سعيد محمد على الجشى
مؤسسه ابو مياله لمواد البناء
مؤسسه خاتون للتجاره العامه
مؤمن حميد شناوه
مؤيد رجا بشير مساد
مى عامر مبارك عبد! المحيربى
ميترا احمد المرزوقى
ميثا احمد غانم بن ديالن المزروعى
ميثا عبدالكريم نصر! على العارف
ميثا عيد محمد مديه
ميثا محمد عبد! بالحب العامرى
ميثاء راشد سعيد سالم راشد العامرى
ميثاء محمد يوسف صديق المعلم
ميثاء مطر احمد محمد المنصورى
مير عبدالعزيز احمد عبد! خورى
ميرفت بدير محمد
ميره تريم عمران تريم الشامسى
ميره خلفان خليفه الظاھرى
ميره خليفه حميد سالم الحوسنى
ميره سعيد عمير يوسف المھيرى
ميره محمد سليمان ناصر الذھلى
ميساء يوسف احمد يوسف الخورى
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ميسون على قدوره
ميشا انطوان شعنين
ميشيل سليم ميشيل غندور
ميمونه محفوظ محمد على الجنيبى
مينا سامح منير موسى
مينا عماد لبيب بطرس
مينه احمد زوجه راشد سالم مسلم المزروعى
ناجى عوده اسماعيل العبسى
ناجى ناجى مثنى الكرشمى
ناديه ابراھيم عبد! عبدالكريم كلنتر
ناديه بنت حرب صالح الزھير
ناديه عبد! سعيد الحمومى
ناديه عتيق مراد عبد! البلوشى
ناديه مبارك جمعه حنيش الدوسرى
ناديه مھدى عبد! ابراھيم الحواى
ناديه يوسف زوجه وجدى على عبد! عقاب
ناصر احمد سعيد بن حريف المھيرى
ناصر احمد سعيد عثمان الواحدى
ناصر احمد صالح
ناصر برك سعيد مفتاح الكثيرى
ناصر بن على بن سعد الخرجى
ناصر راشد سالم الكيت العلى
ناصر سعيد صالح احمد البريكى
ناصر سعيد مسلم
ناصر سعيد ناصر عكلوه الزعابى
ناصر سلطان على عبيد الشويخ ال على
ناصر صابر محمد البلوشى
ناصر عبدالكريم محمد سعيد العوضى
ناصر عبد! سعود طناب
ناصر عبد! صالح مبارك المنصورى
ناصر عبد! ناصر بن جابر
ناصر عزير حسن جاسم بن جرش
ناصر على ناصر حيدره
ناصر عمر صالح ال بريك
ناصر محمد اسد الحجى
ناصر محمد اسماعيل زينل
ناصر محمد سعيد محمد النيادى
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ناصر محمد شريف محمد قوام
ناصر محمد عمير يوسف المھيرى
ناصر مسفر عايض مبارك االحبابى
ناصر مصطفى محمد طنبوره
ناصر مير عبد! احمد خورى
ناصر ناصر عمر
ناصر نصيب اسماعيل نصيب بوعفره بنى ياس
ناصر ياسين سعيد حسن الحمادى
ناصر يوسف احمد عبد! الحداد
ناھد جعفر يوسف مختار ال يوسف
ناھد سيد عدنان احمد زوجه مبارك محمد
ناھد عاشور شعبان
نايف بن سمير بن راضي الحماده
نايف بن عبدالعزيز بن محمد النعيم
نايف بن محمد بن عطا! القحطانى
نايف عبد! محمد كندر االحمد
نايل راشد حمد عبيد الزعابى
نبال نبيل شاكر الشاكر
نبيل بن على بن طاھر االرضى
نبيل حسن ابوالنجا
نبيل حسن مصطفى ابوحجله
نبيل خلف عباس خلف قمبر
نبيل سليم ابراھيم الموج
نبيل عبد! محمد شريف
نبيله بطى عبيد
نجاح غلوم عيسى محمد
نجاه اسماعيل مبارك موسى الشريف
نجاه حبيب ساجوانى
نجاه درويش ابراھيم مرھون
نجاه عبد! محمد حبيب المازمى
نجاه على مطر الجميرى
نجاه محمد ارمله خميس حمد محمد الكعبى
نجاه محمد شريف حسنى المغربى
نجاه مسلم سليمان عبد! الكيومى
نجاه يوسف عباس
نجالء احمد زوجه منصور عبدالكريم الكبيسى
نجالء تريم عمران تريم الشامسى
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نجالء على محمد احمد الشحى
نجم عبيد احمد عبيد الزعابى
نجمه عباس حسن العرادى
نجوى حاتم برفش جار! المنھالى
نجوى عبده عبدالفراج
نجيب جميل رافع
نجيب محمد العطاس الھاشمى
نجيبه السيد شبر الموسوى
نجيبه محمد عبدالرزاق عبدالرحيم بستكى
نداء سعيد خليفه المطروشى زوجه جمال
ندى درويش مرشدى البرغلى
ندى محمد سليمان جاسم المعمرى
نرجس درويش ابراھيم جواد مرھون
نزار بن محمد سعيد بن محمد على الجشى
نزار سلمان فرحات
نزار ممدوح البيطار
نسرين بيجم سيد حسن
نسيم محمد عبدالقادر عبدالرازق
نسيمه ابراھيم ابراھيم درويش
نسيمه اسماعيل عبد! بو حميد
نسيمه عبدالرسول ھارون اسحاق الزدجالى
نصيره محمد عبدالرحمن بستكى
نطيره مال ! غالم محمد العوضى
نعمه حسين ديب ابوجياب
نعيم جاسم عبد! محمد المرزوقى
نعيم على صبرا
نعيمه احمد عبدالكريم الزرعونى
نعيمه بطى خلفان بطى القبيسى
نعيمه حسن عمر عبد! بن عمرو
نعيمه عبد! موسى البوعلى
نھى ابراھيم منصور الرخيمى
نھيان محمد عبد! بالحب العامرى
نھيل مطر احمد محمد المنصورى
نواف حامد محمد مسلم الراشدى
نواف محمد احمد
نوال عبدالحميد عبد! يوسف الخورى
نوال على بجاد على القحطانى
Page 100 of 118

List of unpaid dividends for the year - 2014
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
نوال عوض بدر جعفر الكثيرى
نود ماھر احمد محمد العطاس
نور سعيد محمد سعيد المال
نور عصام فريد حلبى
نورا عبدالرزاق محمد تقى عبدالكريم
نوره ابراھيم خليفه راشد السويدى
نوره احمد محمد رسول عبدالكريم الزعابى
نوره االمير خميس عبد! الشريانى
نوره بنت حسن بن احمد الشھرى
نوره بنت حمد بن محمد ال جبرين
نوره بنت سالم بن حمد بن حريول
نوره حجى سالم محمد الدرسى الكعبى
نوره صالح احمد
نوره عبدالرحمن الدال ل زوجة عمر احمد
نوره عبدالرحمن محمد طاھر العباسى
نوره عبد! احمد محمد البلوشى
نوره على حسن عبد! العلكيم الزعابى
نوره على محمد
نوره مبارك جمعه حنيش الدوسرى
نوره محمد شريف عبد! حسين
نوره محمد عبدالحميد جمعه
نوف خليفه حفيظ سعيد المزروعى
نوف سعيد على المھيرى
نوف ماھر احمد محمد العطاس
نيفين عثمان محمد عثمان
نيلى عبيد محمد عبد!
نيلى محمد خليفه حمد اليحيائى
ھاجر احمد صالح منصر حاجب
ھاجر محمد زوجه مبارك جمعه الدوسرى
ھاجره احمد عبد! الجابرى
ھادى بن حسن بن على ال مردف
ھادى بن صالح بن يحيى ال منصور اليامى
ھاشم احمد عبد! احمد
ھاشم الرفاعى على مصطفى
ھاشم عباس ھاشم محمد المرزوقى
ھاشم محمد حسن عبدالسيد العلوى
ھاله رفعت محمد منصور
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ھاله سھيل الشيخ فارس عورتانى
ھاله صالح الدين عبدالحميد احمد
ھاله على سالم ھادى المنصورى
ھانم قطب محمود
ھانم محمد صبرى زوجه خليفه ربيع عبد!
ھانى احمد سليمان
ھانى احمد عبد! الحورى
ھانى بن راضى بن حسن العيسى
ھانى بن عبدالمحسن بن احمد الحجاج
ھانى عبدالحميد احمد على صالح
ھانى عبد! اسعد حسينه
ھانى على عبدالفتاح الشربنى
ھانى محمد داود الغول
ھبه احمد نصر الدين مصطفى فھمى ھلوده
ھبه ! محمد عبدالسالم حسن
ھبه سمير محمد يونس
ھبه عبدالكريم زوجه حسن على محمد المرزوقى
ھبه فيصل محسن
ھبه ماھر احمد محمد العطاس
ھتان بن حامد بن صالح احمد
ھدى احمد يوسف عبد! بوعتابه الزعابى
ھدى حسن احمد حسين ال بشر
ھدى حمد على النعيمى
ھدى حمدان جاسم راشد
ھدى سبيل محمد عبد!
ھدى سليمان سعيد بن سليمان
ھدى صديق عبد! محمد جعفر البلوكى
ھدى عبدالرحمن زوجه حمد سعيد محمد الساعدى
ھدى عبدالقادر محمد ھيسان
ھدى عبيد جمعه الفھد
ھدى علوى احمد العفيفى
ھدى على ابراھيم الفردان
ھدى محمد سليمان ناصر الذھلى
ھدى ناصر عبود غانم بن حيدره التميمى
ھزاع بن بكر بن ملوح القحطانى
ھزاع عبد! جمعه عبد! الحوسنى
ھشام احمد عبد! بن دسمال
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ھشام السيد احمد محمد االھدلى السابلى
ھشام بن سلمان بن عبدالكريم المزين
ھشام جمعان عمر بامطرف
ھشام عبدالعزيز عبدالمحى طاشكندى
ھشام فرغلى على عبدالرحمن
ھشام فھمى عليوه محمد الھوارى
ھشام محمد صالح على نقى الزرعونى
ھشام محمد على البلوشى
ھشام يوسف احمد يوسف الخورى
ھالل بدر عمر عبد! الكثيرى
ھالل خميس ابراھيم سالم المازمى
ھالل عبد! سعيد محمد الشامسى
ھالل على احمد حسين الجزيرى
ھالل محمد سليمان ناصر الذھلى
ھناء عبدالرحمن رشيد قصف
ھناء على محمد بن فالح
ھناء عوض بدر جعفر الكثيرى
ھناء محمد بامحيمود
ھناء محمد نجدت الشيخ شمسو المولوى
ھند ابراھيم حسن ابراھيم كلدارى
ھند احمد غانم المزروعى
ھند احمد محمد
ھند االمير خميس عبد! الشريانى
ھند سالم زوجه سيف حميد زايد سيف
ھند عيسى احمد االشرم الفالسى
ھند عيسى النوبى سالم محمد
ھند محمد سليمان ناصر الذھلى
ھند محمد عبد! على الجاسم
ھند يوسف محمود الحاج مصطفى
ھنقامه بنت حسن بن على حاجبى
ھوندون صالح عبدالعزيز
ھيا السيد ابراھيم السيد عبدالغفور
ھيام عبد! محمد عبد! عباس
ھيثم عبدالرحمن القاطرجى
ھيثم عبد! حميد عبد!
ھيثم محمدمكى رحيم
ھيفاء سعيد حمد عبيد الزعابى
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ھيفاء عبدالكريم فرج عبد! بن عمرو
ھيفاء عتيق محمد عطشان الھاملى
ھيفاء يوسف حسن الزعابى
وارماس لالستثمار ش ذ م م
وائل احمد شعبان احمد
وائل احمد عبدالعزيز محسن العجيل
وائل اسحق يوسف
وائل حسنى فائق محمد ابوشادى
وائل عمر احمد شلبى
وائل فاروق محمد السيد
وائل فاروق محمد حسن
وائل وليد الشامى
وائل يسرى محمد محمد عباس
وتيھه سالم حابس المنصورى
وجد عبد! احمد عبدالرحمن
وجدى على عبد! عقاب
وجيه زكى محمد مسعود
وحيده على عبيد بخيت بالرشيد اجتبى
وداد سالم مبارك صقر الشاعر
وداد مصطفى ارمله ناصر سعيد عكلوه
وديان احمد راشد المسعودى
وديع بن محمد بن حسن بن صديق رشوان
وديمه حمد مطر المنصورى
ورثه احمد بن عبدالرحمن بن درويش لبد
ورثه المرحوم حسان عبد! دعدوش
ورثه المرحوم حسن على ھاشم
ورثه المرحوم خليفه عبد! المقرب
ورثه المرحوم عبيد على احمد ھاموش
ورثه المرحوم فارس حسن اسماعيل الحوسنى
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 ناصر محمد عبد!
وسام ربيع صعب
وسام سليم قدوره
وسام محمد بالل عونى الجيوسى
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3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
وشاح عبدالھادى وشاح جاد! وشاح
وصفيه سلمان اسماعيل قديح
وضحه حمد احمد المنصورى
وفاء بنت عبد! بن عبدالرحمن الراشد
وفاء عباس شحات
وفاء عبد! محمد عبد! فيصل
وفاء محمد سعيد عبد! العمودى
وقاص عيسى سلطان الذوادى
وليد احمد عبد! احمد الخميرى
وليد احمد محمد سلطان
وليد بشير مصطفى مصطفى سفارين
وليد بن ابراھيم بن ادم خليفه
وليد بن حمدى بن احمد الجھنى
وليد بن عبدالرحمن بن محمد بن دھام
وليد جمال يوسف الصوالحى
وليد خالد خربوش
وليد صبحى اسماعيل بقله
وليد عبدالرحمن عبدالرحمن الباجورى
وليد عبدالرحمن محمد خلفان بوخاطر
وليد عبدالرزاق عبد! عبدالرحمن بورقيبه
وليد عبد! عيسى محمد الحلو
وليد عمر عبدالرحيم قواس
وليد قطب محمد عزالدين
وليد محمد رجا عبدالمحمود
وليد ناصر محمد عبد!
وھاب عبد! محمد زمان كمالى المرزوقى
وئام نعمه ابراھيم
ياسر بن عبدالعزيز بن على اال حمدى
ياسر عبد الرحيم الخطيب
ياسر عبدالعظيم عداورس شديد
ياسر عبدالقادر على مريشيد
ياسر عبدالوھاب امام بيومى
ياسر على محمد القشار
ياسمين محمد غالب عبدالكريم محمد
ياسين فرج !
ياسين محمود عبدالرحيم الشمايله
يحي احمد احمد غمضان
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List of unpaid dividends for the year - 2014
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884

قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية 2014 -
يحيى بن حسين بن جابر ال نصيب
يحيى حسين عبد! حسين
يحيى خالد فرح عبدالرحمن
يحيى شعبان مبروك حسونه
يحيى مرتضى محمد القائمى
يحيى يحيى ميا
يسرى رزق ! محمد ابوعلى
يسلم عوض حمد سالم ھالبى
يعقوب ابراھيم حسين قابيل
يعقوب سالم محمد سالم ناصر البكر
يعقوب صالح مدنى انصارى قشمى
يعقوب على حسين الكاظم
يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعونى
يعقوب محمد عبد! محمد
يعقوب محمد على سرواشى
يعقوب مرتضى اسحاق برھان الھاشمى
يعقوب يوسف جاسم سرور
يعقوب يوسف حسن محمد
يعقوب يوسف محمد يوسف الدرمكى
يمنا سعيد خميس سعيد الكتبى
يمنى غانم على خليفه الفالسى
يوسف ابراھيم على مراد عبد!
يوسف احمد عبدالغنى ال قناطى
يوسف احمد عبد! محمد الشيبانى
يوسف احمد يوسف الخورى
يوسف احمد يوسف حبيب اليوسف
يوسف احمد يوسف عبد! لوتاه
يوسف بشاره المنير
يوسف بن احمد بن عبد! المظفر
يوسف بن عايش بن يوسف االربش
يوسف بن عبدالرحمن بن احمد العبيد!
يوسف بن عبدالوھاب بن ابراھيم البناى
يوسف بن عطيه بن محمد اليوسف
يوسف بن على بن على الشغب
يوسف بن على بن محمد العبد!
يوسف بن ماجد بن يوسف الھاشم
يوسف تيمور ميرزا على
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3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921

List of unpaid dividends for the year - 2014
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية
يوسف جابر محمد حسين

يوسف حسن على كامل
يوسف حسين محمد ال على
يوسف حمد ربيعه بن سنان الدوسرى
يوسف داد محمد بير محمد اربابى
!يوسف عبدالرحيم عبد
يوسف عبدالفتاح راغب
يوسف عبد! احمد مھدى الخورى
يوسف عبد! عثمان محمد بطران الشحى
يوسف محمد حسن الحمايده
يوسف محمد حمدان الدبيك
يوسف محمد سلطان محمد الشامسى
يوسف محمد نور الشيخ محمد على
يوسف محمد يوسف
يونس احمد محمود حسين على الخورى
يونس حسن محمد على
يونس عبد يونس علوان
ABDELRAHMAN DR AHMED
ABDOULAZIZ HABIB ESLAMI RAMCHAHI
ABDUL HAMEED MAHMOOD SAIT
ABDUL MOHAMED JALALUDDIN
ABDUL MUNAFF FAREEJ MOHAMED
ABDUL RAHMATULLAH AZIZ
ABDULBASHEER BOLWAR
ABDULLAH MOHAMMAD ZAMIN KHAN
ABDULRAHMAN ADDAY
ABEDELNASER RAFIQ
ABOOBACKER NAIR KUNNIL
ACHALA ASHANTHI WICKRAMASINGHE
ADEL ZIAD AHMED FAIDI
AHMAD MAHMOUD HELMI
AIMAN SABRI AHMED SADIQ
AJAY DATT
AKRAM MOH'D KHALIFEH
ALAN RAFFI WINWOOD
ALENA INTABLI
ALI ABDOLLAH JAHANGIRI
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3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

ALI ABDULKHALEK
ALI KHAWAJA MUZAFFAR IQBAL
ALI M HASAN ALRAWI
ALIREZA MOHAMMAD MONTAKHAB
ALISHA ANIS SHAIKH
ALNASHIR ABDULKARIN CHATURBHA
ALTAF QADIR
AMER AL HASHIMI
AMIR AHAD PISHYAR
AMIR KAYWAN MAGHSOUDIASHTIANI
AMITAVA MUKHERJEE
AMRITA SACHIN BHATIA
AMRO NAHAS
ANAN SAFFARINI
ANAND DAVID PAULRAJ
ANAND RRO HARIHAR RAMARAO
ANDREAS CHRISTIAN LUCK
ANDREY STOYANOV DANCHEV
ANGODAGE HARRISON CHRISTY
ANJALI RAJPUT
ANPALAGAN THANGAVELAUTHAM
ANURAG SOOD
ARIF AHMED HASSAN HUNASHI
ARIF ALI SHAIKH
ASEEM ABDUL AZEEZ
ASHOO CHANDRAKANT AGARWAL
ASLAM KHAN MOHAMMED AFZAL
ATIF RAFI
ATREYA VEERRA CHAGANTY
ATSUO TAKAHASHI
AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI
AYESHA REHMAN
AYGUN FAZIL QIZI MUSAYEVA
AYOUB ALI NAGHI ABOONAJMI
BABU PHILIP MAVILA
BARBARA MUNSAN
BASEM YASIN YSMAIL
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3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

BHANUKUMAR VITTALAM LAKSHMANA
BILAL SADEDDINE HABASH
BIMAL RAMESH LULLA
CESAI HITEN KISHOR
CHARLOTTE SHUBAN RAINA
CHEN KUAN JEANG
CHRISTIN SOLOMON WALTER SANTHOSAM
CHRISTOPHER JOSEPH SALDANA
CHRISTY PRASAD DAUNDASEKARA
DAHLIA MANSOOR
DAMIAN HITCHEN
DAMODARAN PILLAI PREMA KUMAR
DANISH HUSEIN MOHAMED JSHAQ
DANNY LEE SHORT
DAVID MILROY SURIYAKUMAR RAMALINGAM
DAVID RICHARDSON
DENNY GEORGE
DEVARAJAN GANANA OLIVE
DHARMENDRA SURESH CHANDRA GANDHI
DIMPLE @ DEEPA BHUPENDRA SHAH
DINESH DEVJIBHAI PATEL
DINESHKUMAR DHAGWANDAS HIRA
DR.SHABBIR ABBAS GULAMHUSEIN
DULCY CAMOENS
EBRAHIM KHALILI KHALIL
EDWARD ARTHUR MENALLY
ELMAR PICHORER
ENVER CHRISTIAN MORETTI
ESSAM KAMAL ZANELDIN
FAHMI AHMED SALEM BASEFER
FARAH ANWAR VAHEDNA
FARIDA TAHER AHMAD ALTAHERI
FOZI SYED SULTAN
FRANCES ADAOSAI EBINUM
FRANK WILLIAM HARDY
GANGA KHIYALDAS SHIVNANI
GANTHIMATHY VASUDEVAN SURAJH
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4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

GAZELLA QUEENIE ROSE RODRIQUES
GEETA PRAVIN GUJARAN
GEGHAM BAYANDURYAN
GEORGE JOHN ANTONIOU
GEORGE LOUIS ABI HABIB
GEORGE THOMAS
GHALEB DARABYA
GHAZIK BOKHARI
GHEYATH KHALED NASRALLAH
GOKULAKRISHNAN MUTHUSEELA ANBUKKARASU
GURUPREET SABHARWL
HABEEBUR RAHMAN
HADLEIGH JAMES FORD
HAFID AIT ELHOUSSI
HAKAM KHALIL
HAMDAN ELGERGAWI
HAMID MAHMOUD MOGHADDAM
HANNA LIATSKO
HAO LIU
HAROON SULEMAN AZMI
HAROUN AHMAD AHMAD ADHEM
HARSHIT HARISH OR JUHI JAIN
HEIRS OF IBRAHIM SAID ELSADEK
HENRY LOUIS RUST
HIDEKI NAKASUGA
HIKARI TANIMOTO
HITESH JAWAHAR BALWANI
HODA ABDEL FATTAH
HUSSAM ALAMIRI
IBRAHIM ABED AL RAHMAN ABU-SHARAR
IBRAHIM KHALIL AFANEH
IMAMUDDIN BHATI GULAM
INTERNATIONAL TRADING & CONTRACTING
IQBAL HAIDERALI HEMANI
ISMAIL HUSSAIN KHADIM
JACOB THOMAS TANDUPURELAL
JAIDEEP MENGI
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4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

JAIN VIJAY
JAMAL YOUSEF HAJSALEH
JAYAKUMAR GOPINATHAN PILLAI
JEEJA KISHAN KUMAR
JIJU DANIEL
JOHANN SHAINE LAZARUS
JORG HILDENBRAND
JOSEPH THOMES MANGLAVETTIL
JUWANHEWAGE DARSHANA FERNANDO
KALAKKADANSSERIL RAMAKRISHNAN RAJ
KAMAL KANAYALAL RAJPAL
KAMALA RAMAN
KANWALJIT TONY MATHARU
KARUNA AFZAL AYUB
KASHIF MAJID DAR DAR
KASHIF NAZIR CHAUDHRY
KAYO USHIO OR KATSUYA USHIO
KENNETH JOHN MILLER
KHALED YAHYA YAFAI
KHAWLI ALI
KHAYRULLA MUSABAEV
KILIYA MANNIL MOIDEEN
KRISHNAMURTHY K NARAYANASWAMY
KUMAR CHANDRAKANT MATHURIA
KUMAR KUYYAPPALLI SANJEEV
KYOKO OBA
LAILA ABDULLAH ALAZAB
LAMIA FATHI ABUSEDRA
LAYAQAT IQBAL
LIYAN JIAO
LOH PING HUN
LOO KIM WUI
MADHU MIRCHANDANI
MADONNA MARIE DAILEY
MAHADEV JETHANAND
MAHER SHAFIQ HAMADEH
MAHESH NARAINDAS
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4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

MAHGOUB ABDEL RAHMAN ABDALLA
MAJED HILMI ARMOUSH
MAJEDA SHEHADY
MALA RAJAN OR BHATIA RAJAN GOVINDRAM
MALCOM WALAR DSEUZA
MALIK SIDDARTH SHRIRAM
MALIK UR REHMAN
MALKEET SINGH PREM SINGH
MANDALIA HITENDRA MULJI
MANHARLAL VASANJI SHAH
MANOJ KANNAN KUTTY
MANOJ MONGA
MANPREET KAUR BHARPURSINGH SIDHU
MANWANI MULO KUNDANDAS
MARIAMMA THOMAS KURIAN
MARY CRISTAINE MONJE
MARY KATHERINE HILL
MASAHIRO SUZUKI
MASAHIRO YOSHIMURA
MASANOBU KAKIZAWA
MASATAKE HARUNA
MATHEW VARUGHESE
MATHEWS VARGHESE MAVALITHARA
MATTEO ALESSANDRO LEGILER
MAYA MEENA
MEHBOOB HUSSEIN
MEHBOOBALI MOHAMED JAGANI
MEHDI HOSSEIN SEDAGHATI
MEHDI HUSSIEN AL HASSANI
MICHAEL GHANDOUR
MICHAEL SCHWEIGHOFER
MICHAEL VINCENT MASCARENHAS
MIKE AMLOS LUCIAP
MILAN PATEL
MINI ROY
MOEINI TORBATI SEDIGHEH
MOHAMAD AMIR ABDUL RAZAQ
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4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

MOHAMED ABU YOUSEF
MOHAMED ELSHERIEF
MOHAMED IBRAHIM HAMEED KHAN
MOHAMED KHALED RIFAI
MOHAMED MACKIE MOHAMED SADIKEEN
MOHAMED RAMZANALI KASSAMALI ABDULLA
MOHAMED REDA ZIBOUCHE
MOHAMED SALLY MOHAMED FAZEEM
MOHAMMAD ABDLHOSSAIN SAADAT
MOHAMMAD JAMIL ABDUL MAJID
MOHAMMED A ALWAQFI
MOHAMMED ABOUSHAHLA
MOHAMMED AWAIZ ISMAIL
MOHAMMED AZAM
MOHAMMED FAIZAL
MOHAMMED GHOUSE MOHIUDDIN
MOHAMMED SHAMEEN ABDUL JABBAR
MOHANNAD EMJAY ALNIMER
MOIDEEN SHAMMEEM AYYAYIKUNNATH
MUHAMMAD ADNAN BASHIR
MUHAMMAD AMIN BN.APPA
MUHAMMAD KHALIL MUHAMMAD MUNIR
MUHAMMAD MUHAMMAD HAROON KASHIF
MUHAMMAD RAMZAN UMER
MUHAMMAD SHAHBAZ
MUHAMMAD TAHIR
MUHAMMED CIHAD FIRAT
MUHAMMED SALI KUNJU
MUKESH SODANI
MURTAZA NASEEM
MUSTAFA MOHAMED SADIQ RASHIDI
MUSTAFA PAYAR ALI
MUSTAFA SHABBIR
NABIL NAYEF KHARMA
NADEEM ABDULRAZACK ADAM
NADER SHEIKH YASSIN
NADIA HASSAN MUSTAPHA
Page 113 of 118

List of unpaid dividends for the year - 2014
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

NADUVILAKATH IBRAHIM FATHIMA
NAJALIE RUTH GLORNAEY
NANSY MOURAD MOURAD
NARESH
NARGES IBRAHIM KHOUZESTAN
NASIR GAFFAR KHAN
NASRIN HASHEMY
NASSER AHMAD SAEED ABDALLAH
NATALIA TATAR
NAWAZISH ABBAS SYED
NELLIKKOTTU SURESH
NELLY LIEBRECHT
NIBAL KHOURY
NICOLA JOANNE ADATUNJI
NILOOFER CUSROW OR CUSROW HOMI
NOORA ABDU MOHAMOUD MOHAMED
NORBERT MICHAEL SEIS
NURU IBRAHIM NURU
OMAR HUSSEIN
OMER FAROOQ MUHAMMAD ALI BHATTI
ORION FINANCIAL FZ-LLC
OSAMA YOUSEF
OUSAMA NAAMAN
OWAIS MUHAMMAD SIDDIQ
PADMA VISHNU RAIMALANI
PANKAJ AGARWAL
PAREEK DHANRAJ
PARVEEN DHAM
PARVEZ ESSA ALIMOHAMMED MERCHANT
PASCAL DOMINIC BASCARINO
PAT SUN LAW
PAUL ROBERT HOFMAN
PAYAL KARAN KHANCHANDANI
PEDRAM NOSRATI RAD
PHILIP WILLIAM TUFFS
POULOSE UTHUPPAN THOMAS
PRABHAKAR VASANT LIMAYE
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4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254

2014 - قائمة توزيعات األرباح غير المستلمة عن السنة المالية

PRAKASH RAMLINGAPPA DAVANGERE
PRAMOD KUMAR ISHWAR BANGERA
PRATIK JAGDISH SHAH
PRAVEEN KUMAR CHHAJED
PRINCE SANTIAGO RAJAN
PUTHENPURAYIL CHUMMAR SYMON CHIRAKUZHI
QAISAR AYUB TAHIR
QAMAR RASHEED ABDUL RASHEED
QINAAT ALI SHAUKAT ALI
RAJA YOUSSEF ASFOUR
RAJESH GUPTA
RAJESH SUKUMARAN NAIR
RAJIV SAWHNEY
RAJKKUMAR RAMNATH GANDHI
RAJMOHAN MACHATHETHIL
RAKESH CHATURVEDI
RAKESH WAHDWA
RALITSA VALENTINOVA BARGAZOVA
RAM NARAYAN MOHANTY
RAMALINGAM KRUBAIVEL MURUGAN
RAMALINGEDWARA RAO KORLEPARA
RAMANI TIRUVANNA MALAIGOPALA KRISHNAN
RAMESH BHOOTRA
RAVI KISANCHAND VASNANI
RAVI NARAYAN MOHANIY
RAVI RATNAM BALAN
RAWEENDRA PRASAD SENEVJRATNE
REHAB MADHAT AL WAHAIDI
REHAN GHAURI
REHNUMA JALALLUDDIN HASAN ALI DOSANI
RENEE KABALAN YAMMINE
RESHMA JOVITA POULINE D'SILVA
RIYAZ RAZAQ MERCHANT
RIZWAN KHALID MOHAMMAD KHALID
ROBIN CITIZEN ALI
ROCQUE TITUS RAJESH DSOUZA
RODRIGUES FRANCIS JOACHIM
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4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
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ROHIT GANGARAM VALRANI
ROMELL NISAY DIZON
ROOCHIR KUMAR
ROY SEBASTIAN
SADIQ RAHAMAN MOHAMMED MARZOOK
SAIFUDDIN FAKIR MOHAMMED
SAJI SANKAR
SAJID ALI SHAH IMDAD ALI SHAH
SAJITH EDALOLY
SAKRIWALA BADAR HUSAIN
SALIM YOUSUF ALI MOLEDINA
SAMEER UDDIN ZIN UDDIN
SAMER SALAH MOHAMHAD ABDELHAQ
SAMIA AMIR
SAMIRA MERZOUKI
SANGAM SHETH
SANGEETA CHAUDHURI
SANJAY NARESH KUMAR GUPTA
SANTOSH MATHEW
SANTOSH RAMAKMAHNA PILLAI
SASSIDHARAN APPUKUTTAN PONDRASSERY
SATOSHI KOBAYASHI
SAURABH ANIL ANIL KUMAR NAHAR NAHAR
SEEMAB AHMED
SEID MOHAMMAD AMIN ALAVI TALEBI
SEIICHI TADA
SEITARO NAKAOKA
SELA R HUMOOD
SEN CHAUDHURI ASISH KUMAR
SEYED OMAR SHIHAAM MOWLANA
SHAH SYED ASAD ULLA
SHAHUL HAMEED MOHAMED YUSUFF
SHAIK MUNEER SHARIFF
SHAMSHUDEEN KARAPPAM VEETTIL
SHAWQI BAKER
SHEEMA MUHAMMAD NAJEEBULLAH KHAN GUL
SHEIKH ZAHOOR AHMED
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4324
4325
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4327
4328
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SHER ALI ABDUL BAQI
SHERIL MATHILAKATH SHAMSUDHEEN
SHOEB MOHAMMAD
SINA JALIL SEDAGHATI
SIVAKAMASUNDARI NATARAJAN
SOHANDANI DEEPAK DAULATRAM
SOLIEMAN ALI ABDELKHALIQUE ALGAROUSHA
SOMYA MITTAL
SONALI
SONIA JAIN
SORATHIA MUHAMMAD YAQOOB
SOROYA JANMOHAMED
SOUZANNE ABDUL MAJID BAZZI
SRIDHARAN VENKATARAMAN
STEFAN RITSCH
STEVENSON PAUL
SULEIMAN ISMAIL YAHYYAH
SULEMAN UMER
SUNANDA SASY
SUNIL UDHAMDAS ISRANI
SUNITA GRATIA DSILVA
SURAJ SURYA MAINAT
SUSANNA MARTINA BEN DEKHIL
SYED RIAZ UDDIN
SYED WAQAS HASSAN
TAKASHI FUKUOKA
TAKUYA MORITA
TAREK ALI ALI
TAREK BEN ABDULLAH EL GANITAREK
TEWOLDE WOLDEABZGI
THAJUDDEEN KOLATHAKKATT IBRAHIM
THAKUR VIJAY OR MINITA VIJAY
THAYILMAPURATHU JOSEPH VARUGHESE
THOMAS GONCALO KIERAN COLACO
THOPPUKADAVIL ABDUL KHADER IBRAHIM KUTTY
TRUPTI GAURANG SHAH
VAHIK ZAKHARYANTS
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VASKEN HAIG SETRAKIAN
VICTOR BHOWMICK
VICTORIA KUROCHKINA
VIJAY DEEP KHARE
VIJAY NARAINDAS BHOJWANI
VIMAL BHASKARRAY TRIVEDI
VINAY KUMAR JAIN
VINCENT SALINS
VINO SEBSTIAN
VINOD KUMAR VATTAPARA KOREMBETH
VISHAL MOHAN BACHANI
VISHAL PATEL
VIVEK SHEEL HANDA
WAEL IMDOUKH
WAIL ISMAIL SALMAN
WALID FOUAD GHOBRIAL
WALID M ALFEEL
WAQAR GHULAM QADIR HAIDER
WENCESLAUS UDAYAKUMAR VEDANAYAGAM
WOO YOUNG
YASH MILANKUMAR TRIVEDI
YAZAN NAZIH IBRAHIM KARADSHEH
YONGYI DU
YOUSIF NAZIR ZADA
YUAN XIE
YUKIO TANAKA
ZAHEER FAROUQ RATTONSEY
ZEESHAN BARAY
ZHUANG FENGFEI
ZIAD HASAN ABDU ALAQRABAWI
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