
Uncalimed Dividends - Year 2006

2006العام - األرباح غير المستلمة 

كه العديد للمقاوالت والنقليات ذ م م شر

ي
ادريس سلطان سالم حبوش الحبشر

عي اسماعيل محمد البر

عبدالقادر عبدهللا التميمي

حمود عبدالهادي محمد الهاجري

ي الظاهري
سيف خميس سيف كشيشر

عمر حيى بخيت بن زيود الشامشي

محمد اسماعيل ابراهيم الفردان

حجر احمد بن حجر البنعلي

مروان احمد ماجد الغرير

سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري/ سعاده

خالد نارص احمد عبدهللا الرئيشي

ي محمد راشد مبارك سالم الكتير

صقر سالم محمد بن حم العامري

مبارك بن سالم مسلم بن حم العامري

مسلم سالم مسلم بن حم العامر/ سعاده الشيخ

محمد بن صالح بن عبدهللا الدرمكي/ معالي

صغبى خلف بن خديه القبيشي

ي
عبدهللا بن محمد علي ال ثان 

عبدهللا عبدالرحيم عبدالرزاق الفهي/ سعاده

راشد عبدهللا عمران الشامشي

حميد بن عبدهللا بن علي المزروع

يوسف محمد علي النويس

محمد سالم كردوس العامري/ سعاده اللواء

سالم محمد بن هالل راشد المزروعي

سيف حمدان سيف العلكيم

يوسف حبيب حسن اليوسف

محمد مهنا بطي هزيم القبيشي

عامر عبدالجليل محمد الفهيم

الخليج االقتصاديه المحدوده

احمد سيف محمد بالحصا

كه االستثمارات الوطنيه شر

المجموعه الدوليه الخاصه

كه الغرير الخاصه شر

ي مطر عبدهللا محمد المهبى

راشد سالم سيف النعيمي/ سعاده

احمد عمران تريم

ي
محمد خلفان مطر الرميي 

عمران عبدهللا عمران تريم

خالد عبدهللا عمران تريم عمران

سعيد عبدهللا راشد سعيد الظاهري

جمعه احمد ماجد الغرير

جمال بن صقر بن سلطان سالم القاسمي

احمد رمضان جمعه

ي محمد بن عمبى بن يوسف احمد المهبى

علي بن سعيد بن سلطان سالميى  الظاهري

نارص محمد علي النويس

محمد حموده علي بن حموده
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خالد محمد أصميده

ي نشوه تميم الصليير

محمد عبدهللا طهرى الحمادى

ي وهيب برنيه
محمد دان 

ي
حسن زيد فخرالدين الشعران 

سالم مطر سالم علي بن مسيعد النيادي

حسام محمود قاسم

عائشه حمد سالم محمد العامري

ايمان حسي  حافظ رحال

راشد غريب راشد عبيد المنصوري

Zahra Hassan Farah

ي
طلحه محسن فضل العفيف 

امنه حسن محمد علي

صالح محمد عمر باصليب

مساعد بن عبدهللا بن الكايد الخالدي

اسامه عبدالوهاب جسام

ميثا علي محمد النعيمي

خوله عيش خميس  محمد الخيلي

ي
مسفر بن سعيد بن عبدالرحمن القحطان 

زهبى شوكت الفوال

ان بن لوالس الشمري عبدهللا بن مطبى

راشد بن محمد بن راشد ال منصور

ي نارص بن محمد بن حبيب العتيير

شيخه اسماعيل جابر

سمبى عصمت البيطار
اسامه اميى  احمد ابوهان 

خالد حسيى  يوسف عبدالعزيز االنصاري

ي
الحسن بن علي بن حسيى  السلمان 

ي
ي ابن سعيد القحطان 

 
محمد ابن شاف

نبيله علي ابراهيم الفردان

KAMAL MARZBAN VESUNA

محمد ابراهيم سعد ربيعان الربيعان

FARIS MAZHAR HAQ

RIZWANA BASHIR HAQ

RIZWAN HAQ

KUMBAKONAM VENKATARAMAN NATARAJAN

شذى نشئت حاج اسحق

طارق عزت يحيى

علي خليفه عبيد صقر

CHETWANI MUKESH RAGHUMAL

امينه عبدالرحيم  عبدهللا محمد الرئيس

TINA SIEGISMUND

حمد منصور مصبح منصور العازمي

Abdul Jabbar Shaikh

حسيى  محمد هادي محمد العلي

ABDUL RAHMAN NISAR KHATIB

نادره عبدالعزيز محمد

احمد قاسم علي اكبر
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عبدهللا عيش راشد حمد علي الشامشي

عيش راشد حمد علي الشامشي

راشد عيش راشد حمد علي الشامشي

ي
فاطمه راشد احمد المطروشر

احمد عيش راشد حمد علي الشامشي

علياء عيش راشد حمد علي الشامشي

STANLEY KOLLENTETHU MATHEW

ي
محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

ي
 
ميسون محمد عبدالرحمن المرزوف

ي
 

محمد بن احمد بن محمد ناع

محمود بن فرحان بن غازي الحازمي

فرحان بن غازي بن حمدان الحازمي

محمد بن فرحان بن غازي الحازمي

ي بن حميد الهاشمي
 
هال ل بن شاف

عمر بن حسيى  بن عمر الهاجري

محمد بن علي بن حميد الهاشمي

ي بن حميد الهاشمي
 
نورة بنت شاف

صالح بن علي بن حميد الهاشمي
ابتهال بنت عبدالمنعم بن علي السميى 
مرتض  بن محمد بن عبدهللا السميى 

عبدهللا بن حمد بن هادي اليامي

فيصل بن حمد بن هادي اليامي

يوسف خلفان حمد طحنون

راشد محمد غيث محمد القبيشي

ي
فاطمه عزي علي العولف 

ي
سلطان محمد عبدهللا سعيد اليمان 

شالش بن نايف بن محمد الربيعيه الشمري

خضبى بن محمد بن ابراهيم الشمري

ي فرحان بن ضبعان بن فرحان العب  

جاسم يوسف احمد جمال

ي
احمد علي عبدهللا حميد الرميي 

ي
محمد ابراهيم عبدالرحمن الشيبان 

يف احمد جابر محمد الشر

MIR MAHMOOD MOHIUDDIN

سعيد احمد سعيد سليم

HADEEL A AL MASRI

Muhammad Mobin Muhammad Ibrahim

ي امنه عمبى يوسف احمد المهبى

محمد ماجد احمد ماجد الغرير

سلطان زايد عبدهللا بوحميد المزروعي

امل عبدهللا جمعه كرم القبيشي

محمد احمد سيف المزروعي

احمد نبيل عبدالمنعم عبدالهادي

عائشه محمد سعيد فضيله الهاملي

خليفه سلطان سلطان هزيم السويدي

مطر محمد الفاره القبيشي

خديجه محمد عبدالرحمن بن عزدقه

عبدالرحمن عبدهللا علي محمد
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ي يفه عبدالعزيز ربيع المهبى شر

بخيته عبدالهادي غريب
محمد فريد محمود الشيخ حسيى 

عائشه علي محمد خوري

طالب بطي محمد العوجان القبيشي

مركز ابن ماجد الدولي

امنه احمد موش

ي
حسن علي عبدهللا العوض 

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور

AHMAD MESHARI MUHAIDI

محمد بن عبدالكريم بن علي العطل

حسن بن مهدي بن حبيب البيك

ي حمود بن مسند بن حمود الحرنر

ي محمد بن فهد بن فهيد الزعير

ي فهد بن محمد بن عساف الزعير

ي وكي الزعير
محمد محسن فالح المب 

ي فالح بن محسن بن فالح الزعير

ي عبدالهادي بن مبارك بن سطام الزعير

ي معجل بن صقر بن صقر الزعير

ي سعد بن محمد بن سعد الزعير

ي فرحان بن محسن بن فالح الزعير

ي سعد بن فالح بن سعد الزعير

ي
جواهر بنت نايف بن سحيم بن حمد ال ثان 

ي
سحيم بن نايف بن سحيم بن حمد ال ثان 

ي
شعاع بنت غانم بن علي بن عبدهللا ال ثان 

ي
نايف بن سحيم بن حمد بن عبدهللا ال ثان 

خالد مبارك رمضان عبدهللا

ي طالل بن محمد بن هزاع العتيير

ي نايف بن محمد بن هزاع العتيير

مريم ابراهيم عبدهللا ابراهيم المنصور

ي حمد بن فالح بن دايود العب  

احمد مال هللا زببى حسن العبيدلي

منذر مشعل الحوامده

خالد عبدالحميد جعفر الدرديري

ي شالح بن عواد بن فالح الظفبى

حبيب بن محمد بن ابراهيم العليوات

ي فهد بن سعود بن عواض العتيير

ي حمد بن فهد بن سعود العتيير

ي خلود بنت فهد بن سعود العتيير

حمد الحر راشد الحر السويدي

فاطمه بنت فؤاد بن عبدهللا بوحليقه

فؤاد بن عبدهللا بن ابراهيم بو حليقه

سلمان بن فؤاد بن عبدهللا بو حليقه

ي ان بن مسداح العب   فيصل بن قبى

وائل نرص الحسيي  عبدالجواد

قبالن بن مسفر بن قبالن الدوشي

ي فهد بن ماطر بن حصيبان المطبى

ي ساميه دهيكل خلف المطبى
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احمد اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البدوان

صفاء اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البداون

وفاء اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البداون

اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البداونه

هناء اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البداون

جميله يوسف موش غريب

امال يوسف علي العلي

حسيى  بن علي بن سلمان ال داؤود

احمد يوسف جابر محمد الجابر

عادل فوزي محمدى عبدهللا

حسيى  بن علي بن حسن الحداد

داود بن سالم بن علي الخليفه

مهدي بن ظافر بن مهدي الجعيدي

ي الشمري مسيب بن شليوي    ح بن فلجر

خالد محمد هالل زايد محمد الفالحي

Ahmed Ali salem

Sharif Ibrahim Ali Ahmed

طاهر بن احمدبن طاهر المالك

ي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الجفبى

محمد طالل شحي ابوعيده

ابراهيم طالل شحي ابو عيده

MOHAMED SIRHA ABUEIDA

نارص بن عجب بن حمود السبيعي

عبدالعزيز بن سلطان بن عبدهللا الملحم

سعود بن دهام بن شامان الرويلي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الملحم

عبدهللا ابن عبدالمحسن ابن علي الملحم

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الملحم

نارص بن سلمان بن منصور المحاسنه

عبدالكريم بن ابراهيم بن خليفه الحساوي

ي قعيد بن محمد بن بيان العتيير

امنه علي محمد علي بن رصم

خلفان علي محمد علي بن رصم

ي بندر بن شاعي بن مرزوق العتيير

ي
سيف سعيد سيف معيوف العريان 

هيف بن راجح بن قبالن الهاجري

محمد بن عبدهللا بن محمد الرمل

عبدهللا بن حسن بن محمد النارص

ي
جمعان بن عبدهللا بن محمد الزهران 

مشيقح بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

فيصل بندر المشيقح

نوف محمد عبدهللا الحمر

بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

نارص بن عبدهللا بن احمد الحمد

محمد سالم خلفان سالم ال عبد السالم

يف بركات زينب عبدالمنعم شر

ي
غاده بنت سعود بن صالح العريف 

هند بنت عبدالكريم بن حسيى  الكويليت
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مغرم بن داحش بن مغرم العمري

زكي بن علي بن حسيى  العبادي

ي
سعيد بن عبدالرحمن بن سعيد القرن 

عبدهللا بن صالح بن عبدهللا ال رزق

ي عياده بن جالل بن خشمان الظفبى
ملحم بن محمد بن علمان الحراجيى 

يوسف بن خالد بن محمد اليوسف

ي
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم نف 

عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الراشد

ي بن مكي بن عيش العسيف
عبدالغي 

محمد بن مكي بن عيش العسيف

عبدهللا بن مرشد بن يوسف الدوشي

ي محمد بن نوبان بن حمد المطبى

مصطف  بن سعيد بن حسن المرزوق

ماجد بن سعيد بن حسن المرزوق

حمد مشعل نزال المسعودي الشمري

 عبدالرحيم الشولي
محمد مصطف 

ي سلمان الموسوي
تميم سلمان رض 

ممدوح بن حسن بن علي خليفه

محمد بن صالح بن سليمان السالمه

عبدالمجيد محمد صالح السالم

قماشه بنت درع بن سليمان الدرع

احمد محمد صالح السالم

غاده محمد صالح السالم

علي عبدالوهاب احمد البوصالح

محمود بن منصور بن عبدهللا المنيع

عماد بن منصور بن عبدهللا المنيع

امنه ازر عل الماجدى

ي بن محمد بن عيش العيش حجر

ي
نارص بن محمد بن يجي القحطان 

سلطان صالح هادي مسعود العجم

جعفر بن مكي بن عيش العسيف

ي ي المطبى تركي بن عواض بن دانر

ي علي بن محمد بن يجي كعير

مانع بن حسن بن سالم اليامي

حسيى  بن زايد بن حسيى  عطوه

سالم بن علي بن صالح اليامي

احمد بن جاسم بن حسن القعاطري

عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الثا

ي
عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الثان 

فروع بن صياح بن محمد الخالدي

ي كريم بن مرعي بن حسن العب  

عصمان بن صياح بن محمد الخالدي

سعود بن شايش بن هليل الخالدي

نارص بن زايد بن شعف الشمري

ي ي الظفبى
حامد بن مطيع بن مفض 

شاكر بن طالب بن علي العوامي

منبى بن طالب بن علي العوامي
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ي بن دهيم
العنود بدر بن علي بن ملف 

خالد عبدالعزيز محمد الفواز

ي بن دهيم
بدر بن علي بن ملف 

ي بن دهيم
علي بدر بن علي بن ملف 

ي بن دهيم
مريم بدر بن علي بن ملف 

ي نارص بن متعب بن يونس المطبى

شاكر بن سلمان بن علي القطان

احمد بن فهد بن علي االحمد

ي نافع بن خلف بن نافع العب  

ي يوسف بن سالم بن خلف العب  

احمد بن محمد بن عبدالرحمن المنصور

محمد بن عمر بن عبدالرحمن النجار

ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الهندي

مقبل بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

مالك بن احمد بن عبدهللا ال كبيش

احمد بن منصور بن عبدهللا المطوع

علي بن عبدهللا بن عبدهللا السيل

ي سعد بن غالي بن كديميس العتيير

ي سعد بن مشعان بن مرزوق العتيير

صالح بن عبدهللا بن حسيى  الظريس

محمد بن محمود بن عتيق الشمري

ال يوسف بن صالح بن نارص الب  

فراج بن محمد بن فراج السبيعي

عبدهللا بن محمد بن فراج السبيعي

حسيى  بن علي بن عبدهللا ال سواد

حنان فتجي زكي مينا قالده

ي
واسم بن محمد بن واسم القحطان 

ي
محمد بن واسم بن محمد القحطان 

جابر بن مانع بن جابر بن حسيى  ال نصيب

Sundeep Subba Rao

ي بن منصور بن مهدي ال سعيد عبدرب النير

سالم محمد سليم العريمي

عبدهللا بن نارص بن محمد الغامدي

زكي بن عبدالمحسن بن علي الموش

عبدالرزاق بن احمد بن فايز العارض

مساعد بن محمد بن عبدالرزاق الدهام

محمد بن علي بن محمد غنمي

منال بنت جواد بن باقر الشخص

حسيى  بن عبدهللا بن حسن ال فردان

عبدالمجيد بن محمد بن عايش العبدالوهاب

حسيى  بن محمد بن عايش العبدالوهاب
زهره بنت عبدهللا بن علي السميى 

ي شامان غالب زايد العلوي الحرنر

العنود مطبع عبدهللا عل الحبانر

سميحه احمد عبدالفتاح السباعي

سالم بن احمد بن معيش الشهري

خليل اسماعيل جابر

ي
فاخره محمد عبدهللا القريي 
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ايمان حسن محمد الناطور

محمد اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

ه ابراهيم عتيق منبى
احمد قاسم خليفه ال بوعنيى 

ابراهيم بن احمد بن احمد عباس
حنان ظاهر حسيى 

ي احمد ي بن جاسم الحجر محمد بن حجر

عيش بن عبدهللا بن محمد المشعل

احمد بن علي بن ابراهيم المشعل

عطاهللا بن ابراهيم عباس الشمري
سلوى محمد رشاد مصطف 

تيدوري مرسال حكيم

طيبه محمد عبدهللا عبدالرحمن الكمالي

عبدالجليل عبدهللا محمود حميدان حماد

حسن عبدهللا عبدالعزيز الحمادي

امنه عبدالرحمن يونس

احمد صالح احمد نارص الملجي

م عبداللطيف محمد البر

ي جهاد حسيى  سويد
امان 

نارص طه حسن عوض السعيدي

محمد يسن بنياميى  رحمه

ايناس بدر عبدالفتاح الحروب

ي مريم راشد دعفوس المهبى

فاطمه هبول سعيد الراشدي

عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

مريم راشد عباس سالري

عببى عدنان عبدالحسيى  السوادي

ي
سعد بن محمد بن ظافر القحطان 

ي
حصه سعد ظافر القحطان 

مزيد بن هويدي بن زيد الشمري

عبدهللا ابن حسيى  ابن علي النشمي

ي فرج بن محمد بن ضفيدع العب  

ي علي بن شحاذه بن عدوان العب  

ليال محمد الشيخ طه

عبدالحميد بن صالح بن عبدالحميد مرداد

سامح نادر عبدالنور يونان

سلطان زكريا محمد عبدالفتاح عوده

شمسه محمد راشد

صادق بن احمد بن محمد الحمود

حسن بن عبدربه بن حسيى  الباذر

عبدالعزيز محمد حسيى  محمد عبدهللا

نايف بن عبدربه بن حسيى  الباذر

علي ابن عبدالمجيد ابن حسيى  الباذر

عبدربه بن حسيى  بن محمد الباذر

نبيل محمد زين كريب

محمد بن ماجد بن عياش الرشيدي

عبيد بن عبدالرحمن بن مبطي الرشيدي

يود بن قبالن الرشيدي سعد بن شر
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Uncalimed Dividends - Year 2006

2006العام - األرباح غير المستلمة 

خليل رمضان محمود ابو سمعان

مبارك بن فهد بن مسفر الجوفان

ي حسيى  بن طاهر بن عبدهللا الجنونر

عبدالعظيم بن علي بن حسيى  الحايكي

علي بن محمد بن علي الحايكي

اسحاق بن علي بن محمد الحايكي

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البليهي

منصور بن حسن بن حسن ال سويكت

ليل بنت مهدي بن منصور المحروس

ي محمد بن منديل بن فراج الزعير

الصغبى محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

عبدالستار حسيى  محمد

محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

ي بن علي بن حسن الضامن
 
عبدالباف

منصور بن عبدهللا بن محمد اليعقوب

عيش بن ياسيى  بن حسيى  المكينه

صالح سالم علي الكندي

ي عايض علي سالم عايض الكرنر

ه عبدالعزيز احمد عبدهللا الهرمودي سمبى

باسل بن سالم بن حسن

ابراهيم بن عبدهللا بن علي الشويخات

نارص بطي احمد القبيشي

مهدي بن مسفر بن مانع ال راكه

علي بن حسيى  بن احمد المطرود

علي محمد مصبح علي بن سميط

ي)نعمان 
 
فضل العلي (محمد شوف

حسيى  بن علي بن حسن غالب

ي
 
حسن بن محمد بن علي البارف

فيصل خلف ضحوي الرويلي

توفيق بن حمد بن محمد العودة

صالح بن عبدهللا بن جارهللا الجارهللا

هشام بن سعيد بن محمد السعيد

عبدالهادي بن علي بن محمد ال معمر

ي عبدهللا ابن عوض ابن عبدهللا الحرنر

ي
مريم سالم علي العريان 

ي نارص بن عبدالعزيز بن سعد العجاحر

حسيى  بن عبدالمحسن بن حبيب البالدي

ي
ابراهيم بن حبيب بن محمد البحران 

ي ماطر بن عواد بن عبدهللا الحرنر

حمد راشد حمد احمد المطوع الظاهري

احمد بن عماد بن عثمان العلي

 عبدالمحسن ال جفت
 
محمد شاف

ي شايع هادي فرحان صالح الحبانر

خالد مانع مهدي ال هزاع

ي بن احمد بن غالي الفزيعي
 
شاف

ي
عبدالمجيد بن حسن بن محمد البقشر

سعيد بن محمد بن مرزوق شياب

حكيم بن علي بن حسيى  الخليف
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2006العام - األرباح غير المستلمة 

مالك بن مكي بن علي الخويلدي

ي
 
محمد بن عبدهللا بن فهد الشاف

حمد بن راشد بن محمد ال منجم اليامي

منصور بن علي بن حسيى  المعيلي

سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الوابل

ي عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح الخريجر

يوسف بن حمد بن علي الشهاب
عبدهللا بن صالح بن ابراهيم اباحسيى 

ي فاطمه بنت عبدالالله بن عبدالرحمن الخريجر

ي مبارك بن سيف بن عبدهللا المطبى

زا بن سعيد بن حميد جواد مبى

محمد بن علي بن سلمان الهاجري

احمد نارص راشد ماجد لوتاه

ي المقبل
حسيى  بن سعيد بن رض 

ي المقبل
سعود بن سعيد بن رض 

ي خالد بدر عمر الكثبى

ي خالد بن فياض بن فرحان العب  

علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

ادريس بن راشد بن احمد الجباره

صالح بن محمد بن علي غواص

منصور بن احمد بن محمد الرفيعي

عدنان بن محمد بن علي غواص

منصور بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

مصطف  بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

طاهر بن حسن بن علي الهاشم

محمد بن عبدهللا بن عبدالكريم ثنيان

سليمان عبدالرحمن سعد المنصور

ي عبدالكريم بن علي جربوع العب  

نايف بن عبدالعزيز بن محمد النعيم

يوسف بن محمد بن حسن الشايب

فؤاد بن حسن بن علي الهاشم

ي بن عبدالرضا بن سلطان
 
شوف

اهيم سعيد بن حسن بن محمد البر

ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدي

محمد بن عادل بن عبدالمحسن الدين

محمد بن صالح بن عبدهللا الهمامي

صالح بن عبدهللا بن فريد الهمامي

ي بن صالح بن عبدهللا الهمامي الجبر

ي سعدون بن حاشم بن حمام العب  

ي سالم صائل موش السبيعي العب  

علي محمد حماد محمد الشامشي

عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالرحمن المالء

ثامر بن جاش بن سليمان الجاش

علي بن عبدالرحمن بن محمد الدوشي

عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العامر

زياد بن ابراهيم بن حمد العيش

زكيه عباس علي الهزيم

عبداالله بن عبدهللا بن ابراهيم القطان
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2006العام - األرباح غير المستلمة 

عبدالخالق بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

يحيى بن ابراهيم بن محمد التمار

احمد بن ابراهيم بن محمد القطان

ياسميى  بنت عبدالخالق بن عبدهللا القطان

حسيى  ابن علي ابن ابراهيم القطان

ي بن سليمان بن عبداللطيف الهزيم حجر

محمد بن عبدالخالق بن عبدهللا القطان

سامي بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

فتجي بن شاكر بن عبدهللا القطان

علي بن ابراهيم بن محمد القطان

زهبى بن عيش بن محمد اليعقوب

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم العجالن

فهمي بن محمد بن عبدالوهاب الغزال

Aziz Ur Rehman Fazal Ur Rehman

ي علي سالم راشد الحباله الكتير

عبدهللا بن احمد بن علي العبدالمحسن
عدنان بن احمد بن ياسيى  البوخمسيى 

طالل بن علي بن محمد الهاشم

ي
خالد بن مبارك بن نارص الغييي 

توفيق بن احمد بن حسيى  المقهوي

دحام بن محمد هليل الخالدي

احمد بن علي بن سليمان الخالدي

خالد بن احمد بن عوض الخالدي

ي
منصور بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

ي
محمد بن ظافر بن مسفر القحطان 

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

حمدان محمد خليفه ضاحي العميمي

احمد هادي مليدان بالحارث الياحي

ابراهيم بن مهدي بن محمد اليامي

قاسم بن عبدالكريم ابن عبدالمحسن اللويمي

محمد بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

عبدهللا سعيد محمد الشامشي

غازي سعيد محمد سعيد القبيشي

ي بن ركاد الشمري
حميد بن صج 

فهد جواد علي حجله

علي بن طاهر بن عبدالمحسن الخليفه

عصام بن سليمان بن احمد بو حليقه

حسن علي محسن جاسم الحداد

ي
 
ياش توفيق سلمان المرزوف

احمد سعيد حمد سعيد النعيمي

صالح الدهيمي حمد سهيل العامري

ي سليمان بن سالم بن نبعان العب  

ي مشعل بن معيض بن رفيع العب  

نخيالن بن رحيل بن محسن الشمري

ابراهيم بن شحان بن ضاحي الشمري

ي بن مخلف الشمري صالح بن حرنر

محمود سامي نشاوي

علي احمد عمران احمد المزروعي
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2006العام - األرباح غير المستلمة 

خالد بن سعيد بن جعري الغامدي

فالح بن فهد بن محمد الدوشي

مي  علي موش المروى

فاروق خزعل محمد عبدالجبار العبيدلي

حميد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوي

يفه السيد محمد السيد علي الموسوي شر

محمد بن موش بن عبدالمحسن السعد

نارص محمد سعيد مبارك سبت الخيلي

خالد بن جمعه بن عبدهللا الدوشي

يف عبدهللا المال حبيب محمد شر

اياد بن يوسف بن عبداللطيف الصالح

Mohamed Kamal Abdalla

مبارك محمد احمد

حبيب بن حسن بن علي الهاشم

ايمن حاتم زهدي شديد

خليف بن فجر بن عياط الشمري

طارق ابراهيم االسعد

سعيده خليل عنب  العلي

ي ابوالفتوح هاله محمود خبى

قاوي حسام الدين احمد علي الشر

احمد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدي

ي
عمر حسن يوسف حسن الحوسي 

احمد وجيه محمد عبده

عبدهللا سلمان حسن القويعي

سعيد علي سالم سعيد النيادي

لؤي عبدالعزيز حسيى  ابويوسف

ميثم بن موش بن محمد الخرس

هيثم بن موش بن محمد الخرس

حسيى  بن نارص بن علي البطاط

يحيى بن محمد سلمان بوعريش
اياد بن حسيى  بن معتوق بوخمسيى 

محمود ذيب حماد

مريم سهيل هالل راشد المزروعي

مزنه سهيل هالل راشد المزروعي

راشد سيف راشد سيف السالمي

هادي بن صالح بن خرصان اليامي

فاطمه محمد رشاد

محمد بن حسيى  بن حسن العمران

ي
عيش بن خليفه بن عبدهللا المليف 

محمد بن صالح محمد المعيمع

Subbamaniam Kannan

شاكر بن عبدالكريم بن علي ال خليفه
انور بن عبدالكريم بن علي الشيخ حسيى 

محمد بن سعد بن مانع ال راكه

محمد احمد عبدهللا رشيد الحمادي

خالد بن حسيى  بن علي البوعبدي

بندر بن حسيى  بن صالح الربيعي اليامي

احمد بن حسن بن طاهر العامر
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2006العام - األرباح غير المستلمة 

ي محمد بن ماجد بن فارس المقاطي العتيير

نواف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغوينم

محمود احمد السيد غنيم

سلم سالم محمد الظاهري

عطيه مسعود جاسم مبارك الظاهري

عذرى مسعود جاسم مبارك الظاهري

ه ال عذبه حمد راشد محمد الجهبى

علي بن حسيى  بن علي الخالدي

ميش بن جاسم بن محمد الخالدي

محمد بن جاسم بن محمد الخالدي

صالح بن علي بن عبدالمحسن العجمي

محمد سالم سعيد سالم الراشدي

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العرفج

ي عايد بن عويد بن السيد العب  

ي احمد بن جهاد بن رفيع العب  

ي ي بن عيفان العب  
مصلح بن مفض 

علي ابن عيش ابن محمد الحمود

مؤيد بن احمد بن نارص الحسن

امل محمد نايع

سيف سالم خليفه سلوم الراشدي

جمعه سالم خليفه سلوم الراشدى

صالح بن سعد بن ابراهيم بو سعد الجميعه

عيش احمد عيش

احمد عبدهللا صالح السالم

HUGH ANDREW JOHN PAGE

سلمان بن عبدهللا بن سعد العمري

علي بن هادي بن حمد اليامي

اد والتصدير النورس  للستبى

محمد بن عيش بن مطلق المبارك

سعود بن مطلق بن مشخص الدوشي
لملوم بن عبدهللا بن لملوم الحراجيى 

ي ي العتيير
تركي بن غزاي بن ملف 

احمد بن حمد ابن عبدالرحمن العليوي

امنه شيخ عوض

صالح عبيد علوي صالح

ي
ان بن مسفر بن احمد الزهران  خرص 

علي بن حسن بن علي ال ناس

ف بن عباس الهاشم نور بن شر

ي علي بن محمد بن عبدهللا الكرانر

احمد محمد نارص السنان

ف عباس الهاشم اسعد شر

سامي بن علي بن محمد الماجد

طارق عبدالرحمن محمد جاسم

خالد غانم الهاجري

فالح غانم الهاجري

فهد غانم الهاجري

غانم بن سالم بن سعيد الهاجري

سالم غانم الهاجري
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2006العام - األرباح غير المستلمة 

عبدهللا بن احمد بن عبدهللا الملحم

ي
متعب محمد فال ح خرصان القحطان 

علي بن محمد بن علي ال شبيب

سامي بن احمد ابن علي الخويصه

انور بن احمد بن معتوق البدي

غاليه علي عبدهللا المال

ابراهيم نوح جاسم حسيى  المطوع

يف صالح بن ضاوي بن محمد الشر

ي عمر مبارك عبدهللا الناجم الجنيير

خالد بن براهيم بن علي القزالن
حسيى  بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 
سلطان بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

عبدهللا ابن ابراهيم ابن عبدهللا الشي    ع

عبدهللا بن عبدالمحسن بن عبدهللا الشي    ع

عليا بنت حبيب بن احمد الخالص

اثبى احمد حبيب الحبيب

Parekkadan kunju Vareed Johnson

ي
عيد ابن مسعود ابن سعيد القحطان 

محمد بن مفرح بن ظافر الغامدي

ي
احمد حسن عل عبدهللا العوض 

عبدهللا راشد محمد راشد حمد الهاجري

محمد بن جاسم بن محمد بن قوطي

ي الدوشي
عبيد بن حديد بن حمد الغيي 

فهد بن حديد بن حمد الدوشي

عبدالهادي بن احمد بن سعد السيحان

فتحيه سعيد جمعه الصيوي

ي
حسن بن علي بن حسيى  البقشر

ي
حسيى  بن علي بن حسيى  البقشر

ي
 
ايناس بنت جعفر بن محمد العبدالباف

حمود بن دخيل هللا بن الحمود التميمي

عواد بن عبيد بن عواد الشمري

ي بن جواد الموش زينب بنت حجر

حسن بن احمد بن عايش الخليفه

صالح عبدهللا بن صالح السليم

احمد بن يوسف بن علي العمران

عبدهللا بن سليمان بن حمود الربعي

ميثه عيش خادم ابوعال مه القبيشي

رمزي بن سعيد بن حسن الخلف

شاكر بن محمد بن حسن الخلف

طالب عبداال مبى أحمد

محمود حامد محمود هيكل

حامد بن عبيد ضعيى  الشمري

سكينه بنت مصطف  بن عبدهللا

علي بن مصطف  بن عبدهللا

حنان بنت مصطف  بن عبدهللا

محمد بن عبدالمجيد بن عبدهللا

ايمن بن احمد بن عوض الشنفري
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2006العام - األرباح غير المستلمة 
عبدهللا مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 
محمد مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 
منصور مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 
نارص مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 

محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش

محمد بن طاهر بن فهد المسيلم

ناهد محمود علي

عوض بن غرامه بن عوض االسمري

اف عبدهللا حمد علي حمد االشر

ي
طارق بن صالح بن عبدالعزيز القاض 

مجدي علي حسيى  غازي

سعيد يوسف سعيد السويدي

سيف محمد علي الكميت الهاجري

ي
ضحيان بن محمد بن ضحيان الدعجان 

منور بن معتق بن محمد الرشيدي

ي
سيف خلفان ماجد مانع الرميي 

حمدي عثمان حمد التوم

احمد سليم دربوح سليم صادر العامري

سلم محمد راشد المنهالي

محمد سالم حسن سعيد المنهالي

علي بن محمد بن علي الخلب

عادل مريبد جويعد العازمي

ي
ثريا فاعور عبدالغي 

محمد بن عبدهللا بن صالح باعجاج

محمد بن علي بن محمد البازر

ي بن محمد الباذر
حسيى  بن راض 

عبدالرؤوف ابن عايش ابن حسن البوصقر

عبدهللا عمر عبدهللا محمد بوذار الراشدي

RANJEET SINGH SINGHVI

ي
يحيى الرطل بنان 

ي علياء شطيط عبيد بن الكتير

طارق حسن عبدهللا عمران الشامشي

حسيى  بن علي بن محمد العامر

سعيد بن شنيف بن صالح المالكي

غرم هللا بن شنيف بن صالح المالكي

بدر بن ابراهيم بن علي الخلف

بدر بن طاهر بن محمد المكحل

زيانه بنت سالم بن محمد
اسف رضا صابر حسيى  فضل حسيى 

عبدهللا بن عبدالعزيز بن حمد السلمان

فاطمه علي جاسم

ي
محمد عبدهللا علي الحوسي 

ف جميل عبدالكريم اشر

سعد بن علي بن مشبب ال سعد

فهد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

محمود تيسبى محمود المبسط
سميه عبدالكريم حسيى  مصطف 

ي وليد خميس سعدهللا بخيت الكثبى
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KIMIHIRO SHIMOZONO

كه راكو لتموين المواد الغذائيه  ذ م م- شر
حسيى  محمود حسيى 

مي  علي يوسف حسن عباس

احمد عبدهللا احمد

ياش محمد سعيد بالبحيث

HIROKO SHIMOZONO

SACHIKO SHIMOZONO

محمد السيد صالح احمد الظاهري

راشد سالم عيش اليال يله

عادل سامي سلطان العيش

ي
سالم احمد حسن الحوسي 

AKBHIRO SHIMOZONO

جمال جوهر محمد الجوهر

علوي صالح علي المنصوري
ميشال الياس  شاهيى 

عفراء سالم راشد المنصوري

هياف بن نارص بن علي الهياف

ي بن ابراهيم البناي علي بن ناحر

جواد بن عبدهللا بن علي النويحل

عبدهللا بن حسيى  بن علي بوموزه

اياد فهم محمود درويش

العنود فيصل محمد سالم حميد المرر

فيصل محمد سالم حميد المرر

Naseem Bakrou

ي
عبدالعزيز بن خالد بن عثمان القحطان 

نايف بن علي بن محمد الزويد

اهيم ابراهيم بن محمد بن محمد البر

اهيم محمد بن عبدالمحسن بن حسن البر

حسيى  بن يوسف بن محمد الرستم

ي عادل عبدالكريم محمد ابراهيم صابر امبى

محمد عزت محمد دغيدي

قاسم بن نارص بن عبدالكريم الحسن
طارق مصطف  الطاهر القبان 

ي حماد
احمد علي حسن محمد بي 

علي بن عبدهللا بن حسن النارص

يوسف بن علي بن محمد العبدهللا

حسيى  بن عباس بن طاهر البالدي

علي بن عباس بن طاهر البالدي

عبدهللا بن محمد بن احمد الشهري
حمد بن صالح بن حمد البشر

ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم اليابس

راشد زيد راشد بن جدوع

محمد بن عبدهللا بن محمد الحوطي

عبدهللا محمد صفر محمد االنصاري

يعقوب بن يوسف بن ابراهيم الخلف

حسن بن محمد بن علي ال ظريف

رباب بنت معتوق بن صالح ال صفوان
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محمد بن طاهر بن سلمان الهالل

محمد مبارك احمد باحميد

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد الراض 

حسيى  بن احمد بن نارص المري

مانع بن احمد بن نارص المري

حسن علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

هادي علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

محمد بن سلمان بن وصل الحازمي

مريم مبارك عبدهللا الحمادي

توفيق بن صالح بن احمد الراشد

ماهر بن صالح بن احمد الراشد

ي
مبارك بن مسفر بن نارص القحطان 

الشيخ احمد نارص حميد راشد النعيمي

احمد بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

جالل بن عبدهللا بن طاهر الخواجه

ي ريمه محمد سهيل الدرونر

ي وسام بن عمر بن ابراهيم خواحر

سالم عبدهللا حمران سالم المنهالي

ي سعود بن مقعد بن علوش العتيير

رمزي بن سلمان بن عبدهللا الغدير

ي
محمد بن خليفه بن عبده العديي 

مفتاح محبوب مفتاح رشيد

Gihad Khalil Ailahouni

فالح بن عبدالمحسن بن طاهر ال حمد

ي سالميى  صمباخ سالميى  عبدهللا الزعانر

ي
سعد ابن نارص ابن عبدهللا العريف 

وليد بن يحيى بن محمد كرداوي

ي بن موش الصانغ احمد بن عبدرب النير

ي بن موش بن احمد الصائغ عبدرب النير

حميده بنت احمد بن محمد الدويل

عبدهللا بن علي بن محمد الحسن

ي
ي بن حمد اليان 

حمد بن يان 

حسيى  بن حمد بن حسيى  ال دويس

مانع بن حمد بن حسيى  ال دويس

سهل بن مسند الدوشي

احمد ابن عبدهللا ابن سليمان المزروع

ابوبكر عبدالقادر علي العيدروس

ينة سيف خليفه القبيشي شر

عتيقه مكتوم احمد القبيشي

احمد بن عبدهللا بن عيش السلطان

حبيب بن سعيد بن محمد العباس

ي حكيم بن عبدالمجيد بن مهدي الخنبى 

ناديه حارص  خميس العميمي

عبدهللا بن رياض بن صالح الرصاف

رياض بن صالح بن سليمان الرصاف

سليمان بن رياض بن صالح الرصاف

دعاء علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه
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بهيه علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

ساره علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

محمد علي عبدهللا بوناجمه

عبدهللا عايش بن يوسف االربش

ي احمد مسلي محمد عبدهللا االحبانر

سعيد حسن عيد الكواري

حسيى  ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

سامي بن طاهر بن ابراهيم القطان

نارص بن صلحان بن فهيد السبيعي

راشد عطيش  هلل محمد القبيشي

اسمهان سلطان محمد القبيشي

امنه بنت علي بن احمد الصاغه

سعود بن عبدالعزيز بن مبارك القاسم

شمس الدين يس صالح محمد
عبدهللا عل حسن قطب الدين الحوسي 

عمر عبدالرحيم بن صالح بن علي الغامدي

محمد بن صالح بن علي الغامدي

امجاد بنت عبدالرحيم صالح الغامدي

عبدالرحيم بن صالح بن علي الغامدي

راشد محمد راشدالكيومي

مقبل محمد مقبل السبيعي

خزنه محمد بطي المنصوري

ريما بنت جواد بن محمد االحمد

محمد بن سعدان بن عبدالرحمن العبدالرحمن

نارص بن عبدالعزيز بن نارص المكينه

محمد بن احمد بن علي المسلم

Mubashar Mubarak Ahmed Sheikh

غالب بن عبدهللا بن علي غالب

شاج بن عبدهللا بن علي غالب

محمد سعيد علي عامر الزيدي

اسعد معد سعد

جواد بن حسن بن علي الهاشم

مبارك خلف خلفان بوحميد المزروعي

ي نر امنه جمعه سالم حايز المحبى

محمد بن سعد بن محمد الخالدي

عبدهللا بن علي بن نارص الغامدي

وش العامري واضحه محمد قناص حب 

عبدهللا سلطان سلطان هزيم السويدي

حسيى  بن حسيى  بن منرص المطري

عصام بن حسيى  بن حسيى  المطري

محمد نارص حسيى  ابراهيم الصايغ

خزينه حمد محمد

ي
توفيق بن علي بن احمد البحران 

نادر بن محمد بن عبدهللا العلي

محمد بن عبدهللا بن محمد الشواف

احمد بن طاهر بن حسن بوكنان

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العثمان
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محمد بن شجاع بن محمد الدوشي

عمبى فهد راشد الجبر النعيمي

ي
 
اميى  بن علي بن عباس السياف

ي
 
احمد بن جعفر بن عباس السياف

هادف سالم راشد المنصوري

احمد محمد اسماعيل حسن الرمجي

جهاد محمد اسماعيل حسن الرمجي

محمد بن فهد بن مبارك الدوشي

مريم علي سيف

Syed Khalid Iqbal Zaidi

AL SHAMAL AUTO PARTS LLC

محمد بن سعيد بن عاشور ال سماح

نوره راشد محمد بالعم الغفلي

حسيى  حمزه ماجد الماجد

عادل بن حسن بن نعمه العوامي

ي محمد سالم جاسم الشاعر الزعانر

حسيى  بن علي بن محمد البومجداد

يوسف احمد عبدهللا ابو الريش المنصوري

ي
شما عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
محمد عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
حمده عبدهللا خلفان مطر الرميي 

و للصناعات  كه ذات مسئوليه)الكب  ي شر دنر

نارص علي عبدالرحمن الحوطي

عصام الدين علي محمود فرغلي

جمال عبدالرحمن جاسم ابراهيم البغام

TAHIR AHMAD FAROOQ MUSHTAQ AHMAD

JAGDISH KODU MAL JESWANI

MAHENDRA KUMAR TULSIDAS VASU

MEENA BHAGWAN BHATIA

كه ذات مسئوليه محد ونيات شر الوفاق لاللكب 

PUNIT VASU

ندى محمود قرانوح

اسماء راشد يوسف البغام

موش بن عبدالمحسن بن علي ال موش

مي  عبيد سالم السويدي

ي فوزيه عبدهللا عمر الخريجر

RAISINGHANI AJEET GHANSHAMDAS

محمد نارص علي الحوطي

NABILA NISAR MUHAMMAD ASGHAR

فادي عادل حماده

يكي سالم صالح مبارك البر

KARANI VIRAMATI BHAGWANDAS

JOHNSON THARAYILATHU ABRAHAM

KADIVETI SREEDHAR REDDY

HOSSEIN EBRAHIM ASRAR HAGHIGHI

ALI DAVID PAKSIMA

وليد احمد محمد بلبل

FAREEHA SAKARIA
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ي
حمد عبدالرازق يوسف علي العوض 

MUHAMMAD ASGHAR

علي محمد احمد سهيل المزروعي

ASIM GHAYOOR SIDDIQUI

ي ايه للكهرباء ذات مسئوليه محدو
كه اي ن  شر

حسناء بنت عبدهللا بن صالح الهمامي

مبارك بن صالح بن سالم الهمامي

وك بن علي الهمامي رفعه بنت مبر

معاذ احمد الهمامي

جبله مبخوت محسن عمران

وك شاجع الهمامي مبر

افنان احمد الهمامي

العنود احمد الهمامي

سلطانه بنت احمد بن صالح الهمامي

مبخوت احمد الهمامي

ساره بنت احمد بن صالح الهمامي

صالح بن شاجع صالح الهمامي

اسماء بنت احمد بنت صالح الهمامي

شموخ بنت احمد بن صالح الهمامي

صالح بن احمد بن صالح الهمامي

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

عبدهللا شاجع الهمامي

شاجع بن صالح بن سالم الهمامي

امال احمد الهمامي

احمد بن صالح بن سالم الهمامي

محمد حمد علي المزروعي

حسن حمد علي المزروعي

حمد علي مسلم المزروعي

احمد محمد يوسف منقوش

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

سلمه حمد سالم بالصقعه

نارص عوض  محسن عوض الواحدى

حبيب بن حسن بن موش الخطام

ماهر بن عبدهللا بن علي الخطام

صالح ابن صالح ابن علي الخطام

Ahmed Ramadan Al Edelbi

عتيق محمد عطشان الهاملي

هاشم بن ياسيى  بن علي السلمان

محمد بن نافل بن عبدهللا السبيعي

متعب بن عبدهللا بن محمد السبيعي

حسن علي عبدهللا علي باخميس

هاشم ابن محضار ابن عبدالقادر عيدروس

صادق بن عبدالوهاب بن حسن الدخالن

ي
احمد بن عبدالمحسن بن محمد الجشر

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد ال ذياب

ساره محمد عبدالرحمن محمد الذياب

موزه احمد محمد الذياب

زليخه محمد عبدالرحمن محمد ال ذياب
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ي ظافر سحمي جابر االحبانر

حسن بن جاسم سلمان الشطيب

غاده بنت علي بن علي العويد

علي بن حسيى  بن هاشم المسلم

فاضل بن صالح بن طاهر العبود

احمد بن حسيى  بن علي الشطيب

ي عبدالهادي بن مرزوق بن نارص الحاحر

حسيى  بن علي بن حسيى  الشطيب

ي
سامي ابن موش ابن طاهر الشيوح 

عبدهللا بن محمد بن سلمان البجيس

ي العمادي
محمد صديق قنبر علي الصديف 

ي رناد ابجاد محمد صالح العتيير

نارص حسن سلطان غانم الغانم

ي ابجاد محمد صالح العتيير

جاسم يعقوب عبدهللا صادق خوري

ي
 
محمد ابراهيم احمد المرزوف

ي
حكيمه احمد غال م درويش البلوشر

لؤلؤه عبيد حميد المنصوري

راشد علي سالم طراف

ريان بن عبدالعزيز بن محمد العمود

لمياء حافظ محمد الراشدي

Ikbal Hasan Karambar Cheyabba

نوف بنت فهد بن صالح الضبعان

فهد بن صالح بن حمود الضبعان

نوره بنت سليمان بن عبدالمحسن الضبعان

ساره بنت فهد بن صالح الضبعان

محمد بن فهد بن محمد الدوشي

نارص حسيى  نارص محمد

م نعيمه محمد محسن الجانج الحرص 

وسام عبدهللا فرحات محمد

مايد سعيد نارص راشد الظاهري

روضه علي محمد القمزي

زين علوي العطاس

باسل محمد موش السلوادى

محمد احمد سلمان مطلق

سعديه عبداللطيف عالوي

ي
 
فهد بن عباد بن بركات الطويرف

ي
عمر عبدهللا احمد مرشد الرميي 

عمر بن عبدهللا بن علي الشهري

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

طالل محمد عبدالكريم العوي

ي ه محمد سيف المهبى سمبى

انس محمد وجيه رشدي حمدان

Ali Mohamed AbdelRahman

سالم حامد مجيد

حسيى  علي عقيل ابوبكر الهاشمي

مديحه مراد علي عبدهللا

خالد عبدالنارص احمد الزبيدي
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اسماعيل علي دهدار

مبارك بن عبدهللا بن مبارك الخليفه

ي فهد بن صالح بن سفر الحرنر

مصطف  بن صالح بن محمد النارص

عل شامخ محمد الشامش

ي
 
محمد بن دغش بن محمد الحالف

علي محمود الناطور

ي بنت سعاد بن رشيد الخجا
موض 

عمار بن ياش بن خميس المهناء

عبدهللا بن احمد بن احمد المهنا

صباح بن عبدهللا بن احمد المهنا

عقيل بن عبدهللا بن احمد المهنا

سالمه سالم محمد سالم الظاهري

علي عيش محمد الحمادي

علي احمد سعود

فرج عبدالجواد احمد فوده

ابراهيم بن علي بن محمد االجود

موزه ابراهيم يوسف الطابور النعيمي

سوسن محمد المحمد

محمود علي االحمد

ي
حمد بن سعد بن حمد القرون 

ابراهيم رفيق ابراهيم

غسان محمد طارق خطيب

ي حيان خالد حيان خالد العتيير

ى المهندى خالد جاسم جمعه الشقبى

منصور بن محمد بن علي الطريخم

محمد بن علي بن احمد باشه

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن المحمدي

خالد محمد اليوسف نزال

ي
عبدهللا بن سالم بن عطيه الزهران 

لولوه جبر مبارك ال بن زيد المناعي

عيش بن احمد بن خليفه ال طوار الكواري

علي بن ابراهيم بن محمد الملحم

عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الغدير

صالح بن ابراهيم بن محمد اليعي

محمد بن صالح بن ابراهيم اليجي

ي الدوشي
عبدهللا بن سعد بن مبارك الورعان 

ي
محمد بن خالد بن عيد القحطان 

ي
حسن احمد محمد رجب الحوسي 

ي
انس عبدالسالم عروان 

عائشه بنت راشد بن عبدالعزيز الهزيم

خالد ابن عبدهللا ابن راشد المنيف

سالم بن محمد بن محمد العبدالجبار

ي
سالم خميس سالم جمعه الغيالن 

ي
هشام انور نواب جالل ادم البلوشر

ياش بن علي بن طاهر البطيان

سعيد بن عبدالمحسن بن عبدهللا الراشد

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا المقيبل
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سعد بن عبدهللا بن محمد المقيبل

ي محمد بن ذيب بن حمود العتيير

تركي بن طارق بن عبداللطيف العيد

طارق بن عبداللطيف بن محمد العيد

عل يوسف احمد عل السعدي

فاطمه يوسف احمد عل السعدي

يوسف احمد عل السعدي

لولوه يوسف احمد علي السعدي

حنان محمد احمد محمد

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشي

محمد بن سعد بن مبارك الدوشي

محمد بن مبارك بن سعد الدوشي

حمد بن منصور بن عبدهللا الدوشي

ي
سعد بن نارص بن مسفر القحطان 

اميى  بن علي بن مهدي مسقلب

ي مرشود بن رشيد بن نافع المطبى

نهال بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

حاتم بن خرص  بن ايراهيم حرزهللا

جمال محمد عبدتاهلل حجر الباكر

حسيى  بن طاهر بن احمد النمر

علوي بن محمد بن عبدهللا بارصه

ي عبدهللا بخيت مرزوق العصيمي العتيير

ي السهلي
نارص بن سعد بن بان 

ساره بنت نارص بن سعد السهلي

حمد بن نارص بن سعد السهلي

البندري بنت نارص بن سعد السهلي

نوف بنت نارص بن سعد السهلي

خالد بن نارص بن سعد السهلي

نورعبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه

احمد سالم احمد اليافعي

مسفر بن حمد بن سعيد الدوشي

محمد بن سعيد بن حمد الدوشي

حمد بن فهد بن حمد الدوشي

باقر بن عبدالمحسن بن سلمان الحسن

عبدالمحسن بن باقر بن عبدالمحسن الحسن
عبدالواحد حصيان علي الحارن 

حسيى  بن علي بن محمد الحداد

ي
فايز بن نارص بن فايز العارض 

عدنان بن معتوق بن حسيى  العسكر

ي ي الحرنر غالب بن حثليى  بن صلير

صالح بن ياسيى  بن علي السلمان

خالد بن يوسف بن عياده الخطيب

ي ي الحرنر
 
فهد بن مبارك بن الف

محمد اميى  عبدهللا محمد محمدي

ي
جاسم عبدهللا عيش راشد الحسيي 

عمار بن سلمان بن هاشم العوامي

مانع احمد محمد ال شقيح

محمد بن حسيى  بن محمد الماجدي
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طالل بن واصل بن عبدالوهاب المومن

زكي بن حسن بن دخيل ال عريف

احمد بن علي بن دخيل ال عريف

سعيد بن عبدالكريم بن كاظم الفرج

محمد بن عيش بن حسيى  الشوج

احمد بن عيش بن احمد البناوي
يوسف بن محمد بن يحيى بوخرص 

عبدالعظيم بن عيش بن حسن العبيدان

ي بن عبدهللا المختار شاكر بن عبدرب النير

عبدالكريم بن جاسم بن محمد العبادي

علي بن طاهر بن علي بوموزه

ي
سلطان بن مفرح بن مصحوب القحطان 

مسفر بن سعيد بن محمد القاسم

حسيى  بن علي بن احمد الدبيشي

ايمن بن منصور بن ابراهيم ابو جوهر

زاهر بن حسيى  بن حسن الزاهر

زكي بن عبدهللا بن احمد ال مطر

روان احمد بن حمد بن عوض االحمدي

احمد بن حمد بن عوض االحمدي

مشاري احمد بن حمد بن عوض االحمدي

مشعل احمد بن حمد بن عوض االحمدي

محمد بن صالح بن محمد تحيفه

زا بن احمد الجارودي خالد بن مبى

عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابراهيم العيبان

عيبان عبدهللا ابراهيم العيبان

عبدالحكيم بن يحيى بن احمد الغامدي

وك بن مبخوت الهمامي علي بن مبر

حسن بن علي بن عبدهللا الخميس

حسيى  بن معتوق بن نارص العليوي

مراد بن علي بن صالح العبدالجبار

محمد بن عبدهللا بن علي ال موش

وفاء بنت حسن بن عبدالوهاب النارص

زينب بنت عبدالمحسن بن عبدهللا بن عيش

عبداللطيف بن عبدهللا بن احمد بن عيش

عبدالمحسن بن عبدهللا بن احمد بن عيش

عبدالجليل بن عبدهللا بن احمد بن عيش

ي بن علي المهناء
عبدهللا بن ناشر

حسن بن عبدهللا بن احمد بن عيش

نبيهه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الصايغ

محمد بن احمد بن محمد المهناء

دعاء عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

فاطمه عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

كوثر عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

ايات عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

مي  بنت عباس محمد المؤمن

فرج حسن رض  ال ابوعبدهللا

احمد سالم مبارك ريس بالليث

سالمه صالح ريس
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عبدهللا سعيد مكتوم خميس المنصوري

ابراهيم بن مهدي بن ابراهيم ال سعيد

عبدالواحد عبدالحسيى  علي الشاخوري

ي احمد محمد عل محمد الكثبى

مسلم بن سالم بن احمد جداد

ي صالح مسلم احمد سعيد الكثبى

فاطمه يوسف محمد علي الحمادي

ماجد بن سعيد بن صالح ال نصيف

ايمن بن محمد بن عبدالعزيز القايدي

علي بن جواد بن حسن ال رب  ح

صالح محمد حمد الهاجري

سلمان سالم جاسم محمد البحر

انور عبدالعزيز بن عبدهللا العقيل

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الورثان
نارص عبدهللا احمد علي المصعبيى 

ي
خالد عبدالوهاب عايض القحطان 

ي
روان عبدالوهاب عايض القحطان 

ي
عبدالوهاب بن عايض بن حسن القحطان 

فرجه علي حسيى  المنصوري

خالد بن عبدهللا بن عبداللطيف التمار

ي احمد سليمان سالم العكبر

عادل بن صالح بن عبدهللا السعيد

ين سمر بنت حسن بن سعد العمبى

سيف محمد علي محمد الذهلي

عبدالجليل ابن حمزه ابن حسيى  الحكيم

ماهر بن صالح بن محمد الهزاع

مبارك عيضه بالربيع بالعبد المنهالي

يوسف بن عايش بن يوسف االريش

حسن بن محمد بن يوسف المحمدعلي

محمد فيصل راشد الجبر النعيمي

محمد صالح علي المنصوري

ياش بن عبدهللا بن يوسف المحمد علي

عيش بن احمد بن موش المحمد صالح

سائره سليمان سعيد بامبحبور

نارص احمد سعيد حسن الكندي

ي
زيانه سالم سعيد ال سويدن البلوشر

موزه صالح عوضان بخيت المنهالي

اسامه حسن النبشه

ي ي بن مهدي بن حسن البر
 
ف شر

ي يجي بن نارص بن حسن البر

ي اليامي احمد عيظه حسيى  البر

بخيته عبدهللا سعيد القبيشي

حسيى  مهدي حسيى  عبدهللا الحامد الهاشمي

باقر بن علي بن حسيى  بن معن

سلطان محمد عبدهللا محمد ال علي

خليفة سلطان محمد عبدهللا محمد ال علي

ي نعمه محمد مبارك عبدات الكثبى

ي هاشم
نجيب محمد العطاس بي 
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جابر بن فهد بن نهار الصقر

ي مانع مرزوق سالميى  سالم الصعبى

ي
محمد بن علي بن حسيى  الدجان 

سالمه نارص عيش علي السليطي

نوال نارص عيش علي السليطي

يوسف نارص عيش علي السليطي

روزه نارص عيش علي السليطي

هيفاء حسن نارص الراشد

محمد جاسم محمد سعد الكبيشي

يكي عبدهللا عيظه مبارك البر

ي رعد صالح عيد عبدهللا الحرنر

ي عيش بن عايض بن مفكر المطبى

ي محمد بن دعاس بن مناكد العب  

نارص بن عايض بن نارص الفهادي

سلمان بن داود بن سلمان السالم

محمد بن علي بن جاسم السالم

نبيل شور خميس حميد الشامشي

فوزيه محمد احمد

فاطمه شور خميس حميد الشامشي

يفه شور خميس حميد الشامشي شر

موزه شور خميس حميد الشامشي

خالد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجابر

اميى  بن ابراهيم بن عبدالعزيز السويلم

ي فاطمه بنت سنوشي بن حامد الحجبى

ي خزنه عتيق مسعود اليعقونر

يكي شاه زادي عمر صالح البر

علي مسفر علي سوده المنصوري

ي علي بن ضميان بن ذياب العب  

ي هالل بن رشيد بن شخيتبى العب  

ي عبدهللا بن عواد بن جرهود العب  

ي هالل بن ضميان بن ذياب العب  

ي ي بن مهربش العب  
محمد بن بان 

ي عايد بن غمالس بن موش العتيير

محمد بن سعيد بن محمد المهري

حبيب بن حسن بن صالح الحمدان

علي سالم سعيد سالم

سعيد سالم محمد سويدان العامري

محمد بن علي بن عبدهللا الخطيب

حمد بن عبدهللا بن محمد العرجان

ساير بن مهناء بن سالمه الرشيدي

عبداللطيف حسن علي حيى  الدرمكي

فاطمه خميس مال هللا سعيدي

عبدالنارص بن اسعد بن ابراهيم خياط

صالح بن عبدهللا بن علي الشهري

احمد بن علي بن محمد الحسن

حسيى  بن علي بن محمد الحسن

هند بنت عباس بن نارص الحسن

Patel Ashok Bhai Dabhai Bhai
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ي ان المهبى فهد مرزوق سبى

ي علي ابراهيم عيش بوحجر

ي
محمد بن سالم بن صالح النجران 

كي
احمد بن عيش بن محمد الب 

صالح بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

ي
محمد بن محمد بن احمد الدوح 

بدر بن حبيب بن محمد الدليلي

ي عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الجنونر

Melville Morris

Miyushbhai Mahendrabhai Patel

ايوب احمد يوسف احمد الحمادي

مبارك بن فهد بن محمد الدوشي

فريد محمد العبد عبود الجابري

حسيى  بن عباس بن علي مشيقري

ي مصلح بن ضبعان بن فرحان العب  

ساميه ربيع عبيسان المقطاي

ي فواز بن سعد بن محمد العتيير

ي
عبدالرحمن بن فهد بن سعود القويض 

ي
مرام بنت فهد بن سعود القويض 

محمد بن عبدهللا بن نارص الحميد

جمال بن عبدالرحيم بن محمد البلوي

محمد بن احمد بن عبدالمالك بن علي

احمد محمد بن علي

ي
ماجد بن صدقه بن محمد الجهي 

ي
فيصل بن فهد بن سعود القويض 

ي
فهد بن سعود بن محمد القويض 

زينب احمد حبيب الحبيب

الهام حمد سالم الكواري

بدريه حمد سالم الكواري

حمد عل احمد االنصاري

عبدهللا بن حسن بن محمد ال حمود

محمد بن عبدهللا بن سعيد احبيل

هيثم بن علي بن احمد النارصي

ي
سعيد بن محمد بن حسن بن محمد السي 

حسن بن علي بن حسن ال قمبر

سعيد بن عبدهللا بن محمد القديجي
انور بن علي بن قاسم ال حسيى 

محمد بن عبدهللا بن علي المري

جميل بن محمد بن عيش ال عباس

محمد بن حسن بن ابراهيم راشد

حسيى  بن موش بن علي الوحيد

نارص بن جاسم بن حسن قنبر

ابراهيم بن نارص بن ابراهيم الحداد

بدر بن علي بن معتوق ال بدر

فاضل بن عباس بن علي مشيقري

ي يزرب العامري محمد يزرب حرنر

علي بن احمد بن احمد ال حماد

عبدالرزاق بن طاهر بن عباس المكي

RAK Properties PJSC Page 27 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2006

2006العام - األرباح غير المستلمة 

حازم اسماعيل طه اسماعيل

ي نوري بن عبدهللا بن علي مشبى

محمد بن علي بن حبيب ال فردان

علي بن ابراهيم بن خليل ابوزيد

ي ي بن صالح بخرحر زهبى بن صبر

منصور عبدهللا سلمان المرزوق

مرتض  بن مقداد بن عبدالرحيم ال قريش

مقداد بن عبدالرحيم بن علي ال قريش

احمد بن عبدهللا بن علي العقيلي

علي بن احمد بن حسن ال معيلو

وجيه بن علي بن حبيب المحل

احمد بن علي بن عبدهللا الدروره
جميل بن محمد بن سلمان المعب 

ي
احمد بن محمد نظمي بن مصطف  المدن 

علي محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

حسيى  محمد حسيى  الساده

عبدالعزيز محمد حسيى  الساده
حسيى  بن علي بن عيش ال حسيى 

شيخه سعيد سالم النيادي

ابتسام عبيد عبدهللا

فري    ج ابراهيم سلمان عياد

زهبى بن علي بن محمد القديجي

حسيى  بن علي بن حسن ال هالل

عبدهللا احمد حسن محمد السالم

ريم احمد حسن محمد السالم

احمد حسن محمد احمد السالم

ملكه احمد عبدالحكيم

ي خلف بن قويعان بن رضيمان العب  

ي مانع بن عويد بن مانع العب  

ي سليمان بن عويد بن معيدي العب  

ي ي العب  
عبد ابن قويعان رضمان الفدعان 

خالد انور سعد سليمان

سهيله احمد حموده

خالد حميد سعيد حمد العزري

خالد سعد دوشق ال غانم

محمد سعيد محمد سعيد العتيير

ي نر  المغبى
فدوى محمد بشبى مصطف 

ابوبكر مصطف  توفيق

حميد سالم محمد علي الشامش

مي ضيف هللا بن صالح بن ضيف هللا الشبر

يشى صالح عبدالرحمن رزق

ي
لولوه بنت فهد بن علي العريف 

ي
اهيم العريف  عبدالعزيز بن صالح بن البر

مبخوت هادي عبدهللا الصاعري

علي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

محمد جمعه محمد البوغفره الكواري

مشعل جمعه محمد البوعفره الكواري

ي
يان  محمد خلفان حميد هزيم الشر
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مبارك فهد راشد الجبر النعيمي

حبيب بن نارص بن محمد الخلف

موزه سعيد حمد حربش

فيصل بن غازي بن احمد باديب

رائد محمد مصطف  كلخ

علي بن احمد بن علي العبدالعلي

سالم علي سالم بجبى سالم العامري

Hisham Khan Mohammad Hasham Khan

صالح بن حسن بن محمد العلي

Adam Mohamed Ali Fadlalla

يج بن محمد بن حسن ال حرار

حبيب حسيى  بن سعود الحليلي

عادل بن علي بن سعيد ال غزوي

حسيى  بن عصام بن علي ال نهاب

فاطمه بنت عبدهللا بن منصور الربيع

خالد عصام علي ال نهاب

حبيب بن عبدالكريم بن علي ال قويسم

ي
فالح محمد فالح خرصان القحطان 

اوي زهراء ابراهيم علي البشر

علي بن عبدرب الرسول بن حسن عبيدان

حسن بن عبدرب الرسول بن حسن عبيدان

افراح عبدرب الرسول عبيدان

فاطمه حمد محمد النعيمي

عبدهللا بن محمد بن حمود الشهري

الضبع عبدهللا علي سيف الضبع الدرمكي

سعيد سالم عبدهللا اسحاق

مؤسسه الهجن البيطريه

ي
بدر نارص اسد عبدالرحيم محمد الدهمان 

اسماء محمد جاسم محمد الفراج

محمد خبر عبدالعظيم عيش

عبدهللا سيف سالم راشد الشامشي

عوض بن علي بن عالس الوعله

شيهان سعيد علي اليامي

عوض سعيد علي اليامي

هادي سعيد علي اليامي

ظافر بن علي عالس الوعله

سعيد بن علي بن عالس اليامي

ي سعيد علي اليامي
امان 

نارص ابن علي ابن عالس اليامي

رائد سعيد علي اليامي

سعد سعيد علي اليامي

ي احمد سنان سعد سنان الكعير

اسامه عادل عبدالرحمن الرمح

جاسم حسن بن محمد بن صالح المرهون

حسن بن محمد بن صالح المرهون

وجدان بنت حيدر بن محمد بن صالح المرهون

محمد حسن بن محمد بن صالح المرهون

فاطمه حسيى  بن محمد ين صالح المرهون
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تيسبى بن محمد بن صالح المرهون

جواد بن عبدالرحيم بن محمد ال رضوان

عبدالهادي بن احمد بن مهدي العبدالعال

علي بن محمد بن صالح المرهون

زهراء حسن بن محمد بن صالح المرهون

بتول حسيى  بن محمد بن صالح المرهون

فاطمه حيدر بن محمود بن صالح المرهون

مريم حسن بن محمد بن صالح المرهون

سعيد بن عبدالواحد بن شبيب المرهون

رباب حسن بن محمد بن صالح المرهون

علي بن عبدالمنعم بن تركي ال هالل

شاج بن احمد بن عبدهللا ال عبيد

ي عبدهللا احمد عبدهللا علوي محمد الجنيير

ي
ميثا محمد سالم الغيي 

ي محمد احمد عبدهللا علوي محمد الجنيير

ي مريم احمد عبدهللا علوي محمد الجنيير

ي سلطان احمد عبدهللا علوي محمد الجنيير

ي احمد عبدهللا علوي محمد الجنيير

العبد الشاعر العبد عوض الدرمكي

علي بن مهدي بن محمد ال درويش

شيخه هاشل علي

شمسه حمد العبد حمد الظاهري

خالد خليفه حمدان سالميى  المنصوري

محمد عبيد شعفان عبيد عوض  العامري

سعيد علي سيف سعيد بن حارب

FAHMI AHMED TAHAR ABU AL RUB

ي جابر مسفر سعيد علي االحبانر

ي عبيد سيف عبيد برهوم الكعير

محمد عبدهللا محمد العامري

ي
جمعه بن علي بن سالم اليحيان 

قطامي سعيد علي الخيلي

عي ايمن السيد محمد اسماعيل البر

جمعه قطامي سعيد علي الخيلي

صبحه قطامي سعيد علي الخيلي

ي
يحيى سلمان القضمان 

سليم يوسف محمد غلوم

MONA GURMUKH MOTIYANI

DEEPTI GURMUKH

محمد سليمان محمد سعيد معضد النيادي

ي
طارق علي راشد علي الحسان 

ي
عبدهللا علي راشد علي الحسان 

ي
خالد علي راشد علي الحسان 

باسم بن احمد بن محسن امسبح

حسيى  بن عبدهللا بن صقر الثواب

عبدالكريم بن حسن بن صقر الثواب

مصطف  بن عبدالرزاق بن محمد ال حمود

موش بن حسن بن صقر الثواب

زكي بن حسن بن صقر الثواب
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سالم حسن سالم سعيد النيادي

مراد راغب حنا

خالد بن حسن بن عبدهللا ال نارص

محمد بن عبدهللا بن محمد النارص

سالم محمد شحان سالم التميمي
محمد اسماعيل محمد الغصيى 

Shakeel Ahmed Ghulam Hussain

توفيق عيش علي شهاب

ممدوح بن ابراهيم بن احمد الدليلي

زهراء ممدوح بن ابراهيم بن احمد الدليلي

محمد سالم هاشل علي الظاهري

علي عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

محمد عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

علي بن مبارك بن خالد الخالدي

سيف علي نعيف علي الدرمكي

مسلم غدير الراعي سعيد العفاري

ي حافظ رحال
تيسبى حسي 

فهد بن عثمان بن علي الموش

محمد خميس علي سيف الشامشي

ي سامي رفعت
سامي الف 

سعيد حارب مفتاح حمد النيادي

زمله صالح حمد المنصوري

مبارك جمعه مطر مصبح الخيلي

WALID TAHA DAMAJ

سعد بن حمد بن عبدهللا الغريب

سعيد سالم خميس سليمان الشامشي

محمد سعيد سالم خميس سليمان الشامشي

عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري

فاطمه سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت ا

ي
سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت الكويي 

ي رميدان العفاري مبارك سعيد دريير

ي داحم بن عبدالرحمن بن منشر العتيير

سالم سيف حمود عبدهللا الكيومي

ي
خليفه علي عامر محمد الغيي 

ي افنان مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

ي ه بنت سفر بن مسفر العتيير منبى

ي مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

ي ساره بنت فهد بن سعود العتيير

ي نايف شليوي    ح عواض المقاطي العتيير

ي هند مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

سعود بن ذيب بن ابراهيم الدوشي

نارص بن ابراهيم بن نارص الهذيلي

ي
خليل بن يحيى بن محمد الشيج 

سعيد بن سالم بن مصبح العلوي

هادى صالح شيخ حسن

عبداللطيف بن سالم بن بخيت العوده

محمد حمد سالم حموده العفارى
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محمد فهد مذهل المقابله

ماهر بن حامد بن جريبيع الردادي

عفراء حمد عبدهللا النيادي

صالح ظافر بن سعد ال بحري اليامي

عوض بن دواس بن محمد ال عامر

محمد سالميى  العبد سالميى  النعيمي

احمد بن عايش بن يوسف االربش

علي بن حسن بن عبدهللا االربش

عبدهللا راشد عبدهللا المخمري

نارص ابن محمد ابن حسن الجزيري

ربيش مبارك حسن لحول المشيعي

ي حامد سنوشي حامد الحجبى

جاسم محمد عبدهللا عبدالرحمن العبدهللا

سعيد حمد حميد سالم الدرعي

ي
صالح بن عبدهللا بن صالح باخلف 

ون الدرعي محمد حميد الصغبى

كامله سعيد حمد

علي سالم علي وحبى الدرعي

ي بن خالد بن غانم بن علي العبدهللا ال
ثان 

عبدهللا امان محمد الهرمودي

ي مبارك عبدالهادي غريب مسهي اال حبانر

ل مطر
ّ
ي ا

عبدالواحد بن محمد بن رض 

ي صالح بن حزام بن نارص الكرنر

يكي محمد محسن صالح البر

علي بن مفرج بن سعد الدوشي

مبارك محمد ابراهيم العجمي

خالد سالم عل الكندى

فاتن محمد فياض جرادات

نايف مسلم حمد حمرور

هال ل الشاعر سلطان علي الظاهري

سالم الشاعر سلطان علي الظاهري

ي
خلفان علي خصيف خلفان الحسان 

جمعه محمد هامل دسمال المرر

محمد علي سلطان سعيد الجابري

ي سلطان سعد محمد سعد بن قذله الحبانر

موزه سهيل محمد

حارب حمد شميل ضاعن الراشدي

سالم محمد سعيد قنازل صباح العفاري

جمال عبدهللا محمد الشامشي

عبيد سعيد عبيد مطر الظاهري

حميد فالح سيف الشامشي

خالد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

ي
خالد علي محمد عبدهللا الحسان 

صادق احمد الرفاعي

فهد بن محمد بن براهيم السنيدي

خالد بن ابراهيم بن عبدهللا السلم

ي
عبدهللا بن بخيت بن عبدهللا الشهران 

ي
فيصل بن سعيد بن شاطر الشهران 
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محمد بن حمد بن ابراهيم الدهمش

ريم بنت جاش بن صالح العبيد

يده يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

امل بنت علي بن محمد المجحد

ي
سوزان فيصل سعيد الشهران 

يد عبدالرحمن يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

MOHAMMAD SHOAIB SIDDIQUI

Janos Petnehazi

عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الفواز

حسيى  بن راشد احمد الجباره

حبيب ادريس راشد الجباره

ي
خزينه محمد ظافر العريان 

نارص عبدهللا عبدالرحمن الزبيدي

سالم سعيد محمد ال بريك

اسماعيل بن ابراهيم بن حسيى  العسكر

خليفه محمد حمد فارس المزروعي

Vijay Kumar Madan

محمد سالم مبخوت معويض الراشدي

عبدالعزيز بن صالح بن سلمان النشمي

جميل بن خالد بن فهد الخيال

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن الزكري
بندر بن فهد بن سعود البشر

عبدالرحمن صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

سلوى حميد سعيد حميد عصبان

محمد احمد علي احمد الفردان

مكرم شفيق سعد

راشد سعيد محمد القايدي
غاده سيف عبدالرحمن سيف الخرص 

عائشه عبيد سالم ساحوه

ي عبدهللا عطيه نارص ناحر

سيف حارب محمد سعيد الخيلي

عصام بن حمزه بن عبدهللا السبكي

حامد علي محمد فخرو

مصطف  حسن احمد فردان

جنات خرص  خرص  قنديل

Wahiba Hallal Rihlmann

محمد احمد سلطان اليوسف السويدي

علي عبدهللا محمد خلفان

عماد محمد شبلي عكور

Abdul Rahuman Nazimudeen

ي الهاشمي
 
حامد علي حسيى  محمد الصاف

عبيدهللا بن علي بن عبيدهللا العبيدهللا

يحيى بن حمد بن محمد اليحيا

محمد عبيد كنيش مبارك الهاملي

محمد اميى  عبدهللا سعيد باثقيلي

نشوى نادر محمد صلهوم القبيشي

عمر راجح محمود نارص
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ي
 
طلعت الحفي  محمود الدسوف

حسام بدرالدين صالح الخطيب

مريم مبارك مصباح المرر

رائد بن مشعل بن سلمان الشمري

ي محمد علي عبده الحاج الحمبى

ي خالد محمد سعيد خلفان الهدانر

عصام بن عبدالحميد بن عبدهللا الرمضان

عادل بن ابراهيم بن زيد الدوشي

ي
عبدااله سالم محمد بن طوق الحوسي 

علي خليل جمعه محمد بن طوق

عبدهللا محمد ابراهيم علي بن طوق

صفيه محمد عبدهللا

ي عفات بن فنوش بن سلطان العب  

حبيب بن احمد بن حسن الدروره

John Palakkathazaha Varghese

ي نر عمر درويش الشيخ بدر يوسف المحبى

عبدالرازق درويش عبدهللا الري

فيصل عبدالرازق درويش عبدهللا عبدالرازق ل

فانا حسن حرب مبى

ابراهيم محمد عبدهللا محمد

ابراهيم محمد عبدهللا محمد

ابراهيم احمد محمد حسيى  المنصوري

ي
فريده ياسيى  حسن الحوسي 

محمد دعيج خليفه ال خليفه

عبدهللا مطر خميس المزروعي

وحش فالح سحم الهاجري

قماشه جمعه محمد الهاملي

ي
امنه سلطان محمد القاض 

عبدهللا سالم نارص حمد السالمي

فريده محسن حبيب

عبدالمعيى  عبدالسالم عويجان

صفيه سالم سيف القبيشي

خالد داود عبد

Umar Ayaz Arshi

نسيله عزت حسن مخيمر

ي
 
محمد ابراهيم علي حسن المرزوف

عنايات عبدهللا محمد

خالد حسن عبدهللا خصيبه

فوزيه بنت محمد بن حسن بوكنان

ي هادي محمد ناحر

Rifat Abbas Syed Zahoor Hassan

ي
نعمان نديم تف 

يكي هنا محمد احمد البر

ي علي جمعه حمد الكعير

نوره سعيد بخيت الشبلي

سالم حريز عابر عبدهللا المزروعي

ي محمد حمد سيف فهد المهبى

احمد محمد شعبان حماده
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عبدالنارص بن علي بن عبدالرحمن المشعان

ماهر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بوحمد

حسيى  بن علي بن علي العبدهللا

Nizam Uddin Robiul Hossain

غفون بن سالم بن مسعود اليامي

شاج سالم مسعود ال مخلص الياحي

هشام بن جواد بن باقر الشخص

مشعل بن جواد بن باقر الشخص

فاطمه جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

نعيمه مبارك محمد

ي
عبدالعزيز بن علي بن سليمان الحوشان 

يوسف سعيد يوسف سعيد السويدي

سعد بن عبدهللا بن سعد بن عويمر

سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاش

عمر عبيد محمد الحصان الشامشي

احمد شاكر رزق السيد تقىالدين

سام ابن ابراهيم ابن نارص النارص

Rinu Mary Varghese

Julie Thomas

نهيان اميى  عبدهللا ابراهيم المهزع

ي ساره صالح عامر الكتير

محمد بن حسيى  بن فارس بن الشيخ

احمد حسيى  بن فارس بن الشيخ

انور بن صالح بن معتوق الخليفه

ي
جمعة علي حسن سعيد الشيخ الرميي 

دخيل خليل حسن فراج

سلطان صالح اسعد ثابت اليافعي

Asghar Hussain Shah Fazal

ي بندر بن صالح بن محمد الحرنر

اسماعيل عبدالرحمن احمد اسماعيل الحمادي

نبيل محمد محسن الربيعي

خليفه محسن محمد الجسمي

داود سليمان عبدهللا سليمان

ي
 
مريم علي احمد المرزوف

عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسيى  العرفج

الخنساء علي محمد علي صالح

عبدالغفار عسكر سالم المفلجي

محمد راشد صالح مقارح المري

ي حسيى  بن علي بن حسن الجنير

حاتم مهدي بن احمد ال مرهون

ي احمد مسلم نارص سليم العريمي الجنيير

ابراهيم بن هادي بن علي المحامض

مامون مصطف  ابراهيم بكر

تيسبى بن حسن بن علي كداد

ي بن مهدي المطرود
مصطف  بن رض 

عمار بن عيش بن ابراهيم ال رب  ح

ي  بن محمد الرقانر
محمد بن حسيى 

فاضل بن ياسيى  بن حسيى  المكينه
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حسيى  بن علي بن علي ال حمود

اهيم علي بن عمران بن احمد البر

ي
عبيد بن عبدهللا بن سعد الشهران 

كاظم بن حسن بن كاظم المطر

عباس بن عيش بن محمد السيف

ه بنت منصور ابن عبدهللا الغدير سمبى

عبدالخالق بن جمعه بن محمد المعيلي

فيصل بن عبدهللا بن راشد الغامدي

ي
ي بن احمد بن علي الشيج 

هان 
مريم بنت حسيى  بن محمد بوخمسيى 

جعفر بن عبدهللا بن صالح الهودار

عطيه سليم صالح محمد

ساال ر رحيم كريم

اسامه بهيج حكمت المرصي

ي
جاسم محمد خميس عبدهللا الحوسي 

ابراهيم راشد حسيى  الصباغ

نوره محمد حسن الحسن

خليل ابراهيم راشد حسيى  الصباغ

خليل ابراهيم راشد حسيى  الصباغ

محمد ابراهيم راشد حسيى  الصباغ

ابراهيم راشد حسيى  الصباغ

رنا ابراهيم راشد حسيى  الصباغ

ي
عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الرسيي 

سالم بن صالح بن عبدالعزيز السالم

ي
سامي بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي
خالد بن صالح بن سليمان الرسيي 

احمد بن علي بن عبدهللا الخضبى

محمد حسيى  عبود حسن
م محمد حسيى 

كامل أحمد سند أحمد حسن

ي
 
عبدالعزيز عبدهللا صبورالمرزوف

ي جمال نارص سعيد محمد الزعانر

ابراهيم احمد سليمان اوهيب

فاطمه محمد غانم

ي محمد بن جزاء بن عبيد العتيير

ي بجاد بن جزاء بن عبيد العتيير

ي عبيد بن جزاء بن عبيد العتيير

ي جزاء بن عبيد بن بجاد العتيير

منار مصطف  علي محمد السيد

مريم محمود حسن محمود

مي  مصطف  علي محمد السيد

محمود محسن علي ال ابراهيم العالي

احمد بن حمود بن حمدان العلوي

بخيته ماجد سيف سالم المنصوري

ي الرئيشي
احمد ابراهيم عبيد حسن سبون 

YAMAL EL KHUFFASH ABED

هاله وجيه بغدادي

احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه
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ه احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه امبى

ي
نارص بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

مباركه دحمان

عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد الفريان

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدالعزيز التويجر

ي
 
عبدالرزاق عبدهللا عبدالرحمن علي المرزوف

خالد محمد عمر عوض الحامدي

حسن محمد خلفان حسن الحمادي

ي فيصل بخيت مبارك بن علوان اجتير

صالح عبدهللا جابر حميد العلي

يوسف علي حسن عبدهللا

البخيت طناف عيضه حريز المنهالي

وداد حسن حيدر حيدري

MANOUCHEHR AHMAD SEIFAEI

صالح بن سليمان بن صالح القاسم

ي
سعود محمد عبدهللا العويف 

HO TY TRINH

سهيل علي سالميى  علي المزروعي

فوزيه بنت علي بن عبدالعزيز السلطان

حمد بن سلطان بن علي السلطان

عبداالله بن حمد بن سلطان السلطان

Muhammed Farid

ي سعيد عيش نارص جاسم الزعانر

ي رائد عبدالرحمن محمدعبدالرحمن نارصالزعانر

ي
خميس سالم عبيد الرميي 

محمود جابر عوض بخيت

احمد فريد محمود بيطار

هادف راشد سالم طربيش المنصوري

ي
عبدهللا بن محمد بن شتوي القحطان 

SAIRA BANU JAFAR

أيمن عبدالحميد شال ل

مجد لؤى خليل ابراهيم القيش

ي رائد بن سليمان بن محمد العب  

ي
ي بن صالح بن حسن الشمران 

حسي 

ي
علي بن صالح بن حسن الشمران 

ي
صالح بن حسن بن مسامح الشمران 

ي
عبدالرحمن بن صالح بن حسن الشمران 

ي
محمد بن صالح بن حسن الشمران 

انس بن يوسف بن علي يجي

ي
هيثم بن صالح بن علي الزهران 

ربيع بن سعود بن فرحان عبدالرحمن

ي عبدالمحسن بن حسن بن عبدالمحسن الحجر

رسميه بنت احمد بن حسيى  العبدالمحسن

نارص بن حسيى  بن علي العبدالمحسن

فاطمه بنت نبيه بن نافع الشخص

محمد بن نبيه بن نافع الشخص

عبدهللا بن فهد بن دواس الهويش

شاكر بن عوض بن علي الخالدي
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يكي ي بن محمد بن عيش الب 
راض 

صادق بن علي بن عايش النويرص

سعد بن فرحان بن محمد الفضيخ

سعود بن فهد بن سيف الوسمي

ي
احمد بن سعيد بن سعد الشهران 

عامر ابن دخيل هللا ابن علي الغامدي

ي بن علي بن طاهر الحنفوش ناحر

قاسم بن عيش بن علي السلطان

ف نوال بنت محمد بن فارس المشر

عيش بن علي بن حسيى  الهالل

فاضل بن عباس بن محمد العيثان

محمد بن عيش بن علي بن حسيى  الهالل

محمد بن عبدالهادي بن حسيى  العيثان

ي حمد صالح حمد صالح ريا الجنيير

ي حمد صالح حمد الجنيير

ي حسيى  بن محمد بن علي الحجر

وجدي بن مبارك بن جوهر الحساوي

Satheesan Pradeep

سلطان بن احمد بن علي السلطان

حسيى  بن عبدهللا بن علي السلطان

عبدهللا بن شامان بن راشد الضفيان

عبدالعزيز بن زيد بن راشد الحوتان

راشد زيد راشد الحوتان

سعود بن محمد بن هذال الدوشي

مشهور بن حسيى  بن علي المهودي

سهام راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

محمد راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي
عبدهللا سيف نارص جعيي  

حازم مفيد عويل

ابراهيم بن عبدهللا بن محمد الفضل

نارص بن حمد بن سعود الشمري

حمد بن سعود بن مدلول الشمري

بندر بن محمد بن حامد الغامدي

محمد جافر شاه

ه عبدهللا بن حمد بن عبدهللا ال مغبى

ي عتيق بن فيحان بن مسفر العتيير

ي حامد محمد هريس العصيمي العتيير

ي اره الكتير علي سعيد علي عبيد شر

عبدالعزيز بن سليمان بن صالح الخزيم
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز القمبى 

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

Mohammed Azher Islam

محسن نارص جمعه ابراهيم الخلصان

يجي بن مفرح بن محمد ال جبار

فواز بن ابراهيم بن احمد ال فرحان

ي
سعد بن نارص بن عبدهللا الماض 

ي
خالد بن سعد بن نارص الماض 

ي
نارص بن سعد بن نارص الماض 
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ي
علي بن عبدالعزيز بن علي البيشر

ي صالح بن مدهوس بن عويض المطبى

روان راشد غنيم

MOHAMMED HANEEF THAYATHAE PURAYIL

ي
زياد قاسم الحمدان 

مجدي شعبان سعد ابراهيم

علي سعيد مرزوق راشد القبيشي

سفيان حسيى  محمد عبيدات

محمد خرص  حسيى  محمد عبيدات

Shaik Dawood Haja Sheik Alaudeen

خالد راشد ابراهيم علي عبدهللا الكاس

ي بن حمد الدوشي
نارص بن مرض 

رمزي نقوال مشنتف

TAUQIR HUSSAIN MALIK HUSSAIN

ي
عبدهللا ضاحي سعيد ضاحي الرميي 

عايد بن عيد بن سمران الرشيدي

احمد بن جاسم بن عبدهللا الزويد

محمد كليه

ان بدريه بنت حسن بن محمد الجبر

محمد بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدهللا بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

ي العبدهللا مصطف  بن احمد بن حجر

ه علي عطا كسبى

عمر بن عبدهللا بن عمر العمودي

محمد بن عطيه بن خريفش القاندي

وائل محمد دمياطي

دينا عبدالرزاق حميد

ي
مي  خليل علي الحوسي 

ي
فهد خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

ي
خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

جاسم محمد الشيخ جابر

ي ي الحمبى سالم علي العكبر

عبدالرحمن عبيد خميس عبدهللا الظاهري

Ali Akbar

MR ALI AKBAR MOHAMMAD LUQMAN

احمد النمر سيف خميس الشيجي

ي سلطان عبيد سلطان محمد الكلي الزعانر

عامر علي سعيد صالح النعيمي

نارص علي سعيد صالح النعيمي

هدى علي سعيد صالح النعيمي

عائشه عوض حمدان ابودقه

نضال منبى حديد

عبدالهادي محمد عوض محمد باشكيل

نرص عيدروس احمد ابوبكر النقيب

موزه مبارك خليفه عبدهللا الشامشي

عبدهللا احمد محمد القبيشي

فاطمه احمد عبدهللا المنصور
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ي محمود الشمري خالد صالح شاحر

عبدهللا ابراهيم عبدهللا محمدسيف المزروعي

سعيد علي سالم علي المحرمي

سليمان بن عبدهللا بن حمد الصغبى

ثرياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الصغبى

ي
عبدهللا بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

ي
فهد بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

محمد دحام خالد

ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدهللا الرشيد

اياد اسماعيل محمد ابومطلق

مطر محمد خليفه العميمي

سعيد علي سالم سعيد النيادي

سهيل علي سالم سعيد النيادي

ه بالل مبى حمزه هرمودي سمبى

زاهيه علي عاشور

احمدهشام عبدالقادر كدرو

ي مزيد بن شجاع بن سعود العتيير

ي نادر ابن عبدهللا ابن غالب العتيير

Shigi Saji Mathew

Kashai Haile Futur

مفرج بن صالح بن سالم الصيعري

ي ماهيه محمد غانم الحبب 
عليوى عبيد عبيد عليوى الحراجيى 

يكي صالح بن عبدهللا بن احمد البر

خوله محمد ظاهر بن ظاهر

امنه نارص محمد علي نارص النويس

Kamal Karishma

Bernd Eckardt

ي مناحي صالح عذيق الكرنر

ي
 
محمود بن عباد بن بركات الطويرف

محمود الحاي حمد خميس الهاملي

احمد غازي حليحل

احمد قضي دنوره

عيش سيف مبارك سيف الريامي

ار سليم داود رص 

بشار عبدالخالق رؤوف

علياء فاروق جاسم

Abdurahman Jama Saeed

سلطان بن مبارك بن عبدالرحمن البوعلي

عائشه مختار قاسم عبادي محمد

خديجه محمد نارص

محمد بن علي بن محمد البصيالن

ادهم حامد السيد

Chandra Sekaran krishna Moorthy

ياش بن سلمان بن وصل الحازمي

ريما عبدالسميع رمضان عاشور

حميد علي راشد خلفان الكندي

ي
عبدالعزيز ابن سعد ابن عبدهللا العريف 
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Johnson Joseph Simson

محمد بن عايض بن سند الرشيدي

جعفر بن محمد بن محمد االمبى

صالح بن عبدالوهاب بن حسيى  الخليفه

ي
ابراهيم بن علي بن محمد الخليف 

علي ابراهيم محمد المسلم

جواد بن جعفر بن ابراهيم الخطام

فواز بن محمد مكي بن حسن مكي

قبالن بن ظافر بن مرزوق ال فهاد

ى عبدهللا بن سليمان بن صالح الخضبى

سام بن محمد بن صالح المحيميد

ي فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعيير

حسيى  بن علي بن عبدالمحسن االمبى

عبدالحميد حبيب حسن القطان

سام بن فهد بن عبدهللا البوبدر

ه عبدالرحمن سليمان الركيان منبى

ي ابن محمد السماعيل حسن طالب ابن حجر

ي ابن محمد السماعيل طالب ابن حجر

حسيى  بن احمد بن علي الجاسم

يوسف بن احمد بن عبدهللا المظفر

عبدالعزيز بن سلمان بن دندن الدندن

حيدر بن خضبى بن مسجد الشمري

خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الملحم

يف يوسف بن فواز بن فائز الشر

عبداالله ابن سلمان ابن محمد البوعلي

عبدهللا بن خالد بن عبدالرحمن السويلم

حسن ابن عل ابن عبدهللا السليمان

ي
فاضل عبدالعظيم محمد البقشر

سمبى بن حسيى  بن احمد القضيب

احمد بن خليفه بن طاهر االحمد

ي بن حسيى  بن علي العوجان
هان 

خالد بن محمد بن عيش السالم

بدر خرص  محمد القرقوش

محمد بن احمد بن محمد الفويرس

عبدالمنعم بن حواس  بن محمد الحواس

عبدالعزيز بن يوسف بن سلمان اليوسف

جميله بنت يوسف  سلمان اليوسف

يوسف ابن عل ابن موش الخطام

ي مزبن بن مكلب بن خلف العتيير

احمد بن عبدهللا بن عبدالمحسن الملحم

حسيى  بن عيش بن ابراهيم العويشبى

فايز بن سليمان بن محسن الحازمي

عادل سليمان حمد الحامد

احمد بن محمد بن عثمان كنساره

محمد بن حامد بن محمد الرشيدى

راشد سعد محمد المقابله

خليفه محمد خليفه الباتع

عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الهاجري
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مه محمد بن حسيى  بن شلوان ال شر

عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز الزمامي

عبدهللا بن راشد بن عبدهللا المنيف

سام بن احمد بن محمد النعيم

صالح بن هادى بن حسن ال منصور

اسامه بن محمد علي بن صالح المرزوق

عادل ابن عبداللطيف ابن حسيى  النعيم
محمد بن مفلح بن مسعود القحطان 

AYEDH M AL KHAMEES

محمد بن دغش بن طعيس الحراجيى  الدوشي

عبدالعزيز بن عبداللطيف العرفج

خالد نارص وحبى الخالدي
عل بن محمد بن سعد البيشر

فيصل بن احمد بن عل المعيبد

عبدالرحمن بن حميد بن محمد الزائدى

عمر بن خشمان بن عبيد الدوشي

ي بن علي بن عبدهللا الرويجح
هان 

احمد بن عبدهللا بن حسيى  المسلم

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العبود

سعد عبدالرحمن احمد

فهد عبدالرحمن احمد العبود

صالح بن عبداللطيف بن صالح الموش

عبدهللا بن صالح بن زيد االحمد

عبدهللا بن عل بن عبدالهادى المسعود

حمد بن محمد بن سعران الهاجرى

عبدالرحيم بن عبدهللا بن علي الخليفه

ي ي عبداللطيف محمد الحاحر
هان 

عبدالوهاب بن محمد بن صالح العبدهللا
رجيحه بنت محمد بن محمد البقشر
 
نارص بن جاسم بن حسيى  السياف

محمد بن سليمان بن عبدهللا العلويط

محمد بن علي بن محمد ال سويده

باقر بن علي بن حسيى  بن معن

عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا الباروت

محمد بن عايش  بن احمد بوسنه

حبيب بن احمد بن علي الحساوي

احمد بن حبيب بن احمد بن علي الحساوي

ي محمد بن عبدالرحمن بن سالم الحليير

عمر بن صالح بن علي العبيد

باسم بن عبدهللا بن عيش القمبر

عبدالعزيز بن صالح بن عل الجرى

ي
طاهر بن محمد بن طاهر البحران 

م احمد بن احمد بن سعيد الحرص 

ي صباح بنت صالح بن دليل العتيير

خالد عبدهللا ابراهيم المعيلي

عبدالمحسن بن جاسم بن منصور الماجد

عبدهللا بن علي بن ضيف المهندر

عبدالعزيز عبدهللا عيش الحمادي
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علي منصور عبدالعزيز بن داؤود

راجح بن علي بن علي الحجاج

حسن بن جاسم بن عل العبادى

محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

عباس  بن عل بن عبدهللا العلق

حسن بن مرهون بن مدن المحل

غريب بن صالح بن مهدى ال اسماعيل

ي نبيل بن حسيى  بن علي ال مسبى

محمد بن علي بن احمد ال صليل

ي بن حبيب بن حسن آل مطر
 
شوف

ي رضا عبدالهادي سعيد ال عبدالرب النير

حنان بنت جعفر بن حسيى  ال ربيع
عبدهللا بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

اوي محمد بن حسن بن محمد البشر

نارص بن حمد بن عبدالكريم ال منصور

بدريه بنت حسيى  بن علي ال درويش

محمد بن عبدرب الرسول بن حسن عبيدان

فداء بنت حسيى  بن عبدالكريم

مريم بنت عبدالكريم بن كاظم عبيدان

علي ابن حسيى  بن عبدالكريم

حسيى  بن عبدالكريم بن كاظم عبيدان

بيان بنت حسيى  بن عبدالكريم

محمد بن عبدهللا بن محمد المطرود

ي بن محمد الشوج يوسف بن حجر

سكينه صالح بن محمد بن صالح المرهون

مريم صالح بن محمد بن صالح المرهون

محمد بن احمد بن حبيب الهاشم

عبدهللا سلمان محمد الصايغ

جمال منيب محمود مصطف  الشلير

هاشم بن محمد بن احمد الهاشم

محمد بن خليفه بن شايع النويرص

حمد بن عبدالعزيز بن احمد العويس

بسام بن محمد بن عبدهللا المرشد

بدر بن عوده بن عبدالعزيز الفضلي

نعيمه بنت مبارك بن فضل المبارك

ي
غال عبدهللا بن صالح بن حمد الماض 

ي
عائشه عبدهللا بن صالح بن حمد الماض 

ي
اري    ج عبدهللا بن صالح الماض 

ي
مبارك عبدهللا بن صالح بن حمد الماض 

ي
عبدالعزيز عبدهللا بن صالح بن حمد الماض 

عبدهللا بن محسن بن احمد الجباره

فوزي ابن عيش ابن احمد الكاظم

يوسف بن عبدهللا بن احمد العساكر

ي بن محمد الخليفه سامي بن حجر

احمد بن حجر بن محمد الخليفه

عبدهللا بن صالح بن محمد الجباره

حسان عبدالستار سلم

عبدالهادي محمد عبدالهادي ضاعن الهاملي
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بخيته علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نارص علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

سالم علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نوره علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

محمد علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

فرج محمد غنام فجر الهاملي

مصطف  مختار محمد بدر

ي
علي عبدهللا علي العريان 

بندر بن خليفه بن عبدهللا الخليفه

امنه محمد خليفه القبيشي

احمد بن عبدهللا بن احمد المنصوري

ي
محمد محمود اسماعيل عبدالكريم الشيبان 

ي
محمود اسماعيل عبدالكريم الشيبان 

فاطمه جال ل السيد ابراهيم الهاشمي

ي
احمد اسماعيل عبدالكريم محمد الشيبان 

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدهللا بن عتيق

عادل بن ابراهيم بن علي بن راشد

عبدهللا محمد سعد المهندى

سالم محمد عيش سلطان الجابر

علي ابن يوسف ابن عبدالمحسن المحمد صالح

يوسف بن جاسم بن عمران المزراق

علي بن جاسم بن عمران المزراق

اهيم فؤاد بن احمد بن محمد البر

خليقه علي صالح علي المهندي

شعفان محمد شعفان عبيد العامري

عائشه محمد شعفان عبيد العامري

محمد شعفان عبيد العامري

عبيد محمد شعفان عبيد العامري

رفيعه محمد صالح العامري

ي
محمد بن صالح بن مهدي الجشر

ايمان بنت مهدي بن عبدهللا العلوان

وفنا علي بن سعيد بن عبدهللا شر

حمزه بن عبدالكريم بن حسن الرخري    خ

ي المقبل
طاهر بن حسن بن رض 

لجيى  محمد بن احمد بن علي المصطف 
محمد بن احمد بن علي المصطف 

وجدان محمد بن احمد بن علي المصطف 
هادي بن محمد بن احمد المصطف 

حسيى  بن سعيد بن حميد ال جواد

احمد علي محمد هالل المهندي

ي عائشه عيش حسن خلفان حافش الزعانر
علي بن ياسيى  بن عبدهللا ال ياسيى 

علي بن محمد بن هاشم الشعله

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش

حبيب بن ابراهيم بن محمد بن داغر

سعد بن ابراهيم بن احمد الراشد

هنادي بنت سعيد بن ابراهيم ال يعقوب
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هبه مشعل عبدهللا الرصاضي

مشعل بن عبدهللا بن محمد الرصاضي

سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

حسيى  سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

ي
سامر بن توفيق بن مهدي الجشر

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

عبدهللا بن علي بن مهدي الغمغام

حسيى  بن علي بن مهدي الشويكي

احمد بن علي بن احمد العلويات

عبدهللا عبدالقادر محمد المهدي الشاطري

رقيه عبدهللا عبدالقادر محمد الشاطري

غابشه سهيل احمد هاملي

غيداء بنت ياسيى  بن صالح المبارك

ياسميى  ياسيى  صالح المبارك

ياسيى  بن صالح بن ياسيى  المبارك

حسيى  بن علي بن عبدهللا الحرز النارص

مهدي بن صالح بن ياسيى  المبارك

فاخره سعيد سلطان القبيشي

ي نر سعيد محمد فاضل محمد منخس المحبى

علي بن طاهر بن حسيى  السماعيل

موش بن عيش بن احمد البدر

عبدالعزيز بن مهدي بن سلمان ال ابراهيم

حسيى  بن صالح بن حبيب المطلق

لقمان بن علي بن احمد ال داؤود

محمد بن بدهللا بن محمد ال عبدالعزيز

ي مريم مهدي محمد الجنيير

محسن بن حسن بن حسن الدهان

علي بن حسن بن حسن الدهان

فاطمه عبدالمحسن رض  ال كرم

زينب بنت عبدهللا بن علي مال هللا

ي بن جواد ال كرم
عبدالمحسن بن رض 

ي ال كرم
رقيه بنت عبدالمحسن بن رض 

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن علي المحيشر

جعفر بن شاكر بن علي الجراش

بشبى بن عبدهللا بن عبدهللا الغانم

عبدهللا بن حمزه بن محمد ال غانم

 الحمالي
حمزه بن مجيد بن حسيى 

مجدي بن حمزه بن مجيد الحمالي

محسن بن حمزه بن مجيد الحمالي

فوزي بن ابراهيم بن احمد مديفع

محمد بن مكي بن علي العبكري

رضا بن محمد صادق بن عبدالعلي ال سماعيل

ي عبدهللا سيف سعيد خصيف اجتير

سيف سعيد احمد سعيد غباش

ي
يان  علي سعيد هزيم الشر

محمود أحمد أحمد علي عثمان

فهد بن محمد بن نارص الغويري

سعد بن محمد بن عبدهللا بن عمر
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محمد سعد بن محمد بن عبدهللا بن عمر

ي
ابراهيم بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

ف الدين حسن الصديق طارق شر

علي بن نارص بن محمد المحمدعلي

فاطمه بنت حسن بن علي علي

هشام بن اسماعيل بن قاسم سمرقندي

فؤاد بن عبدهللا بن محمد النمر

علي بن عبدهللا بن حسيى  النعمه

ي
ان ابن غرسان الزهران  احمد بن خرص 

ي
 
ف محسن محمد صالح الشر

ي صالح علي الرويمي ناحر

محمد سعيد جمعه سعيد السويدي

موزه مبارك محمد الشامشي

خالد علي خميس سعيد العريمي

محمد عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

ي بنت عبدالكريم بن خالد المقبل
موض 

عبدالرحمن عبدهللا محمد بن مقبل

شيخه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

السعديه حميد رشاك

ي
نايف بن فهد بن محمد القريي 

ي
هيفاء بنت فالح بن حمد القريي 

ي
عبدهللا بن فهد بن محمد القريي 

سالم سعيد سالم سعيد الشوكري

ي الرويلي صالح بن صفوق بن صلير

ي
مها بنت عبدالعزيز بن ابراهيم القريشر

فيصل بن سعد بن محمد بن شايع

ي العواد
سعد بن محمد بن راض 

ي
علي بن جمعه بن سعيد البلوشر

هلل سالم حارب المربوعي

ي
فهد بن حسيى  بن محمد الراض 

ي
محمد بن خرص  بن مزهر الزهران 

حزام بن فهد بن حزام الدوشي

ي مطلق الدوشي غانم الكرنر

صويان بن طريف بن نارص الدوشي

بدريه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

احمد بن عبدهللا بن علي النارص

احمد بن عبدهللا بن حسيى  المسلم

محمد بن فهاد بن عيد الدوشي

محمد بن منصور بن حمد الصغبى

عبدالعزيز بن منصور بن حمد الصغبى

احمد نارص دومان العامري

ي عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الحرانر

سيف حمد سلطان ثابت المنصوري

ي
عويشه بنت حمد بن راجع القحطان 

ي
خالد بن نارص بن جمعان القحطان 

حمد علي سعيد حمود الدرعي
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ي
فهد حسن ابراهيم سالم الحوسي 

جمعه مراد صالح احمد

نجوى طالل احمد حجاج

علي بن صالح بن علي الغامدي

محمد يوسف ضاهر

ي احمد عبدهللا قضيب احمد التاجر الزعانر

عاصم عبدالقادر مولوي

ي حنان حسن احمد الزعانر

ي امنه عبدهللا بن قضيب الزعانر

ي فاطمه علي حمد الزعانر

ي ايمان محمد عبدهللا الزعانر

ي علياء عبدهللا قضيب الزعانر

ي مهره عبدهللا قضيب الزعانر

عوض عثمان محمداليوشي الشهري

علي عبدهللا محمد السويدي

محمد مطر سالم بن نمر المزروع

ادهم احمد مرشي السيد حموده

عبدهللا بن سعود بن زايد السهلي

فهد بن عبدهللا بن محمد التميمي

منيف ابراهيم نبيه محمد سالم

Syed Shaheen Shah Syed Taj Ber Shah

ه يوسف عبود سمبى

علياء احمد نارص سالم بن حيدره التميمي

ك سعيد الراشدي صالح البر

خالد عبدهللا سليمان سعيد الكندي

هدى حسيى  علي

عوض هالل احمد الهاملي

شفيه احمد عيش احمد الهاملي
ي حسيى 

وائل احمد الليي 

محمد سالم محمد السلمي العامري

مسلم محمد سالم العامري

مسلم مبخوت حمد بعيل المنهالي

مراد عبدالجبار محمد صالح

ه الطماطم حمد العامري النبى

فاطمه عبيد شعفان عبيد العامري

فاطمه مبارك شعفان عبيد عوض العامري

موزه عبيد شعفان عبيد عوض العامري

فاطمه حمد الدحبه العامري

عبيد شعفان عبيد عوض  العامري

بخيته شعفان عبيد عوض العامري

ورقه عبيد شعفان عبيد العامري

مزنه شعفان عبيد العامري

محمد مبارك شعفان عبيد عوض العامري

غبيشه منصور سالم

عائشه زايد عبدهللا اليحمدي

ي بن حسن بن احمد المؤمن
راض 

علي بن جواد بن حسن المؤمن

عبيد عايض فيحان السمي البقمي
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محمد اسماعيل محمد عطيه

ي
 
محمد خالد ممدوح الجراف

محمد بن علي بن ابراهيم الشيخ

فاطمه بنت علي بن حسن ابوعيش

صالح بن عبدهللا بن احمد السلطان

دعاء بنت صالح بن عبدهللا السلطان

وفاء بنت حسن بن علي الحنفوش

محمد بن عبدهللا بن جعفر الجعفر

محمود ديب ديب

راشد اسماعيل خليل ابراهيم الخليل

عزات محمد قنديل قنديل

Salma Bano Alikhan

Sukaina Band Alikhan

بخيت محمد احمد ديالن المزروعي

نبيل كمال سيدهم فلتس

رشيد بن نهبى بن صديان الشمري

ي
مريم نجم عبدهللا سيار الحوسي 

سعود بن مبارك بن سلطان الثوري

جابر خلفان محمد مليفه الخيلي

ي
مبارك عبدهللا احمد عبدهللا الحوسي 

عبدهللا مبارك عبدهللا احمد عبدهللا الحوس

نها محمد خبى القصبى الرفاعي

عدنان يوسف الرفاعي

محمد يوسف الرفاعي

يوسف عدنان الرفاعي

ي
كنانه محمد الفوثان 

محمد يوسف الرفاعي

جاسم احمد جاسم محمد عبدهللا المنصوري

عبدالخالق صالح عبدهللا أحمد العامري

جميل صالح عبدهللا احمد العامري

صالح عبدهللا علي سالم بن لجهر بن بريك

عادل علي محمد احمد الحمري

ي بن علي بن عبدهللا المهناء
هان 

صالح بن محمد بن مسفر ال مطلق

مهدي سعيد بن فهاد ال مطلق اليامي

فراس بن سعيد بن فهاد اليامي

فهمي خميس  منصور التميمي

ي
محمد بن راقع بن حمد القحطان 

ماجد احمد سعيد العثمان المنهالي

سامي ابن مانع بن حمد ال شمالن

عادل غالب عبده حداد

فرحان بن سليمان بن عايد الشمري

احمد بن سليمان بن محمد العمود

مهد محمد عمر

محمد نارص محمد مطر ابوغر المزروعي

محمد جمعان عوض علي بالليث

سعيد بن حسيى  بن مانع ال منصور

سالم محمد سعيد الغالير العريم
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علي عبدهللا مساعد علي المصعبيى 

موزه محمد علي

سليم مبارك علي هالل

سعيد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

موزه العرصي سعيد الجيلي

مهره نارص سعيد نارص جديد المنصوري

منصور نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عذابه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

محمد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عيسىنارص سعيد نارص جديد المنصوري

امنه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

ميثا نارص سعيد نارص جديد المنصوري

شمسه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

ي
 
شاكر معتوق مرزوق المرزوف

فضل محسن نارص عبدالواحد

احال م محسن سعيد

ي ان سويد مبارك المهبى مرزوق سبر

ي
محمد سالم محمد الحوسي 

سامر فواز الشعار

بدريه عبدهللا عبدالرحيم الحمادي

ي الحمادي مهره محمد يوسف الحاحر

ابراهيم جمعه ابراهيم احمد علي الحمادي

ابراهيم محمد محمد ابراهيم الحمادي

علي احمد علي محمد الحمادي

عيش محمد يوسف عيش الحمادي

صافيه شبيب محمد عبدهللا الفلحه الهاجري

صافيه شبيب محمد عبدهللا الهاجري

سعيد عمر باحيان

نجود حسن مبارك باظفاري

محمد بن هال ل بن محمد الحجري

ي
ناديه السيد عبدالغي 

ميثه مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

ماجد علي عليق الشمري

عبدالكريم مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشمري

عبدهللا مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي ا

ضحيه بنت زبار بن لبيدان الشمري

منيف بن غباش بن صحن الشمري

محمد مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

عبدالعزيز مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

محمد سيف راشد طريبيش المنصوري

طارق حسن برغش جارهللا المنهالي

يوسف حسن جاسم حسن الحمادي

ي
 
عبدهللا سلمان عبدهللا سلمان المرزوف

عبدهللا سلمان عبدهللا سلمان

يوسف علي موش خميس الحمادي

ي ي محمد الخنجر احمد يوسف حاحر
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علي بن حسن بن احمد الدهنيى 

احمد ابن محمد ابن طاهر العبدهللا

صادق بن عبدهللا بن عيش الحمد

راند بن علي بن محمد البومجداد

علي بن سليمان بن علي الحرز

احمد بن حسن بن عبدهللا بوجباره

يوسف بن علي بن عطيه النحوي

ثامر بن محمد بن محمد الشخص

باسم بكر محمد نور قوته

حسيى  بن علي بن حسيى  العبيد

ي
يوسف بن علي بن حسيى  البقشر

ي
رضا بن جعفر بن محمد البقشر

ي
فاطمه بنت عبدالمحسن بن حسن البقشر

ي
رائد بن جعفر بن محمد البقشر

عبدالمجيد بن علي بن محمد الحداد

سلمان بن عبدهللا بن علي الحسن

ي راشد حمد خميس عبطاء الكتير

علي محمد سعيد نايع النيادي

محمد بن نارص بن محمد الخلف

عبدالعزيز بن نارص بن محمد الخلف

مرتض  بن جابر بن طاهر العمران

جهاد احمد محمد حمدان

نارص عمهي حميد عمهي المنصوري

جاسم بن طاهر بن ابراهيم القطان

اهيم حسيى  بن عبدالعظيم بن احمد البر

امبى بن معتوق بن حسن البدي

عياد بن عبدهللا بن عبيد الشمري

ي بن محمد بوهويد
فتجي بن راض 

سعيد بن صالح بن احمد الخليفه

موزه سعيد الويط الكرنر المحرم

ي محمد علي حسيى  علي االحبانر

ي حسيى  جابر عضيمان عليان االحبانر

لوي  هي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

حمدان غدير سعيد لوي  هي الدرعي

صبحاء سالم حمدان الدرعي

ي رفيعه محمد مفلح االحبانر

خالده صالح مهنا صالح الطبيخ

عائشه علي سحمي

ان مرزوق محمد احمد مبى
محمد عبدالحكيم احمد عوضيى 

ي عبدهللا سعيد سالم احمد الكعير

ي
حمده راشد عبدهللا البلوشر

ي سعيد عايض سعيد سيف االحبانر

عبدهللا علي عبدهللا سعيد الشامشي

فريده عبدالحليم محمد

ي
حميد راشد علي راشد الغيي 

ي شيخه خميس علي الكعير

ي خليفه محمد حميد الكتير
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ي
فاطمه مرزوق محمد المشغون 

سهيل الزفنه سهيل حموده الحرسوشي

نادر غافان مبارك مصبح الظاهري

غويه حمد عبدهللا

ي سالم مصبح سالم تعيب الكتير

سليمان عبدهللا محمد سلطان الكندي

احمد خلف سيف ربيع بالحايمه الظاهري

علي بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

خلفان علي حسن صالح مران الظاهري

علي احمد بخيت احمد طببى الظاهري

حمد بن علي بن عمر الشويعر

فوزيه بنت سليمان بن عبدالمحسن العسكر

رنيم بنت حمد بن علي الشويعر

ي بن عبدالهادي الدوشي
 
عبدهللا بن شاف

عبدهللا بن محمد بن فهد السند

بدر بن فهد بن محمد السعيدان

حصه عيش علي العيش

ه احمد محمود عبدالرزاق ابوشعبى

ي
ابراهيم بن محمد بن عبدالكريم الخليف 

ي علي بن عساف بن نامي العتيير

ي الع
يف  سالم بن صالح بن محمد بن نرصه الشر

احمد عوض سيف سعيد الدرعي

حمد علي حمد الشامشي

محمد بن نجيم بن محمد البادي

عيش علي احمد نصيب محمد

خالد حميد سالم محمد النيادي

ي
محمد حميد عبدهللا اليحيان 

صالح مطر سعيد سالم الساعدي

Arif Bin Hyder Nahdi Balafair

Sajjad Ali Khan

جمال نارص عل

ي
اسماء محمد سالم صالح الغيي 

علي محمد علي نارص المزيدي

مطر محمد علي نارص المزيدي

محمد ظافر عجب هادي العجب

موزه جمعه حميد خميسان الظاهري

محمد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

ي تركي خويتم هالل الرحيمي المطبى

اك عبدالعزيز بن سعد بن عبدهللا البر

وليد مجلي وليد الحميدي

محمد بن صالح بن سليمان العليط

Jean-Paul Auguste Julien Michel Couetil

ي عايض بن سعود بن سعد العتيير
سلطان حسيى  عل صقر الحوسي 

ي
مصبح عبيد خميس عبيد الرميي 

امنه احمد خميس القبيشي

محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

سالمه محمد عتيق جمعه محمد الهاملي
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سالمه بخيت محمد الفالحي

ي عريد المنصوري نارص حميد مبارك حرنر

ي
روضه عيد عيد محمد المريج 

عادل حلمي محمد محمد يحيى

بالل محمد عبداسماعيل

محمد علي مطر محمد بورقيبه الخاطري

ي محمد جرمان صالح فهد االحبانر

علي بن يسلم بن سالم القثمي

ي ي بن عبدهللا بن ابراهيم الدريير دريير

ي فايزه بنت محمد بن ضيف هللا الحرنر

ي
اسماعيل بن محمد بن صالح الدبيج 

مشاري علي ابراهيم السليمان

ي عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محسن الحرنر
عثمان بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

سعد محمد عبدهللا البابطيى 
نارص عبدالكريم عثمان ابابطيى 

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد النادر
خالد بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

ه بنت عبدهللا بن عثمان الجاش امبى

ي
عمر بن ماطر بن كنعان الدعجان 

عوض عواض مروان النفيعي

حسيى  بن علي بن محمد ال سالم الوعله

ي ي بن هثل العب  
ثامر بن ملف 

عبدهللا بن جابر بن ذيب اليامي

محمد بن مريس بن سليمان السهلي

ي بدر بن زيد بن حمدي المطبى

صالح بن محمد بن عمرالعمودي

نزهه حيدي

ي احمد بن بريك بن سيف الكثبى

ياش نارص فضل سالم

ي حامد عبيد محمد حامد الزعانر

محمد سعيد خميس عبيد خميس الظاهري

عبدهللا بن صقر المقبل

Rehana Anwar Mohammad Anwar

Faisal Bashir Bashir Ahmed

نور سعيد سالم

ي محسن بن احمد بن نارص المصعير

ي
محمد بن علي بن محمد الشهران 

عوض بن جارهللا بن عوض المالكي

ي ابراهيم بن طامي بن عواض العتيير

ي عبيدان بن عبيد بن رايد العتيير

ي سعيد مبارك عبدهللا محمد المهبى

امنه علي ببى

ي عبدالكريم اسماعيل حسن الرمجي
هان 

Jiju Kakkanattil Mathew

Fadi Kaouk

هاله عمر سكريه

خالد احمد محمد اميى  عبدهللا المرازيق
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ي
صالح بن علي بن محمد القرشر

عائض بن عيد بن حصيى  ال رشيد

ي سعد بن فهد بن مصلح المطبى

سالم بن محمد بن سالم ال سالم

خالد بن علي بن عبدالعزيز الطيار

AHMAD BANANI MARIKO

ي عبدالرزاق بن نواف بن عايد العب  

عطاهللا بن حمدان بن علي الشمري

عبدهللا بن حمدان بن علي الشمري

مدهللا بن حمدان بن علي الشمري

بشبى شمروخ طالق مسعد الشمري

جراح تيسبى شمروخ طالق مسعد الشمري

ي سعود بن برغش رغاي العب  

ي جمال بن مثيب بن وقيان العتيير

تركي بن صقر بن عيد الغبيوي

درويش بن عثمان بن حمدان الغامدي

شدي بن هادي بن مسلط الشمري

ي سلطان بن عيد بن راشد العب  

ي حمد بن صانل بن موش العب  

سالم بن معيض بن محمد بن شويل ال عامر

ي بن سعد الرشيدي
سعيد بن فض 

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالمحسن الموش

فارس بن عبدهللا بن نارص الفارس

سلطان بن حمد بن ابراهيم الضويلع

ي سعود بن عبدالعزيز بن شباب العتيير

نه بنت عبدالمحسن بن عبدهللا ال الشيخ

شاهيى  سعيد علي اليامي

سعد بن فهد بن محمد الدوشي

محمد مبارك محمد سعد اللويمي

فضل بن عبدهللا بن صالح الفضل

هادي بن محمد بن مسفر ال معمر

عبدهللا بن نارص بن صالح الهمامي

خالد بن عبدالرحمن بن نارص الماجد

وليد بن منصور بن عبدالعزيز بن رشيد

احمد فهد بن محمد بن يجي القاسم

ليلي بنت نارص محمد الخلب

عبدالرحمن فهد بن محمد بن يجي القاسم

عبدهللا فهد بن محمد بن يجي القاسم

فهد بن محمد بن يجي القاسم

ي
سلطان بن محمد بن معيض القحطان 

خالد بن علي بن عبدالرحمن العمرو

عبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح النويرص

صالح بن محمد بن صالح الراجح

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد التويجري

فيصل بن مطلق بن شبيب السبيعي

ي فرج بن رباح بن حميدي الخطانر

ي بندر بن عبدهللا بن ابراهيم الصير

فهد بن عبدهللا بن عبدالوهاب البسام
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فهد سالم محمد ال فطيح

ي ي العتيير
ي الشيبان  ي بن مهدي بن راحر راحر

مشعل بن عبيد بن دغش البقمي

ف الفاعوري محمد بن خلف بن مشر

ي سليمان بن محمد بن عبدهللا العب  

ف الفاعوري ممدوح بن خلف بن مشر

سالم عبدهللا ودعيع السويدي الشمري

ي
فيصل نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
خالد نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
منصور نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

نوره بنت عبدالهادي بن خالد الهماش

ي
نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
ه نارص منصور نارص الخنفري القحطان  منبى

ي
جواهر نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

عويد بن زريق بن دخيى  الشمري

ي محمد بن بطاح بن فرحان العب  

ي بندر هليل سالم العب  

ي باسم بن محمد بن رحيل العب  

ي الوليد بن عبدالعزيز بن براهيم الوهير

نارص بن سلمان بن نارص بن خثالن

ي
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم العريف 

ي
سعود بن محمد بن سعد العريف 

بندر بن محمد بن سعد السهلي

مانع بن عبدهللا بن محمد الصقور

رشيد بن راشد بن علي الخياط

ي مسفر بن مشبب بن محمد عسبى

ي
سعود بن صالح بن ابراهيم العريف 

ي
فهد بن سعود بن صالح العريف 

ي
صالح بن سعود بن صالح العريف 

ي
هال بنت سعود بن صالح العريف 

عبدهللا بن جمال بن ابراهيم المديفر

ي خالد مطالب بخيت السبيعي العب  

مبارك بن غيدان بن علي ال راكه

ي محمد جدوع مطر العب  

ي محيسن بن عايد بن هليل العب  

سعد بن صياح بن محمد الخالدي

ي عيد بن عايد بن هليل العب  

ي جهز علي جهز الذيانر

فهد بن سلطان بن جسار القروف البقمي

ي
ي هان 

صياح مزيد محمد بي 

ي
عبدالمجيد سليمان عبدالعزيز الحصيي 

علي بن عبدهللا بن محمد باكرمان

ي
مسفر بن محمد بن فهد القحطان 

ي
شحيمان بن فهد بن شحيمان القحطان 

ه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر مبى

حمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مريم سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مهره خميس محمد السويدي
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احمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

خليفه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

سعود بن فواز بن زنعاف السهلي

ي الشمري مشعل بن عناد بن عب  

Fayad Hamzeh

سامح حسن رشدي العالول

س المنصوري حارب حمد سعيد بورص 

احمد عبدهللا محمد المعمري

ي
صادق بن محمد حسن بن موش اللوان 

فوز سالم سليم الراشدي

ي
فائق بن داود بن عبدهللا اللوان 

نزار يوسف عطيه

ي
محمد علي عبدهللا السنان 

ARTI BALAKRISHNA KAMATH

ARBET BALAKRISHNA KAMATH

حسنه غريب علي

محمد عتيق سيف حارص  العميمي

مي  بطي ابراهيم الدوشي

ريما بطي ابراهيم الدوشي

خالد فارس عيش القطام

محمد محنا جبلي صبيح

خالد بن منصور بن محمد القرعاوي

محمد بن عبدالحميد بن سالميى  عبدات

نارص بن احمد بن مدن العلوي

ي
خرص  بن عباس بن علي ال هان 

عطاهللا بن نفاع بن علي الرشيدي

احمد بن بهلن بن حمد الرشيدي

زكي بن حسن بن علي الغانم

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

احمد بن حبيب بن احمد سيار

عبدالرحمن بن محمد بن حمد اليام

حسن بن احمد بن حسن بوجباره

عادل بن جاسم بن ابراهيم غريب

عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الحسن

محمد بن عبدالكريم بن حسيى  ال رب  ح

عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

احمد ابراهيم عبدالرحمن العديل

فاضل بن سليمان بن عبداللطيف الهزيم

ه بنت احمد بن عبدهللا الشافعي امبى

ي منصور نارص فيصل العتيير
احمد بن علي بن حسيى  الحسيى 

ي
فارس بن حميد بن عتيق الجهي 

عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا الحكيم

ي سعود بن عدوان بن سالمه العتيير

فالح بن غانم بن زايد الرشيدي

خالد بن عبدهللا بن سليمان الفري  هيدي

حسن بن عل بن محمد ال ابوزيد
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محمد بن عبدهللا بن محمد العبالن
عبدالعزيز ابن محمد ابن عل البشر

ي خميس بن احمد بن خليف العب  

اسماء بن علي بن محمد الشهري

ابراهيم بن نارص بن منصور الدوشي

محمد منيف منصور الدوشي

احمد بن عبدهللا بن غلب الذيانر العتيير

محمد بن احمد بن محمد الراشد
 
فؤاد بن عل بن مهدى الغرياف

ف الشخص عماد ابن تاج ابن شر

حسن بن مانع بن محمد ال هتيله

عبدالخالق بن عل بن عل الغريب

حابس بن علي بن طويريق الربيعيه الشمري

مصطف  علي حسن العيش

علي حسن احمد الفيكه

مقيم جارهللا مناحي الدوشي

ي بن عبدهللا ال صخا ادم بن ناحر

عبدالمجيد بن عبدهللا بن احمد الميالد

ي بن رمضان بن علي الدالوي
هان 

حسيى  بن مهدي بن محمد العامر

يونس بن عبدالوهاب بن احمد الخليفة

صالح بن عل بن عل العطاء

عبدالرحمن بن حامد بن نارص البقعاوى

محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجويبر

ى نايف بن هديل بن حمدان المضيبر

ي عايض بن سعدون بن طريس الضبيطي المطبى

مبارك بن سالم بن خميس الهمامي

محمد بن سالم بن خميس الهمامي

ي فهد بن شايم بن خليف العب  

نارص بن عواد بن فري    ح المنصور

ي عل اصغر بن احمد بن عل العسبى
حسيى  هان  بن سعيد بن عبدهللا المنامييى 

وجود بنت جاسم بن احمد ال مغيص
هان  بن سعيد بن عبدهللا المنامييى 

زينب هان  بن سعيد بن عبدهللا المنامييى 

منبى بن عبدالحميد محمد ال سيف

يوسف بن ابراهيم بن فرحان الرشيد

علوي علوي موش المحسن

علي بن عبدهللا بن عيش الحويكم

مغرم بن معدى بن محمد الشهرى

عل بن عبدهللا بن احمد عباس
يوسف بن احمد بن يوسف ال مسكيى 

احمد بن عل بن محمد العبدهللا

ي بندر بن قاسم بن مليحان العب  

عثمان بن عبود بن محمد العمودي

ايمن هدن جعفر الزاكي

منرص بن صالح بن عل اليام

نزيه حيدر علوي الساده
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عل بن عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

حسن بن عل بن سلمان الصالح

ي
ي بن علي القريي 

عبدهللا بن راض 

جعفر منصور مهدى ال سعيد

ي
طالل بن غداف بن سليم اللقمان 

امنه بنت عل بن عل ال شط

ايهاب بن احمد بن عباس الهجهوج

عبداللطيف بن صالح بن عل الجرى

احمد بن نارص بن فالح

مهدي علي عبدهللا لفته

احمد عبدهللا مبارك الهمامي

خميس بن علي بن صالح الهمامي

مفرج بن احمد بن صالح الهمامي

اهيم هشام بن عبدالمجيد بن احمد البر

محمد بن عبدهللا بن موش ال شيف

ي بندر بن نهار بن عوض المطبى

جودهللا بن موش بن جودهللا القباري

ابراهيم بن احمد بن حسيى  ال عبدرب الرضا

جاسم ابن طاهر ابن محسن العبدهللا

ي سعد فهد سعد العمبى

خالد عبدهللا علي العجالن

محسن بن عيضه بن احمد دنقوه

صادق بن حسيى  بن عل الصالح

جمعه جعفر احمد االوجامي
 
عبدهللا بن عبدالعزيز سليمان المرزوف

عل بن سالم بن محمد ال كليب

عياد بن نوار بن مزعل الدلبجي

اروى احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

ى عبدهللا بن يج بن نارص العسبى

ابراهيم بن صالح بن عيش الحويل

محمد بن عبده بن شوع حمدى

ي عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن المطبى

ماهر بن احمد بن فهد الخليفه

حسيى  بن سعيد بن رض  المقبل

فري    ح بن فهد بن عبدهللا الهريش

ماجد بن حيدر بن محمد الجراش

محمد حيدر محمد الجراش

ماجد بن محمد بن علي القصاب

ي صنهات بن تركي بن صنهات العصيمي العتيير

حوراء بنت محمد بن حسن ال ثنيان

خليف بن علي بن شيخ الخالدي

احمد بن حسن بن عبدهللا المغاسله

محمد بن راشد بن احمد الجباره

يوسف بن عباس بن حسن

ي
منصور بن سعد بن عبدهللا الشهران 

ابراهيم بن جعمل بن ابراهيم ال كليب

عل عبدالخالق عبدهللا القطان
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محمد عل ابراهيم القطان

جالل بن عبدالجليل بن مرهون الماء

نارص بن محمد بن صالح ال منصور

عبدهللا بن محمد عبده بن احمد الميشي

ابراهيم بن جهاد بن حمد عيد

ابراهيم بن مهدى بن محمد اليام

عبدالمجيد محمد عبدهللا العمران

حبيب بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

مصطف  بن حبيب بن عبدهللا الحكيم

احمد بن محمد بن عبدهللا الخربوش
صالح بن عبدالعزيز بن احمد ال شب 

ي بن دليم الرشيدي
دحيم بن مطي 

مانع بن مهدى بن عبدهللا اليام

ي
عبدهللا بن علي بن حسيى  البقشر

سعد بن علي بن عبدهللا الغامدي

صالح بن علي بن حسن اليام

عدنان عبدهللا سليمان العمران

SALEH RAWIS S ALHAMAMI

عبدهللا احمد علي  المشعل

ي عامر بن عبدهللا بن عبدالعزيز العنبى 

عبدهللا حسن سعد االحمري

عل بن حسيى  بن ريمان بالحارث

عبدالرحمن بن احمد بن صالح النعيم

طالب بن طاهر بن عيش الشواف

ي محمد بن ثويمر وهق المطبى

قاسم بن معتوق بن حسن الرصاضي

ى عبدالعزيز بن جودهللا بن محمد عسبى

ي يتيم العب   عبود مسبى

عل بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

محمد بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

عبدالجبار بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

حسن ابن جواد ابن عل الهليل

وليد عبدالعزيز محمد

حمد بن هادى بن كاشر اليام

ي عبدهللا بن صهات بن عبدهللا العتيير

ي خالد العصوي عواد العب  

فيصل طاهر حسيى  المسلم

راض  ابراهيم موش المبارك

سلمان محمد مرعيد الشمري

عباس بن علي بن موش الحماده

جواد بن حسن بن  محمد بوحمد

عيش بن احمد بن محمد الناظري

عماد بن سلمان بن محمد البوعلي

ى هالل بن سليمان بن قريبان العب  

ي محمد بن عبدالمحسن بن فهيد العتيير

ي
محمد بن حسيى  بن جاسم البحران 

ي
مصطف  سعيد بن حسيى  بن جاسم البحران 

ي
سعيد بن حسيى  بن جاسم البحران 
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جعفر بن موش بن احمد المهدي

علي بن حسيى  بن علي المبارك

صالح بن محمد بن عبداللطيف الشعيير

ي حسن بن محمد بن ابراهيم عسبى

مفرح بن محمد بن ابراهيم مغرم

محمد بن ابراهيم بن احمد الغدير

غاده بنت عبدالمحسن بن عل الحظيف

عبدهللا بن عبدهللا بن محمد ال عامر

عارف بن علي بن احمد العيش

عبدالمحسن بن حبيب بن حسن ال مطر

رويدا علي عبدالرحمن السويلم

عبدالعزيز بن فالح بن ابراهيم العصيل

خالد بن علي بن عيش مسملي

عبدهللا بن ابراهيم بن احمد بوحيمد

جاسم بن محمد بن احمد الجباره

حسيى  بن راشد بن احمد الجباره

بندر بن عسكر بن محمد لسلوم

محمد بن بندر بن عسكر لسلوم

صادق ابن عيش ابن صالح االحمد
سلمان بن مهناء بن عبدهللا السنيى 
يوسف بن مهناء بن عبدهللا السنيى 

عبدالرزاق بن علي بن عبدالعزيز النارص
نارص بن محمد بن فالح القحطان 

خالد بن احمد بن جاسم الموش

عمار بن ياش بن شاهر السمان

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المعيبد

توفيق حسن عل الدار

سام سلمان حسن القويع

احمد بن حسيى  بن فايز الفايز

حسن بن عبدالمحسن بن احمد الحجر

عقيل بن جعفر بن احمد العكروش

عبدهللا بن علي بن احمد السالم

يكي محمد بن عبدهللا بن علي الب 

عل بن عبدهللا بن محمد الحبانر

عقيل بن عل بن حجر المسعود

مرتض  بن عل بن حجر المسعود

احمد بن عبدهللا بن علي التمار

عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الغراش

طالب بن جواد بن حسيى  العبدالمحسن

عباس بن حسيى  بن متعب البرصاوي

م حسيى  بن صالح بن صالح ببى

محمد عبدالهادي حسيى  العيثان

علي بن موش بن احمد الخليفه

اهيم حسن بن ابراهيم بن علي البر

حسيى  بن صالح بن حسيى  االحمد

ماجد بن محمد بن عل السماعيل

بدر بن محمد بن علي السماعيل

محمد بن منصور بن نارص هرمس
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بندر محمد عبدهللا اليعيش

ي
نارص بن مناحي بن محمد القحطان 

سعيد بن علي بن علي العل

يعقوب بن يوسف بن عبدهللا العبيدان

مرتض  بن جواد بن احمد الهاشم
علي بن محمد بن علي الياسيى 

احمد بن محمد بن احمد العباد

عادل يوسف صالح العباد

عل بن راشد بن احمد الجباره

حمد بن احمد بن علي الحبيب

يوسف ابن محمد ابن عبدالرحمن الجمعان

حسيى  بن حبيب بن محمد الخواجه

ي
يونس  بن محمد بن موش الدبيي 

عبدالعزيز بن نارص بن ابراهيم المكينه

الحق عبيد هللا خريص الهذلي

ي بن حسن بن عبدالمحسن الغالم
هان 

رمزى بن صادق بن عبدالمحسن الغالم

جمال بن عبدهللا بن علي الليلي

ي
عباس عبدالجليل محمد المحيشر

نايف بن عل بن عبدهللا الجطيل

منترص محمد علي احمد البو علي

عادل عبدهللا ياسيى  السليمان

علي بن نارص بن محمد االحمد

حسن بن معتوق بن حسن بوكنان

محمد بن طاهر بن جاسم السعيد

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

حسيى  عيش احمد ال غزوي

عبداالله بن عبدهللا بن عيش العلي

حسيى  بن عل بن خليفه لبوى

امنه بنت محمد بن خليل البطيان

حسن بن عبدهللا بن عل ال قمبر

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الدالوي

محمد بن ابراهيم بن عل الجابر

جابر محمد ابراهيم الجابر

احمد بن خميس  بن حسن بوشور

عل ابن حسن ابن خميس  بوشور

عبدالمجيد بن حسن بن خميس  بوشور

عل بن طاهر بن حسيى  السماعيل

علي عبدهللا طاهر العواد

ي الحمود سعيد محمد حجر

بدر محمد موش الخطام

يوسف بن ابراهيم بن حسن السبيع

عل بن احمد بن رض  الحداد
عامر ابن مجهار ابن فارس  الحراجيى 

عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن السماعيل

ي
عبدالرحمن بن سليمان بن صالح الحقبان 

فهد صباح عبدهللا الخالدي

ي
فالح بن عامر بن فواز الدهمشر

RAK Properties PJSC Page 60 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2006

2006العام - األرباح غير المستلمة 

محمد بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل

صالح بن علي بن صالح الرزق

عبدالمحسن بن علي بن صالح الرزق

عل صالح عل الدخيل

صديقه بنت عبدهللا بن احمد الهالل

سليم بن حسيى  بن عبدهللا بوجباره

عبدالكريم بن عبدهللا بن محمد الخواجه

عبدهللا بن محمد بن عل الخواجه

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا ابوزيد

بندر بن سعود بن غيث الردادى

عبدالرحمن بن معاوض بن عوض الردادي

جابر بن محمد بن حسن السعيد

ي براك بن مبارك بن مطلق العتيير

هيا محمد وايل ظاهر

عادل محمد حسيى  محمد ال اسحاق

فرج قحطان مبارك ربيعه السليط

ي العذبه
علي طالب راشد الودعان 

ي العذبه
حمد طالب راشد الودعان 

ي العذبه
طالب راشد محمد الودعان 

راشد علي حسن الجفالي النعيمي

سالم محمد هالل البنعل المهندى

خليفه سلمان خليفه جابر المهندي

حفيظ سالم حفيظ النابت المري

ه خديجه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ه رحاب متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ماجد عبدالمجيد عل عيش

احمد عل سلمان الهاجرى

منصور بن عبدهللا بن عيد النارص

احمد بن عبدالوهاب بن محمد الباشا

عباس  بن عل بن محمد ال دعبل

سعيد بن منصور بن عبدالعظيم ال عباس

هان  بن عبدالكريم بن عبداللهالضاح

عبدهللا بن عمران بن ابراهيم الجباره

محمد بن صادق بن احمد الفهيد

مالك بن عل بن سلمان ال داؤود

بندر بن محمد بن مغرم الغامدي

مهدي هاشم الساده

سعد بن عبدالرحمن بن مبارك
عبداللطيف عبدهللا حسن الدجان 

ي
سعيد بن محمد بن سعيد الزهران 

ي بن عبدالمحسن ال جفن
 
هزاع بن شاف

حمد بن علي بن محمد الجريان

خالد بن يوسف بن محمد المعيان

حسيى  بن عبدالعزيز بن عل المؤمن

عبدالهادي علي ياسيى  الخواجه

علي عبدهللا المؤمن

محمد بن احمد بن حسن بن عبدهللا النمر
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عل بن حسيى  بن خليفه الدليم

محمد بن سعود بن محمد ابوحيمد

بندر بن ابراهيم بن عايش  الصمخ

taha alnemer

طارق بن محمد بن عبدالعزيز السيف

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيف

جواد سلمان عبدهللا الصالح

عبدالحميد بن صالح بن محمد الصادق

حسيى  بن مهدي بن جواد ال محيسن
ضيف هللا بن سعيد بن محمد الشهران 

فواز بن مطلق بن نارص الضويجي

ماهر عبدهللا عبدهللا العساكر

ي
محمد بن حزمي بن علي القرن 

محمد خميس سالم الشامشي

عبدالكريم محمد احمد النمر

عبدالخالق بن جمعه بن عايش النارص

ي
امل عبدهللا محمد الدجان 

احمد طاهر حسن بوكنان

صادق بن محمد بن عبدهللا الجباره

ماجد بن عل بن هاشم العوام

حسيى  عل حسيى  المحمد عل
رائد بن حسيى  بن خلف الكويي 

نبيهة بنت عبدهللا بن حسيى  القديجي
هشام بن سعيد بن عبدهللا ال شوي  هيى 

محمد عل سلمان الهاجرى

ي محمد بن طرجم بن هاضل العتيير

عادل بن غرامه بن مطرف المالك

نجاح بنت عل بن عبدهللا العبدالعزيز

سعيد بن علي بن حسيى  ال راكه

وليد بن عبدهللا بن زيد المسلم

فايز ابن خلف ابن طحيش الشمري

ي مزيد بن خالد بن مزيد العتيير

عامر بن مهناء بن خالد الحبيل

عبدالعزيز عبدهللا التميمي

عبدهللا بن محمد بن عمر بن صعب

صالح بن عبدهللا بن صخيل الربيعه الشمري

عيد بن حاسن بن عري    ج العصيمي

ي فرج بن كعمش بن ضحوي العب  

احمد بن ابراهيم بن شحان العصيمي

خالد بن زيد بن عبدالغزيز بن فياض

حصه بنت قويز بن عبدالرحمن القويز

محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود

سليمان داود سليمان الحوشان

Abdullahi Ibrahim Said

رضا نورالدين رضا الحداد

مسلم بن بريكان بن مسلم الدوشى

خالد بن محمد بن صالح النافع

نوار بن محمد بن خرص  العتيير
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ان متعب بن مزيد بن زيد السمبى

عبدالعزيز بن صالح فري    ح الفري    ح

حمد محمد حمد الدوشي

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الخلف

ي ماجد بن غالي بن كديميس العتيير

معب   بن عبدهللا بن خالد الشلهوب

محمد بن زيد بن محمد بن سليمان

ي محمد بن خربوش ن سعدون العتيير

ي عبدهللا بن منبى بن ماطر العصيمي العتيير

ي سعد مسلط نارص العتيير

محمد بن فهد بن جاش الدوشي

ي
ك القحطان  محمد بن ماجد بن مب 

ي ابراهيم محمد غالي الحرنر

سلطان بن حمد بن عبدالرحمن المحيميد

عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ابراهيم المعقل

سمبى بن عيدروس بن حسيى  باروم

ي
عبدالعزيز بن عيدروس بن حسن العيسان 

حمد بن مهدى بن حسن ال سليمان

ي ابراهيم بن سعد بن عبدالعزيز الشب 

ممدوح بن راكان بن هندى العتيير

علي بن سعد بن عبدهللا ال الشيخ

ي
عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدهللا الحديي 

خالد زيد عبدالعزيز التميمي

عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

اري جمانه بنت عبدالعزيز بن محمد الب  

اري عمر بن عبدالعزيز بن محمد الب  

اري عبدالعزيز بن محمد بن عمرو الب  

صالح بن عبدالعزيز بن مساعد بن عفتان

زياد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيد

موش بن محمد بن سليمان الشمري

خالد بن صالح بن عبدهللا ال عبدالسال م

عايض  بن معيض  بن عواض  النفيع

عل بن محمد بن سعد بن شقبى

محمد بن سعد بن محمد بن شقبى

سعد بن محمد بن سعد بن شقبى

خالد بن محمد بن عبدالرحمن الحمدان

عبدالرحمن بن سعد بن احمد الدري  هم

عمر بن زايد بن محمد الزايد

سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل

عبدهللا بن عبدالحكيم بن عل الدعيج

عادل بن عبدهللا بن علي الخليفه

عبدالملك بن عبدالرحمن بن اسحاق ال الشيخ

عبدالعزيز بن محمد بن سعد الدوشي

خالد بن سعد بن محمد المقرن

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

عبدهللا بن نارص بن مزيد المزيد

ابراهيم بن مهنا بن محمد المهنا

محمد بن عبدهللا بن علي الشهوان
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خالد محمود بكور

يوسف علي سعيد الوقيان

مصطف  بن محمد بن صالح الهاشم

طارق بن قايد بن عبده الحومده

هياء بنت عل بن طه المزيد

محمد بن عبدهللا بن محمد السياري

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا السليمان

صدام بن عوض بن جمو ا ن الر و يلي

ي
خالد بن عويض بن سعيد الزهران 

ي تركي بن ضيف هللا بن محمد العتيير

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

سلطان بن ناحر بن سالم ال مطلق

عل بن حسيى  بن سالم ال زابن
عبدهللا بن سعود بن احمد الحميى 

سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجارهللا

عبيد بن مقبل بن يج الحرنر

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

ي
فهد بن خليل بن جمعان القحطان 

ي
تركي بن سالم تركي القحطان 

ي خالد بن قنان بن حميد المطبى

ي سعود بن الدهري بن منقل العب  

امجاد عبدهللا بن عبيد بن فدعوس الرويل

عبدهللا بن عبيد بن فدعوس الرويل

فالح بن نايف بن خطاف الشمري

صالح نايف خطاف الشمري

صالح نايف خطاف الشمري

محمد بن عبدهللا بن محمد ال عامر

ي
عيد بن سالم بن ملوح القحطان 

ي الرشيدي شباب عياد عيد المضيبر

ي
عيش بن محمد بن حمد بن ظف 

ي خالد بن بادي بن دعيج المطبى

عبدهللا بن حسيى  بن زايد البقم

غريب بن مهدي بن غيدان ال راكه

علي ابراهيم علي النشوان

خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان

نجالء احمد عبدالعزيز ابراهيم الرشيد

منصور بن عبدالرحمن بن سليمان الطرباق

سعود محمد شينان الدوشي

نارص بن زايد بن عال س اليامي

مهدي بن مسعود بن مسفر الوعله

احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

عبدالمجيد بن احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

ي
 
ترك بن عبدالرحمن بن عفتان الحاف

عبدهللا محمد عبدهللا الزمام

عبدهللا عل سعيد الصخابره الدوشى

حمد بن عايض  بن فهد الدوشي

سلطان بن راشد بن عايض المصارير

محمد بن صالح بن محمد العويد
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ى عبدهللا بن شامان بن ماطر المطبى

طارق بن زياد بن حسن المفتاح

ي عبدالعزيز بن منشر بن عبدهللا العتيير

ي
احمد بن فهد بن محمد العتيف 

منصور بن جمال بن ابراهيم المديفر

طارق بن زيد بن عبدالعزيز بن فياض

ي هليل بن عويد بن هليل العب  

محمد بن فيحان بن مطلق الرقاص

مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السلوم

احمد سامر بن حمدي بن سعدالدين الزعيم

محمد بن عبدهللا بن محمد المسيند

ي مقعد منور نوار العضيله المطبى

ي ي بن نديوي العب  
مطارد بن معاشر

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الزومان

سعيد بن راشد بن خلفان العجمي

داود بن محمد بن سالم

 الكيومي
محمد راشد سالميى 

ي
احمد عبدهللا صالح الشعبان 

هشام بن عبدالعزيز بن محمد البلوشر

مي  سعيد سليمان

محمد خميس سعيد الفوري

مرتض  بن احمد بن سلطان

كة العمانيه العالميه للتنميه واالستثمار الشر

حمدان بن احمد بن عبدهللا الشجي

يوسف بن عبدالرحيم بن محمد الفارشي

نارص عبدهللا محمد عبدهللا ابوحامد

GOPIDAS POOVELIL GOVINDAN NAIR

عبدالحميد بن سالميى  بن عبدهللا عبداتن

مها محمد سامح السباعي

KINGA INEZ CZOSNYKA

POOJA PRABHAKAR NAIK

MISHRA NAND KISHORE

TAMHANE SHIRISH DATTATRAYA

OXANA ZAGORODNYAYA

SUNITA ASHOK KUMAR BHADRA

SUBASINGHE ARACHCHIGE ANN FINALI JEAN FE

ي العبدهللا هناء ناحر

صادق بن عبدهللا بن عيش المحسن

مي  صبج فرحات

JETHANAND SUNIL NANDLAL LAKHWAN

سعيد علي عبيد بالرشيد

عبيد علي عبيد بخيت بالرشيد

محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الحبيب

فراس بن عزيز بن حيدر درويش

FARAH ALVI SARFARAZ AHMED ALVI

خلود محمد راشد بطي البواردي

مروه عبدهللا احمد عبدهللا
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رجاء محمد راشد بطي البواردي

جمال شحاده زك شلش

عبدالعزيز ابراهيم الكردي

PAWAN DHAWAN

ARAM KURIAN

ي
غانم راشد عيش راشد الحمران 

Nitin Mehta

هاله محمد اميى  الجدعان

يوسف احمد يوسف الخوري

صالح محمد يوسف بو خماس

طارق زيد الجندي

ROHIT SINGH CHORDIA

KALEPALLI RAMAKRISHNA SUBRAHMANYESWARA R

ABDELRAHMAN ABDALAZIZ MOHAMED

محمد خلفان احمد الغيث

HITESH MUKUNRAI SHAH

هان  صالح حسن الجندى

NITIN BHARGAVA

SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA

NATASHA SAJID ZAHID

ي
حسن علي عباس حيدر الحوسي 

SHUJA-UR RAHMAN KHAN SAKHAWAT ALI KHAN

PATNI VINEET PATNI KAILASH CHANDRA
سامح فاروق مجي الدين محمد حسيى 

YAMINI HARISINH MERCHANT

قاسم عبدالكريم حمامي

ي
خورشيد محمد حاجيان 

SHABBIR HUSSAIN MOHAMMAD ALI

SYED NIZAMUDDIN

ي ليالي بنت منصور بن عامر الكثبى

SYED RIZWAN ALI SYED ASLAM ALI

SHAJIR BARAIL
انس محمد الشيخ حسيى 

RADHIKA OBEROI

فادي ناهض نجيب طرزي

كارمن فرنسوا مبارك

سامر عدنان محمود عبدهللا

MEENAKSHI SUNDARAM GOPALAKRISHNAN

EDWARD N N TARAZI

عايده ابراهيم سالم منصور

SOUZAN M S TARAZI

حسان عزالدين عابدين

هشام سعيد الحالق

بشار جمال توفيق محمد

ي خالد عبدالهادي عبدالحميد ادلير

بالل عبدالكريم بالل قمبر

احمد بال ل عبدالكريم بالل قمبر

يشى احمد مبارك
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مطر علي غانم خلفان المري

هويدا مبارك عيش المنصوري

بدريه احمد محمود الجاغوب

حبيب عبدالنور شماس

عمار محمد فواز السمان

عدنان بن عبدالحميد عبدالحفيظ مراد

سعيد عبدالكريم محمد الفهيم

فاطمه سعيد عبدالكريم محمد طاهر

سعد سعيد عبدالكريم محمد طاهر

عزاء عبدهللا سعيد الغافري

محمد عطا محمد السيد سعد

بدريه حسن علي الجوي

االمارات للخدمات الماليه

Anil Jairam Gehani

ي عفراء عبدالعزيز ربيع المهبى

يف رهنما يونس محمد شر

يوسف عبدالهادي ابراهيم عالم

يف عبدهللا الشيخ سلطان العلماء شر

فاطمه فتج محمد السيد

SOUNDARA RAJAN ANANTHAN

MUHAMMED ASLAM MUHAMED

MURLI KHANCHANDANI

RADHA RAMASWAMY

RAMASWAMY RAMAKRISHNAN

فاروق سام دها نبهورا

حسنيه السيد سعيد السيد عمر الحسيى  الشيبه

Ramsubramanian Venkata Subramanian

مهند اسعد حجازى

Lamees amer Abu-Issa

امل عبدالرحمن محمد

ي مقبل عبدالرحمن فهمي
هان 

SHANKAR SUBRAMONIAM

محسن اياز عبدالكريم

Mathai Yohannan

سهيل خليفه سلطان خليفه بن حبتور المري

عبدهللا مشعل عبدهللا فهد المشعان
نهاد صبج يونس  زوان 

INDU YADAV

غسان وديع فرحه

محمد عبدهللا غانم علي

محمد احمد محمد

JERRY LEROY HANSON

محمود سعد محمد عبده

حمود سلمان احمد سلمان االستاذ

غانم محمد عبيد الهاجري

مسلي بن محمد بن مسفر ال معمر

ي محمد بن ثويمر بن وهق المطبى

ي الحميدي بن وهق بن علي المطبى
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فاضل بن عبدالجليل بن محمد ال درويش

احمد بن كاظم بن محمد الصواف

بدر مبارك مطلق مناور الشمري

ي رمضان بن عبدهللا بن عويد العب  

ي بن احمد العبدهللا ي بن حجر ناحر

محمد بن عبدهللا بن عبدهللا ال رمضان

ماجد بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

يوسف حسن عيد الكواري

صالح بن محمد بن جاسم الحشاش

عبداالله بن محمد بن عبدهللا بن ريس

باسم بن علي بن طاهر العيد

ورد محمد عبدالكريم بن علي ال مطر

ي ممدوح منديل بن دعاس بن مناكد العب  

هند بنت عبدربه بن حسيى  الباذر

باسم بن سليمان بن حسيى  ال شايب

ي
بدر بن عبدالوهاب نارص السنيي 

نضال حامد احمد داود

محمد بن فهد بن عبدالرزاق الدليجان

عباس بن احمد بن عيش المرهون

سعود بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح الم

مي  محمد محمد الموش

تميم بن محسن بن ابراهيم الساده

زكي عبدهللا حسن المرزوق

ي عوده بن غريب بن مشعان العب  

انور بن حسن بن احمد المطوع

ي
ي بن محمد البقشر

عمار بن راض 

جمعان بن حسن بن جمعان العاطف

اهيم نبيل بن صالح بن احمد البر

محمد بن ابراهيم بن محمد الربدي

عوض بن محمد بن حمدان ال مخلص

حمد بن محمد بن حمد المري

نوره بنت راشد بن فراج السبيعي

موش بن احمد بن جاسم ال قمبر

ي
هياس بن عبدالرحمن بن هياس الزهران 

صالح بن محمد بن مهدي ال صالح

حسيى  بن محمد بن عمبى ال معمر

مانع بن مهدي بن سعيد ال معمر

علي بن حمد بن محمد اليامي

احمد راشد هادى انقيص معطش الرشيدي

علي بن جاسم بن محمد السلمان

ي
ي بن حسن بن علي البدران 

هان 

عيش بن حسن بن علي الخلف

SIKANDAR ALI MUHAMMAD HUSSAIN

محمد بن سعد بن صالح الرصامي

حسيى  بن احمد بن علي ابو الرحي

عزوز بن هندي بن ضايد الرشيدي

طالع بن متعب بن عقيل الشمري

محمد بن علي بن عبدهللا ال حبيب
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سلمان بن احمد بن ابراهيم العاقل

طارق بن محمد بن صالح السيف

حسن بن علي بن سلمان ال محيميد

فهد بن صالح بن احمد ال حمود

عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا الشبيب

ي منديل بن دعاس بن مناكد العب  

احمد صالح محسن ال مقبول

محمود بن ناوي بن ذيبان الرويلي

فهد بن محمد بن علي المري

علي بن عبدهللا بن علي ال سهو

عبدالرحمن راشد محمد علي ال فهيده

حسيى  بن مهدي بن حسيى  كويس

عادل بن احمد بن عبدهللا البندري

عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الطويل

علي بن صالح بن محسن المقبول

ي غازي مشعل صعيجر منهات العتيير

سلطان بن علي بن خليف الخليف

محمد بن علي بن احمد المالك

خلود بنت محمد بن عبدهللا بن مرشد

رضاء بن محمد بن عيش العبيدي

احمد بن يحيا بن عبدالعزيز المنيع

عبدهللا بن احمد بن صالح ال مقبول

ي بجاد بن عبيد بن سعيد العتيير

ي
ي بن محمد البقشر

ياش بن راض 

عل حسن ابراهيم حسيى  القطان

سعود بن عبدالعزيز بن سعود ابوالسعود

محمد بن علي بن طاهر الحمد

سلمان بن طاهر بن سلمان الهالل

يوسف ابن محمد ابن عبدالرحمن الجمعان

ي بن محمد بن محمد الهاجري
ماض 

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العبدالكري

فائد بن رجب بن ابراهيم ال الشكر

ي عائشه فيصل الشعيير
عادل بن علي بن علي مالء حسيى 

علي بن جعفر بن عبدهللا المحسن

ي عبدالرحمن بهمن حمد فريد حاحر

سعود صقر سالم الزري    ج

ايمن بن محمد بن نارص الشايب

يونس بن علي بن حسن العلوان

ضاحي حميد محمد مهنا محمد

حسيى  بن جعفر بن احمد الغويضي

صالح بن حسن بن صالح ال مقبول

محمد بن احمد بن منصور النارص

عون بن احمد بن طاهر المالك

زكيه بنت صالح بن عبدهللا القراش

حازم توفيق احمد الغويضي

محمد بن ابراهيم بن محمد الحمدان

زياد عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا
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ي احمد بن حسن بن محمد عسبى

نارص بن مهدي بن محمد بن عمبى ال معمر

ي مقحم بن جزاء بن دريميح العتيير

محمد بن ابراهيم بن احمد الحمود

ساره عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

ي
ي بن خالد العبدهللا ال ثان 

مريم بنت ثان 

علي محمد علي الكلثم

محمد بن احمد بن محمد مشحي

ي متعب بن ضاوي بن مرزوق العتيير

احمد بن حسن بن احمد المطاوعه

حسيى  بن حسن بن حسيى  الباذر

محمد راشد محمد علي ال فهيده

فهد بن عبدرب الرسول بن حسن الدخالن

عبدالعزيز عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح ا

ي بن حسيى  ال يتيم
هنادي بنت راض 

محمد بن خليل بن عبدهللا ال فردان

ي عبدهللا بن احمد بن عويد العب  

عصام بن عل بن يوسف العل

يوسف بن مبارك بن خالد الخالدي

علي بن صالح بن جاسم الفوز

ي عويد بن حزوم بن جليدان العب  

حمد بن حمد بن عبدهللا الكليب

عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العقيل

ي عبدهللا بن ثقل بن هادي العتيير

حسن بن احمد بن حسن المسحر

جابر بن احمد بن عبدهللا المنسف
محمد بن عبدهللا بن صالح الياسيى 

منصور بن منرص بن منصور حريد

بندر بن ابراهيم بن علي الخلف

اسعد بن علي بن محمد السلطان

ي ماجد بن عبدهللا بن نارص الحاحر

احمد بن محمد بن صالح ال الشيخ

بندر علي بن خليف الخليف

ي
علي بن احمد بن احمد السيهان 

مكرم بن عبدالجليل بن عبدهللا العرادي

باسم بن ابراهيم بن علي الخلف

عواض بن عوض بن فالح الرشيدي

عبدهللا بن احمد بن يحيى الضمدي

وحيد بن سعيد بن علي العوامي

ي
علي بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

محمد بن محمود بن عبدالرحمن العبيدلي
مشعل بن نعمان بن عبدالرحمن الشاهيى 

شيماء فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعي

زكريا بن سعد بن سلمان العيد

حمد بن مانع بن سعيد اليامي

ي فرحان بن ضبعان بن دهلوس العب  

عبدالعزيز بن عبدالهادي بن تركي العلوان

نوال بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقل
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فيصل بن علي بن خليف الخليف

محمد بن صالح بن مسفر ال معمر

عبدهللا بن عائش بن محمد العلي

يحيى بن احمد بن يحيى الضمدي

حسن احمد علي ال يعقوب

ي فهد بن سمبى بن جبان العب  

نزار بن ابراهيم بن يوسف الهاشم

حسن بن علي بن عبدهللا ال حبيب

ي
فاطمه عبدالوهاب نارص السنيي 

مشعل بن محمد بن احمد عبدالعزيز

ي
محمد بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبدالكريم

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

علي بن خليل بن علي المجنون

سامي بن زكي بن صالح العبدالوهاب

نارص بن جاسم بن حسن ال عيد

مساعد بن محمد بن نيتول الرويلي

ي يزيد منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي دلع منديل بن دعاس بن مناكد العب  

فؤاد بن عبدهللا بن موش النويحل

ياش بن علي بن منصور الضامن

ي
هشام بن عبداالله بن محمد البقشر

ي
ي بن محمد البقشر

محمد ياش راض 

عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهناء

حافظ بن احمد بن يجي الضمدي

عيش بن موش بن طاهر العبدهللا

عدنان بن عبدالرحيم بن عمر باشيخان

عبدهللا بن جاسم بن عبدهللا العباس

مسعود بن ملحان بن سالم بن سلطان

يوسف بن محمد بن حسن المؤمن

محمد عبدهللا سلطان عرمان

عبدهللا بن علي بن علي الخميس

حسيى  بن جاسم بن محمد ال محفوظ

عبدالرحمن بن نرص بن علي الشيخ

حبيب بن علي بن محمد الخويلدي

عبدالعزيز سعود صقر سالم الزري    ج

ابتسام بنت علي بن محمد الخليف

خلف بن هادي بن مسلط الشمري

ي بن عبدهللا بوقرين
حسن بن راض 

ي خلف بن عذال بن مقبل العب  

ي عليان بن نارص بن دغيليب العتيير

مساعد بن براك بن مساعد السبيعي

ي محمد بن مرزوق بن منيف الحرنر

ي بن احمد بن محمد الفضل
عبدالغي 

فري    ح بن مكيمن بن صياح الرويلي

د محمد نارص صالح المبر

حمود بن عبدالعزيز بن حمود المرشد

زياد بن عبدهللا بن سليمان بالغنيم
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عبدهللا بن محمد بن ابراهيم النعيم

امل عبداللطيف محمد الكوارى

يجي بن معتوق بن عبدالكريم ال الشيخ

سالم راشد شاجع علي ال فهيده

محمد بن عبدالكريم بن علي ال مطر

محمد جميل عبدهللا عبيد

زياد طارق عل

ي فاطمه خلف فرحان دخيل العب  

صادق عمر عبدهللا وببى

RAJA RAFIK AZAR

FUAD AHMED

ي
مايا مالك نورالدين االسطوان 

انعام عبد الفتاح مصطف  حمادي

ي يوسفان الوالي
سامر عبدالغي 

رجا يوسف عصفور

خلفان احمد محمد بخيت

نوره احمد محمد بخيت

نوف احمد محمد بخيت

EMAD MUSTAFA DODIN

محمد مشى سالم عبيد بالعرطي

ايمان محفوظ عوض

خليفه راشد محمد خاليفه بالعم الغفلي

GANESH SOMALINGA RAJAMOORTHY

VIJAY DHARAMSI

RITA BHARAT ASARPOTA

ANJU VIJAY

BHARAT KUMAR DHARAMSI

Arif Ali SHaikh

هال جورج حاتم

عادل عبدهللا صالح السعدي

حنان بن خلوق

احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدي

الغرير لال ستثمار

CHANDER SHEKHER

امبى محمد ابراهيم الحاج حسيى  كاظم

Saad Farukh

ي
عبدهللا محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

يونس عبدالرحمن يونس

علي عبدالرحمن يونس

ا خالد بشبى محمد خرص 

ZULFIQAR ALI KHAN

سمبى حلم عل حماد

MAHADEVAN DURAI RAJAN

درويش محمد حسن عاشور

انجوم ارا محمود خان جوس خان

ثريا ابراهيم سعدي الريس

خالد احمد محمد نور

DHANU MULCHAND DARYANANI
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حليمه مبارك موش

ARCCMANA SAGAR

ف عل السيد حسيى  السيد شبر السيد شر

دينا باسل كاسيا

سلمان محمد خالد احمد

عبدهللا محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد علي بن حلوه

عبدالملك بن عبدهللا بن سعد الروق

RASESH NAGU

وليد عصام الدين عبده العسكري

عائشه محمد احمد السليطي

ديما محمد عبدالحميد بسيسو

راشد احمد عبدهللا احمد عبدول

NEETAKUMARI JITENDRAKUMAR

طالل عصام ياسيى  الشام

ماهر ادريس غنايم عوده

ان هشام محمد كامل عبى

ي
ي بن ثان 

مديه عبدالحكيم محمد ثان 

ي
ندى بنت علي رضا بن محمد جواد اللوان 

ALFRED GAKUBA KALISA

فاطمه ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

MAHAMMAD FAHAD SHAKEEL AHMAD SIDDIQI

ABDUL SAMAD FATTANI ABDUL SATTAR

فا حسيى  مصطف  حسيى  الشر

LAKHAN MULCHAND BALCHANOANI

JALALUDDIN KAZI

ANANDA SURANA

AGNANI ISHWARLAL RUPCHAND

BEGUM ANWARI MOHAMMED ATHAR

REENA SILVINA JOSEPH

JAVED SHAIKH ALLAHBUX

REENA SILVINA JOSEPH

BEGUM ANWARIMOHAMMED ATHAR

RAJEE STEPHEN

ايمان فؤاد سليمان ميخائيل

ي
 
محمد عبدالرحمن عبدهللا المرزوف

رجاء احمد محمود ابراهيم

SHAHEENA YAHYA

MUHAMMAD YAHYA GADIT

ZUBEDA ABDUL RAHIM

FOUZIA ABDUL SAMAD GRADIT

ABDUL SAMAD GADIT

خالد ابراهيم سلطان

ي عبدالرحمن علي عبدهللا كرحر

ي علي عبدهللا كرحر

ي محمد علي عبدهللا كرحر

ي
مستوره محمد عبدهللا كويي 

احسان عمر ابوالشامات
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RIYAS KUNHAMBATH  KUNHAMBATH

لمياء عبيد خليفه سالم يوعان السبوشي

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR

SHIBI KOTTILA PEEDIKAYIL BASHEER

محمد بشار االصفري

ي
ابراهيم يوسف الدوح 

MOSTAFA MAHMOUD HOUBAKHT

ايمان احمد شحاته احمد

فائقه عبدالرحمن محمد

امنه خليفه جمعه خليفه السويدي

سلطان خليفه جمعه خليفه السويدي

خليفه جمعه خليفه السويدي

نوف خليفه جمعه خليفه السويدي

فارس خليفه جمعه خليفه السويدي

اسماء خليفه جمعه خليفه السويدي

العنود خليفه جمعه خليفه السويدي

احمد خليفه جمعه خليفه السويدي
نوره محمد عبدربه محمد حسيى 

سلطان محمد سلطان حارب الفلجي

عمر سلطان حميد خليفة الشامشي

خالد محمد عبدهللا

مريم عبدالرحيم احمد نور عبدالنور البناء

ي افتكار بنت عبدهللا بن شجاع العتيير

ي هادي شعيفان مزخر العتيير

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدهللا السوي    ح

MADHU SETHI

ف احمد نايف يعقوب حمودة اشر

فراس علي فتال

NIAMAT ULLAH JAFRI

PRAKASH MANSUKHLAL RUPARELIA

RISHI TAYAL

RIAZ BIN YUSUF

ANITA MAHESH RAMCHANDANI

MAHESH HASHUMAL RAMCHANDANI

IMTIAZ BADRUDDIN BOGHANI

مريم عبيد محمد العري

ماجد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العيثم

خالد احمد حسيى  يوسف

عبدالعزيز بن حسن بن جبر الجبر

ASHWINI GOPAL BHAGWAT

SATISH PARSHOTTAM SAJNANI

محمد اسماعيل عابر اسماعيل

علي حسيى  مراد

علويه حسن عبدهللا الشاطري الهاشمي

ي
 
ياش بن احمد بن مجي الدين الحرف

ثريه عبدالخالق محمد ابوحامد
نور عبدهللا حسيى 
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صالح احمد محمد قاسم السعدي

شيماء سعيد عبدهللا

ي انطون شماس جرحر

عبدالعزيز احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عمر احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

ماجد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

مريم احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

حسن احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

خالد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

شمسه حسن محمد بوطويل

ي
يان  مهره علي محمد يعقوب الشر

فاروق حسن حسيى  الزير

ZEHRA QAMRUDDIN
ضيدان بن سالم بن فيصل ابوثنيى 

SEEMAB AHMED

VAHIK ZAKHARYANTS

ي
سامي بن نارص بن محمد البلوشر

عبدهللا عتيق عبدهللا بورقيبه

ي ي المهبى
ي عبيد ثان 

خالد ثان 

ي
ي عبيد ثان 

خالد ثان 

يوسف محمد شهداء

مبارك محمد مبارك عيش سعيد المنصوري

محمد علي عبدهللا اسماعيل

نرجس محمد حسن مال علي

محمد رشدى عبدالقادر البسطويش

مريم مبارك صالح السبوشي

ي
حسن تامر الدندشر

KRUTI GIRISH SHAH

محمد عبدهللا حسن ال علي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن داود الجعيلي

عبدهللا مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي

ابتسام ربيعه محمد ربيعه

نيله ابراهيم محمد حسيى  المال

ربيعه ابراهيم محمد حسيى  المال

خالد محمد حسيى  عبدالكريم المال

يزن محمد غازي فثح هللا الخليلي

RAMACHANDRA ANNAYYA HEGDE

محمد عبدالوهاب محمد عيش دخان

ي
محمد عبدهللا مصطف  العوض 

SYED NIAZ AHMED SHAH

JAMAL SARWAR SABRI
فرج نجيب ياسيى 

ATIF WAHEED KHAN

احمد عبدهللا مصطف  المحضار

محمود عزت سويد

MIMOUN ASSRAOUI
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فاطمه حمد خميس بالعبدالسويدي

ALTAF TAHERALI ADENWALA

HAMID ALI ROGHAN MAMAGHANI

RUCHIKA SINGHAL

فراس عبدالرحمن احمد كلثوم

لمياء عبدالرحمن احمد كلثوم

ي حماد
محمد رستم احمد بي 

ABDULLAH ABUBAKAR AMODI

IBRAHIM KASSIM DAHER

مريم سليمان توفيق

SALIM MOHMED MASTER

علي حميد علي حسن شطاف

هان  اسماعيل صالح حرز هللا

ى ايناس  ابراهيم فضل خبى

عبدهللا بن محمد بن سعد ابوردون

MANU PAZHAYA PEEDIKAYIL ABRAHAM

اسماعيل عبدالرحمن طلب العمله

يف ف بن نارص الشر نارص بن شر

صبا عبدالحميد عبدالرزاق العطار

محمد عبدالوهاب عزيز فتاح العزمي

امبى يوسف احمد جاسم الماجد

سلم محمد غباش غباش

WANG KAI

ZHANG WENMIN

عبدالكريم محمد اسعد المصلح

BABU ABDUL GAFOOR-KADOOPALI

حصه محمد راشد سعيد السبوشي

اده مريم كنون محمد مبى

رنر نبيل مغربية

هللا ف فاروق خبى اشر

Sergej Seblo

ي
 
علي يوسف موش يوسف المرزوف

جعفر فتجي محمد ياسيى 

MUHAMMAD ASIF MOHAMMAD AMIN

ان  الخيارى غسان حسن مبى

VANDANA MANOJ RUPANI

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI

عبدهللا مطر ابراهيم محمد المناعي

مهدى محمد كاظم اهليان

JAMEELA MARA ABDULLA

مريم عتيق مطر العقادي

جابر خلفان محمد سهيل

NASSIR ROSHAN ALI KASSAM ALI NACER

ي الزاير
ليل بنت زكي بن رض 

ي الزاير
زهور بنت زكي بن رض 

ي الزاير
سمر بنت زكي بن رض 

سحر خليل مصطف  فالح
اسامه خليل معيشر
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ي سيف علي سالم سيف المهبى

GUISHENG WU

احمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

خالد بن ابراهيم بن محمد بن جثالن

طالل بن جميل بن مرزا حمدان

نجيبه محمد خليفه المويجعي

ماجد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

جاسم سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

راشد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

سعود بن محمد بن عبدهللا بن جثالن

سيف سالم احمد محمد الحمادي

بكي لقاء محمد سالم احمد البر

محمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

شيخه سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

خالد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

SORAYA CLAUDIA MARIA LEUPI

ناروز شكيس ناروز شكيس

نشات عشم واصف

فراس علي ابو قاسم

Yongyi Du

GAJARIA ARJAN KISHAVDAS

RAICHANDANI PARTAB RELUMAL

طه بن نارص بن محمد الطوب

SOHAIL MIAN MOHAMMAD SALIM

MONICA MOHAN

JAYADER BINE

FAREZ SOMJEE AZIZ SOMJEE

DHARMENDRA CHHANGOMAL SAJNANI

ي حميد عبدهللا حسن عبدهللا الزعانر

JAFAR ALI

ليل عبدهللا حسن عبدهللا بدبوش

VANITA SERAI

INDRAVADAN KANTILAL TARACHAND SHAH

BADRUDIN GULAMHUSSEIN KASSAM

NARESH KESHAVJI SHAH

RIAZ MAWANI

GOPAL MOHAN BHOJWANI

هيا خلف محمد البنعل المهندى

GHULAM FARID CHAND BHAI

عبدالحميد مصلح عيش علي زيد

فضل حامد فضل حامد

ايمان حاج ويس اكرم الصباغ

KHALED CHEHABEDDINE
ايمن محمد زهبى احمد اليمان 

ي عيد خلفان محمد سهيل بن سهيل المهبى

ي جمعه خلفان محمد بن سهيل المهبى

سالميى  جمعه حميد
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احمد جمعه علي سعيد غليطه

وك اسماعيل القدره سعيد مبر

CHALISSERY VARIED DAVI

سامي رمضان محمد حسن العلمي

PRADEEP ISWAR BHOJWANI

RUBINA SHAHID AZIZ

JAIRAM THANWARDAS LAKHANI

ANIL SHYAMDAS PAGARANI

ي
 
حسيى  محمد حسيى  المرزوف

SAMEER ALIBHAI

FAIZA MUHAMMAD ASIF

فوزيه محمد احمد عبدهللا الريس

IGNATIUS COUTINHOS

هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان

فاطمه عبدهللا محمد سليمان

عبدهللا علي سعيد محمد بن مليح

هيلدا سام ابراهيم تقال

عيش افرام عيش عبد االحد

MOHAMMAD NOKIO HOSSAIN MOHAMMAD YUNUS

ABDUL WAHAB AL MUHAIDIB GENERAL TRADING

منذر صالح ابراهيم النابلشي
ياش عبدهللا حبنكه الشهبى بالميدان 

PETER ANTHONY LEWIS

امنه مبارك احمد

فاطمه محمد احمد حسن بوملحه

عادل حسيى  حسيى  الجابري

صفيه محمد احمد حسن بوملحه

عائشه محمد احمد حسن بوملحه

حسن محمد احمد بوملحه
محمد طارق فايز محمد مصطف 

ي
يوسف بن زايد بن صالح البويف 

Muhammad Owais Haji Moosa Motiwala

مها عباس محمد

سكنه يوسف حمد

HUMAIRA ARSHID SHEIKH

SHEIKH ARSHAD ALI SHEIKH MASHOOR

امل بن احمد بن صالح قنديل

علي سليمان حسن سليمان الحدبور

علي مطر علي محمد بنواس

محمود كامل احمد الرمج

ي ناعسه
مصطف  حسي 

ين عبدالرحمن محمد عمر شبى

KANTHALU SANKARAN GANESAN

سعيد بن احمد بن سعيد الشنفري

عائشه عبدالرحمن محمد مسلم بهله

MINESH DINESH DOSHI

SARAH MAHESH ASWANI

SAMAR ASWANI
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SAANYA RAJESH LULLA

ABDUL LATIF DAWE MEHRAJ HUSSAIN

عصام محمد الصغبى محمد

خالد ابراهيم محمد سماره

صالح بن احمد بن نارص الهمامي

احمد بوشكه

نارص بن محمد بن عبدالرحمن العجمي

KASHKHA PLAZA LLC

MICHAEL GHEBREHIWOT FOTO

مهدي بن سالم بن محمد المحامض

مهدي بن محمد بن حسيى  ال سفران

عبدهللا بن علي بن يجي ال صالح

يجي بن علي بن هادي ال صالح

محمد بن نارص علي الهمامي

احمد محمد نارص الهمام

مبارك بن صالح بن احمد الهمامي

محمد علي احمد الهمامي

محمد بن احمد بن نارص الهمامي

علي احمد نارص

محمد بن صالح بن احمد الهمامي

ALI MOHAMMAD ALHAMAMI

احمد بن محمد بن احمد الهمامي

فطيم سالم صالح الهمامي

VAZHAYIL PUTHALATH BALAN

PAWAN RAMESH LALVANI

Deepak Mehra

MILI SANGANEE

RUPINDER WALIA

وليد محمد سعيد المري

عبدالرحمن احمد نارص سالم التميمي

ي ه عيد مسعود سيف الزعانر مبى

ي ساره عيد مسعود سيف الزعانر

PAYAL JAIN

حواء اسماعيل ابراهيم الفردان

SHAHIDA PARVEEN REHMAN

جودة محمد عبدالعزيز شلير

TZVETA ASSENOVA CHACHIKOVA

شهد عادل كامل هاشم

RAJ GUPTA

MUNISH GUPTA

ي عبدالرحمن عبدهللا محمد عبدهللا الطنيجر

ف احمد عزت اشر

محمد علي احمد محمد العور

حسيى  جعفر عبدالعزيز باقر العبيدل

حليمه جاسم عبدالرحمن الهيل

حمد عيشي عبدهللا حمد الهتمي

فاطمه محمد عبدهللا عبدالرحمن شور

فاطمه عبدالرحمن جاسم الهيل
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محمد ابراهيم محمد احمد الحداد
يوسف عباس  محمد البلوشر

ي محمد سعيد سالم الزعانر

NAJIBULLAH ABDUL REHMAN

ي سالم راشد محمد خليفه بن غشوم الكعير

MUHAMMAD ARIF NUR SIDDIQUI

KHALED HAMEDI

MUHAMMED ABAID IQBAL HAGI MUHAMMED IQBAL

BISMILLAH NIZAMUDDIN

ي
محمد بن نارص بن عبيد القحطان 

علي حسن محمد السليمان

ي
كفاح عارف بركات المومي 

ي علياء حسن يوسف عبيد الزعانر

محمد احمد علي الشجي

ي ي الدرشي الكعير ي محيل حجر سعيد حجر

ي مراد اهلي محمد مصطف  حاحر
مروان محمد سعيد بن بشر

مروان خلف محمد الدليمي

ي حميد عبدالرحمن محمد صالح طنيجر

فاطمه عمر راشد احمد عبدهللا لوتاه

عبدهللا عمر راشد احمد عبدهللا لوتاه

عبدهللا محمد ابراهيم االستاذ الشجي

YING ZHANG

SYED RAQUEEB

عبدهللا بن حمود بن عل العوده

سالم محمد علي الخالدي

نوره محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

ناديه عقيل عل

بط محمد خليفه بط المويجع

محمد عقل هاشم

زكي محمد عبدالعزيز الغريشي

عثمان خالد حيدر كرامت علي رضوي

عمر بن خالد حيدر بن كرامت علي رضوي

باسم محمد كريم

باسم محمد كريم
بدريه حيدر حسيى 

علي بن عبدالكريم بن ابراهيم النمله

احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه

احمد سعيد عبدهللا بالحب العامري
عائشه شيخ شف 

ي
مصطف  بن علي بن محمد اللوان 

جمانه صالح الدين حسن ابوعنود

ي
 
جاسم حسن عبدهللا حسن المرزوف

RAJIV VINODRAI MITHANI
يشي محمد انور حسانيى 

جال ل الدين حسيى  صالح دياب

نور الهدى محمد رمضان منصور
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احمد عل احمد المدورى

ZAFAR PRAVAIZ

امل احمد محمد الحمد

ان الدوشى عبدهللا محمد عبدهللا خب 

ان الدوشي مها عبدهللا محمد خب 

مريم احمد محمد الحمد السميط

ان الدوشي ساره عبدهللا محمد خب 

محمد احمد محمد الحماد

مي سعد محمد عبدهللا النعيمي

احمد محمد الحمد السميط

ان الدوشي محمد عبدهللا محمد خب 

محمد السعيد عبدالحميد يونس

MANSOOR WARIS HASSAN

عبدالوهاب بن شباب بن نافع بن شمبالن

GUANGJIAN LUO

Sanaullah Muhammad

علي بن عبدهللا بن علي المذلوح

سلمان بن عبدهللا بن علي المذلوح

بتول بنت علي بن عبدهللا المذلوح

Manish Shah

MOHAMMED NINHAJ AHMED

احمد سام حبيب

هيا محمد اسعد عل

MUHAMMAD JUNAID ABDUL GHAFFAR

رشيده الكنداوي

HAYAT LAACHIR AHMED

ابراهيم بن عباس بن طاهر العباد

LEENA D'COSTA BENJAMIN

ROLVYN D'COSTA WILLIAM

ميالد يوسف حنا

عائشه مستور

ي محمد ال رضا
احمد عبدالغي 

ناديه مغي 

محمد بن علي بن احمد ال عيد

يونس بن عبدهللا بن حسن ال فردان

ARAIN MOHAMMAD BIDAD

حاتم بن محمد بن عبدهللا الحازم

خليفه عبدهللا عيش الكوس

AMMAR HASAN ALUL

سائد عيش توما القسوس

Linda Hammoud

REMEDIOS ARAGONES GAMBOA

رنا انطانيوس نعوم

يعقوب بن يوسف بن عبدالعزيز النجيدى

FARUK ALI BHAGANI

عمر صبجي عبدهللا عبدالرزاق

سمبى يعقوب صالح الخليل

عبدهللا سعيد شايق العمري
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خالد عبدهللا عبدالعزيز النشوان

ي عل بن محمد بن هجاري الحرنر
محمد اميى  بن عبدالقادر بن عالم تركستان 

محمد بن احمد بن محمد كاشف

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشمران 

سعيد بن عبدهللا بن محمد الشهري

عبدهللا بن عوض  بن محمد ال مخلص
غسان بن حامد بن عمر عولف 

سامي جواد احمد جواد ثابت

يوسف احمد عبدهللا ابراهيم

( كة البنك األهلي المتحد  ب.م.ش )شر

SHAIKH RANA BINT ABDULRAHMAN BIN MOHAMED

SHAIKH MOHAMED A RAHMAN MOHAMED AL KHALI

SHAIKH HESHAM ABDULRAHMAN MOHAMED ALKHAL

SH ABDULRAHMAN BIN MOHAMED BIN RASHED AL

SHAIKHA LATIFA BINT EBRAHIM BIN MOHAMED

جعفر احمد حسن علي كاظم

محمد اميى  عبدهللا محمد محمدي

عبدالواحد عبدالحسيى  عل الشاخورى

ف ف ال شر السيد محمد فاضل حمزه شر

ابراهيم عبدالواحد محمد خنجر

زاهد ذاكرالهي ابوسعيد شهرةالهي

يف ف بن عل الشر نايف بن شر

بندر بن شبيب بن دليل المقاطي

خالد ابن محمد ابن سليمان الدهاس

Rayya Abi Faraj

وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

طلعت سعيد محمود المدهون

سامر محمود القطان

فهد عبدالرحمن ابراهيم احمد األحمد

جمال سالم عبيد سالم الطريف  الشامش

محمد درويش بن احمد بن محمد ال درويش

صالح محمد حسن

سعاده سعيد علي

حسن سالمه سليمان ابوشباب

عادل بن عمر بن سعيد الحسان

الشيخ راشد خالد صقر راشد القاسمي

ALI RAZA BAND -E-ALI

علي سليمان محمد ابوشعر

ALEXANDROS ATHANASSIOS DILAVERIS

شايف عبده قاسم

ليل بنت محمد حسن بن عبدالمجيد الشيخ جعف

ي
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

محمد عبيد راشد عبيد حمد الشامشي

علي احمد سيف علي الغفلي

ي فياض شنابله
فياض مفض 

محمد خليفه حمود بن مالك

عبدالرحيم احمد ابراهيم الحواي
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خلفان محمد ابراهيم

ي
 
جمال عبدهللا سالم باطرف

فوزي عمر سالم

MUSHTA ANWAR

مريم عبدالكريم محمد جلفار

نجوى طانيوس شقبى

محمد عبدالسالم حباب

ي احمد الصفدي ي صبر
هان 

رجاء سلطان محمد الهامور

سليمان بن عبدهللا بن سليمان العمران

مصطف  بن عبدهللا بن سليمان العمران

عايده طارش ربيع

خليفه معمر نارص الشيخ منصور ابراهيم الرخ

سماح بنت عبدهللا بن سليم

LAXMI KHEMCHAND NAGDEV

MUHAMMAD ALI KHAN

بسام محمد تركيه

MASARAT MOHD DAUD

اسامه راشد حسن احمد السلمان

نداء محمد عبد

عبدالسالم راشد مطر عل السويدى

عمران يعقوب حسن علي هاشم

عبدهللا يعقوب حسن علي هاشم

حمد يعقوب حسن علي هاشم

يعقوب حسن علي هاشم

يعقوب حسن علي هاشم حمادي

عيش ابراهيم غلوم المازم

فارس احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

توفيق مختار

DAVID AMBROSE

ي اليافع
عادل عبدالقادرعلي عبدهللا العفيف 

شيخه حمد خليفه ابوشهاب

صالح بطي عبيد سعيد بن بطي

ي خليفه ضاحي خلفان خميس الكعير

خفيه حسن حميد بن ركاض
علي عبدهللا علي حسيى 

حمده سعيد خلفان سعيد القمزي

عماد رمزي نظمي العاضي

ي
 
عبدهللا عبدالرحمن احمد المرزوف

ابتسام محمد محمود عاشور

احمد خميس خليفه خليفه الهولي

ليل عبدهللا محمد علي

محمد داود عبده

GANPAT RAM

طارق خليفه حمد خميس

حسان اكرم زمريق

يزن محمد خالد الحموى

فتحيه حسن محمد الهول
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خالد خليفه سيف بن قسمول

ي علي الشامشي
خالد عبيد ثان 

ابراهيم محمد احمد حسيى 

فتحيه محمد علي الصايغ

ي راشد احمد عمر عبدهللا النقير

ي سعيد راشد سعيد خلفان النقير

احمد محمد عبدالوهاب محمد

ابراهيم محمد عبدالوهاب محمد

محمد عبدالوهاب محمد

امنه عبدالرحمن عبدهللا

منال محمد عبدالوهاب

احمد عبدهللا الوالي

علي عبدهللا مراد محمد

احمد محمد سعيد علي الحايري

الكديد للعقارات

خديجه عبدهللا ابراهيم

محمد مبارك احمد باتيس
احمد محمد عيش حسيى 

خلفان مطر سالم علي الغشام

فهد موش حامد ابراهيم

ي احمد محمد حسن علي زعانر

حسن محمد حسن علي

راشد خميس راشد علي راشد

علي سيف خميس نارص خميس

ي سيف محمد حسن محمد الطنيجر

ي عبدهللا مطر عبدهللا الزعانر

محمد حميد محمد بالحاج المراشده

عبيد سعيد سالم احمد الزيودي

محمد حسن سعيد علي بن قرش النعيمي

خالد محمد علي المليح

محمد حسن حامد راشد زيد

فاطمه سالم راشد سالم بن فاضل

سهيله سيف سعيد

مبارك راشد عبيد دغيش

ي هادي راشد عبيد الكتير

يوسف حميد يوسف الهول

صبيح عوض مصبح بن فاال ك

يفه محمد شميس  محمد جعفر شر

ي هاله خليفه حسن سعيد بن شور الكتير

خميس سيف سعيد سالم بن حمود القايدي

محمد سعيد سالم سعيد

مصبح عبيد مطر الطنيجر

خليفه ربيع سيف مبارك

سيف عل خليفه سيف المحرم الكتير

ي
عبدالعزيز حسن محمود حسن زرعون 

امل احمد مصطف  الدوش

محمد علي احمد الحمادي
عبداالله عبدالقادر حسيى 
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جهاد فايق حسيى  صادق

يف سالم عليك محمود محمد شر

صالح سالم محمد سالم العبيدلي

محمد عبداللطيف محمد احمد

هاجر ابراهيم اسماعيل

نوره عبداللطيف محمد احمد

عبداللطيف محمد احمد

نارص محمد عبدهللا سلطان

ناديه احمد حسن

مريم سالم سعيد الشامشي

عبدهللا سلمان سليمان عبدهللا العامري

رائد فؤاد نجيب الزبن

محمد صبجي مصطف  علي حنون

انطوان شارل بشاره جورج ميالي

SHOBHA RAVI KUMAR

عوض  احمد عوض

عيش احمد عوض  الرفيع

احمد عوض  ضيف

محمد سعدهللا بشار عابد

محمد احمد حسن صالح بوصابر ال علي

حسن عبدهللا حسن الحمادي

عبله بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

عبود احمد عبد هللا باصوالن

شاكر بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

اللمعان التجاريه

KUSHAL PALSINHJI JADEJA

عبدهللا محمد احمد المطوع

HAJI HAROON

MOHAMMAD BAGHER AINECHI

KARAN KUMAR

عقيل محمد هادي محمد علي بدري

علي بن حسيى  بن محمد النمر

ي الزاير
زكي بن رض  بن تف 

CHANDRASEKARAN MAITREYA

كه عبر الخليج لالستثمار القابضه شر

مجموعه ماج م م ح

KRISHNASWAMY RAMDAS

MEENA BAKHSHI

MOBEEN JASSAT

نبيل عبدهللا يحيى العلوي

MUSHTAQ AHMED KANWAR

AMIT KUMAR GANDHI

عبدهللا احمد محمود سالم

ي عتيق عبيد راشد سعيد الكعير

MOHAMMED IQBAL PATEL

ZAHID AZIZ AZIZ UR REHMAN

كيالنيه مصطف  داؤد
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امل السيد حلمي ابراهيم نوار

ياسميى  محمود محمد ابراهيم

اشاء محمود محمد ابراهيم

محمود محمد ابراهيم محمد

حسن عبدهللا مال هللا الحواسن

فاطمه احمد محمود عويس

عبيد سالم عبيد الذيب السويدى

ABDUL REHMAN ABDUL KARIM

ي
سيد اسماعيل سيد عبدهللا سيد عقيل حسيي 

وئام نزيه الغداف

شيخه علي سالم علي العويس

اميى  بن رضا بن علي ال غريب

مريم عبدالرحيم محمد احمد الحمادي
نارص عبدهللا محمد احمد نظاميى 

فهد محمد سعيد عكام

سامي نزهه بشار الجابري

ماسه نزهه بشار الجابري

محمد مبخوت فهاد فادي العجمي

ي ابراهيم فايز ابو طه خبى

فهد اكليفيخ نارص فادي العجمي

نضال صالح احمد بطانيه

ساره عبدهللا محمد مراد ال مراد

ي راشد راشد عبدهللا محمد حجر

عبدهللا مطر حمدان راشد الوشاحي

خليفه مطر حمدان الوشاحي

رشاء عبدالرحيم ابراهيم فكري

ي
محمد بن جبر بن محمد بن جبر ال ثان 

حسام زايد حمدان الكوز

فريده جميل محمد نعمان

بهجت محمد ابراهيم سبسوب

JATHEENDRANATH PUTHALATH

PUTHALATH KARUNAN

احمد علي راشد عبدهللا

ي
محمد خليل عبدهللا محمد العوينان 

KHALED YAHYA YAFAI
قحطان محمد ياسيى 

رنده صياح شعبان

منهل محمد ابوفاشه

ف احمد محمود ابوشقره اشر

امينه عبدهللا محمد باقر الحمادى

غانم خلف غانم عبدهللا الشامشي

يعقوب عباس فرحان شبيه

وليد احمد يوسف محمد الحمادى

NARESH CHANDI RAMANI

ي نايف بن حميد بن مصيح العب  

ي محمد بن مناور بن سمبى العب  

ى محمد بن مناور بن سمبى العب  

محمد عوض  علي محمد ياش المهري
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نارص سعد نارص

سعد نارص سالم
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

HUSSAIN GHATI GHAIB AL JBORI

ي ياس
جمال عبدهللا محمد بي 

نوره بنت عمر بن احمد الخليفه

فاطمه بنت ياسيى  بن مطر المطر

ي الصغبى فايز محمد حجازي صبر

PARVEZ KEKI DUBASH

مساعد بن عبدهللا بن فهد الرشودي

محمد بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن

فارس بن عبدهللا بن فهد الرشودي

فهد سليمان بن صالح ابا الخيل

محمد بن احمد بن سليمان العمرو

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المناعي

مبارك بن فهد بن مبارك المطلق

حسن بن علي بن محمد البوحليقه

محمود بن علي بن محمد البوحليقه

سعدي بن خنيفر بن عليان الرشيدي
حسيى  عباس حسن حسيى 

يوسف علي عبدهللا باقر الحمادي

عادل حسن شعبان

ندى ياسيى  عبدالكريم
احمد صالح عبدهللا المعيي 

ROSELINE BAFANDI

ISTVAN FERENCZ

رأفت يوسف محمود الطويل

خليفه محمد خليفه المويجعي شامشي

اسماعيل حسن غلوم داخدا

جميله محمد علي

احمد علي خميس الشجي

RUBINA LEGHARI MANSOOR AHMED LEGHARI

حليمه صالح سائح الجراري

عبدهللا غانم حمد غانم الشامشي

مريم عبدهللا غانم حمد غانم الشامشي

ABDELHAMID SAFFIDINE

يحيى سيف عبيد احمد ابوسمنوه

ي ابن طاهر الشهاب مؤيد ابن حجر

احمد حسن جمال

شمه فاضل احمد المزروعي

امل محمد عبدالعزيز

يوسف عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

عبدهللا محمد ماجد محمدالعسم المزروعي

امنه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عائشه راشد سالم راشد حمد الشامشي

نارص سالم راشد محمد الحاج الشامشي

فاطمه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عائشه سالم راشد حمد الحاج الشامشي
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شيخه عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

احمد عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

خالد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

ي
علياء علي سالم علي القيوان 

راشد سالم راشد حمد الشامشي

عائشه عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

عزه عبدهللا ماجد المعال

مريم محمد عبيد الغمالشي

ميثاء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

علياء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

حصه راشد سالم راشد حمد الشامشي

عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

ي
علي سالم علي القيوان 

موزه سيف ماجد الماجد

ي
مريم علي سالم علي القيوان 

محمد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

سالم راشد حمد الحاج الشامشي

سمر باسل كاظم بحر

سيف عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

صالح راشد سالم راشد حمد الشامشي

MARIAM FAYYAZ MAHMOOD MIRZA

ي
سلطان علي سالم عبدهللا البلوشر

ي
محمد علي سالم عبدهللا البلوشر

علي سالم عبدهللا

نعيمه عبدهللا حمد عبدهللا بوعيش

احمد خلف عل البدن

عالء بن ابراهيم بن احمد سالم

Chettarthodi Moideen

ي خالد سعيد راشد رايح الزعانر

المستثمر لمقاوالت البناء

FAKHRE ALAM SAEED

هيفاء حسن محمد احمد

وسيم ابوبكر عوض

ي
باسم مروان الخان 

حسيى  بن صالح بن سعود ابوالسعود

اسماعيل ابراهيم طاهر حجر عبدهللا المطوع

جواد كاظم جواد سعيد

فايز موش جميل المحاميد

جمالي لتلميع وزينه السيارات

ردينا احمد شتيان

حمد بن محمد بن احمد النعمي

ه صالح اسعد امبى

جابر حميد سلطان صقر ال علي

حمزه سعد ابراهيم عبدالنير

عبدالعزيز عبدالرب عبدالرحمن العوادي

محمد احمد مال هللا خلف المنصوري

عبدهللا محمد يوسف الجسمي الجسم

امل محمود رمضان ال علي
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مها محمود رمضان محمود ال علي
محمود محمد ورديان 

حسيى  محمد عبدهللا الجسمي

ابراهيم شهداد علي محمد رئيشي

غانم احمد راشد احمد راشد بوسنيده ال علي

حسيى  دواس مانع دواس

ي
علي حسيى  ابراهيم الحوسي 

ي
حسيى  ابراهيم عبدهللا الحوسي 

ي
الحسيى  بن علي بن حسيى  السلمان 

فاطمه محمد صالح عبدالرحمن العبدي

ي
فيصل عبدالرحيم عبدهللا البلوشر

عبدهللا محمد سليمان عبدولي

خلفان عبيد خلفان عبيد

ي فهد ماجد جعدان العتيير

عببى علوان عبدالعزيز العلوان

احمد صالح عبدهللا الهويمل

سيف خميس عبيد سويدان اليماحي

سلطان راشد سعيد راشد العواش

ماجد بن تركي بن حمزه الغامدي

خليفة حمود حمود جبر الزبيدي

طارق عبدالعزيز سعد الغامدي

مي  محمد جمعة محمد علي الحايري

PHILIP JOHN MADIN

علي سيف سعيد علي الصلف النعيمي

خوله خالد محمد اسحاق محمد

حمدان خالد محمد اسحاق محمد

خلود خالد محمد اسحاق محمد

محمد خالد محمد اسحاق محمد

ABHILASH CHERIAN
منال سعيد حسن الغصيى 

ي
شفيق احمد عبدهللا المزيي 

ي
علي محمد سيف محمد العطر ظنحان 

ي ي النقير
محمد صالح محمد سعيد الحريي 

ي
سالم علي سالم علي مرشود حفيي 

سليمان عبدهللا علي الشجاع

سامي علي احمد محمد

علي محمد علي حمود

ي
احمد سعيد محمد سعيد التكالن 

ي
طارق علي حسن محمد البلوشر

احمد عبدالقادر محمد عامر

سيف سعيد عبيد مفتاح الخاطري

الشيخ محمد علي محمد علي المعال

ي فواز عبدهللا احمد عبدهللا الطنيجر

ايمن احمد عيش احمد النعيم

شاهيناز ابراهيم جمال حسن

ي عدنان علي عبدهللا سالم اليعقوب الزعانر

ي علي سلهوب ي خفاحر عبدالنير

ي عذيجه محمد قضيب عيش الغافري الزعانر
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خلود عبدهللا احمد علي احمد البحري

محمدعبدهللا احمد علي احمد البحري

مريم عبدهللا احمد علي احمد البحري

عبدالرحمن محمد ابراهيم عبيد الرصومي

اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح

زهره مرهون عبدهللا سعيد

محمد حمود حمود عبدهللا الخاطري

عائشه عبدهللا حسيى  عبدهللا جمالي

ي حسن عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي احمد عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي يوسف عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي محمد عبدهللا محمد بن قضيب الزعانر

MUHAMMAD NADEEM KHAN

ي
رنا محمد عبدالفتاح علي الحوران 

فريد احمد محمد كلندر علي

عبدالحكيم محمد عبدالرحمن البناي االحمد

سلطان محمد حمد محمد بن غانم المري

محمد صديق محمد علي

احمد سعيد محمد سعيد الكدري

علي راشد علي الخنبولي الشجي

محمود سالم محمد عبدالمنعم

عبدهللا محمد سعيد عبيد بوهنيدي الشامشي

فيصل سعيد احمد حسن الميل النعيمي

سعد عبدهللا حسن النخيالوي المنصوري

حميد سعيد حمد النعيم

ماجد علي حمد محمد صبغون

اس ي هوجوس ببى
فريدريك بيبى ريي 

نبيل عبيد علي سيف العوبد

ي
راشد عبدهللا يوسف علي العوض 

عمران سليمان سالم

عصام عبدهللا عبدالرحمن الغافري

سعيد حمدان ابراهيم صالح بن طاهر

ي حمد سالم عبدهللا محمد بن يعقوب الزعانر

جمعه محمد سعيد سالم

قاسم راشد علي محمد بن حقموه

احمد عثمان احمد اال مبى

احمد عبيد عبدالرحمن الفال حي

شاكر سعيد جمعان باخميس

عمر سالم حسن سالم بن حسن الشجي

ANWAR HUSAIN SADAAT

AHM QUAMRUZZAMAN

SATHYAN SANKARAN KARUMATHIL

خميس سعيد عبدهللا خميس

صالح علي سعيد محمد الدالل

نارص علي عباس مظفر

ي عمر حميدان محمد الزعانر

جاسم محمد عبدهللا علي شغروف

مريم عبدهللا محمد مسعود الغافري
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يفه علي عبدالرحمن شر

ي
عباس محمد عيش البلوشر

ناجية جاسم عبيد البادي

محمد حمود محمد غالب حسن الصبيحه

عائشه محمد راشد العسكر

ي راشد ابراهيم راشد سعيد بن جميع الزعانر

موزه سالم جمعه سالم السلومي

عبيد جمعه سالم مرزوق السلومي النعيمي

RAMESH RAMNANI

نصار كامل نصار خليل
فت علي محمد مصطف  مبى

يوسف ابراهيم علي مراد عبدهللا

MOHAMMED YOUSEF MOHAMMED RAMADAN

ي
عبدهللا محمد محمد مدحان 

ي علي محمد عبدهللا راشد اليمازي الطنيجر

ي
 
طارق ابراهيم محمد السلمان المرزوف

مصبح محمد سلطان حمود المري الشجي

علي حسن عبيد احمد اليماحي

هان سالم علي عبدهللا سعيد الشر

ي
راشد عبيد حسن راشد العيان الحسون 

سيف راشد حميد غانم الغويص السويدي

ي
جاسم محمد كرم البلوشر

سيف سعيد علي جميع

سعيد علي جميع اليماحي

عمر حسن عبيد سعيد عبيد الحسوى

نوره بنت حمد بن علي العميم

ي سعد بن نصار بن بخيت الحرنر

احمد جاسم محمد جاسم

محمد بن صالح بن عيش السلطان

فايز حمد محمد حمد ضبعون

عبدهللا حمود حمود الخاطري

ي راشد محمد الشهياري المزروعي
تهان 

سالم علي عبيد راشد المزروعي

عائشه احمد عبدهللا رشيد الحمادي

SALEM AKHTAR

ي وائل
عبدهللا خالد محمد جاسم كلبان بي 

خليفه خالد محمد جاسم سالم كلبان

فاطمه عبدهللا محمد شليك

SHABINA YESMIN

لؤي احمد محمد تبيدي

زينب حسن محمد

احمد علي عبدالرحمن هاشم

محمد سعيد راشد الطياري

ي
احمد محمد سعيد التكالن 

علي عبدهللا علي سيف بن غازي

ي
جابرسعيد عبيد احمد القيشر

ي
عبيد زيد علي محمد القيشر

محمد صالح عبيد محمد
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عبدهللا حمد عبدهللا القال ف

سيف محمد سعيد سالم حلوكه

سامح عزالدين احمد احمد علي

ي مالك
يوسف احمد خالد محمد المطر بي 

هان عيش محمد عبدالرحمن عيش الشر

علي سيف علي عبدالصمد الكيتوب

عدنان عتيق احمد اسماعيل

ارشود علي ارشود علي الحنبولي الشجي

ي سارة احمد عبدهللا بن نبهان الزعانر

حامد علي عبدهللا علي المنصوري

حمد مال هللا صالح علي الشجي

GHULAM MUSTAFA HAFIZ

IGNATIUS FRANCIS RODRIGUES

غلوم محمد عبدالرحمن الرم

اخب  سيد اسماعيل سيد داوود

عبيد راشد ربيع غانم حسن الخنبولي

عبدهللا علي احمد عيش المطوع النعيمي

ي
عبدالرحمن عبدهللا عبدالكريم اسماعيل نف 

حشر سهيل احمد سعيد المونه

محمد عبدهللا محمد

احمد عبدهللا محمد عبيد

فيصل عبدهللا محمد عبيد

عبدهللا محمد عبيد

صالح علي صالح علي الحرش

احمد سيد علي حسن

ي
محمد وليد الحلوان 

ي منشار بن عايض بن عوض الهجله المطبى

فيصل بن مساعد بن مسعد العل

SHAFEEQUE SHAMSUDDIN PARKAR

خالد حسن محمد حسن البحار

احمد عبدالرحمن احمد صالح

ى محمد حسن علي حسن الشر

عبدهللا حسن سعيد حسن ابد

زيد علي زيد محمد السلحدي

ي
مريم علي عبدهللا سليمان القاض 

حسام محمد محمود النمر

بدر محمد عبدهللا محمد بن درويش

طارق حسن محمد حسن رباع الشجي

عمر محمد عامر هديب سالم

سلطان عبدالرحمن احمد صالح الشجي

فكتوريا للنقليات

ي
محمد سليمان عبدهللا سليمان القاض 

محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

خالد احمد حسيى  العراده

TABAN KUMAR SHIL

خليفه راشد خليفه سيف كاسب

عمر علي سويد سعيد سليمان الشامشي

عبدهللا راشد خليفه سيف كاسب المسافري
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محمد راشد ساري راشد الطوير

نايف حمد محمد علي الخاطري

محمد سيف علي سيف الخاطري

ي المزروعي عبدهللا سيف راشد محمد الحريير

محمد غالب محمد يوسف

ي محمد يوسف محمد يوسف منقوش الطنيجر

ي العلي
حميد سالم احمد سالم الحسون 

حسيى  علي حسن ابراهيم المنصوري

احمد موش حمد محمد المهري

فاهم علي احمد حسن الهياس  الهناوي

احمد محمد احمد سيف الشجي

راشد زيد راشد زيد القبع

MUHAMMAD ZAHID SARFRAZ

عبدهللا محمد عبدهللا صالح الشجي

ي شميلي
جمعه محمد حمدي بن حمدي بي 

الجاز للذهب و المجوهرات

ايمن عبدهللا علي محمد بن ديموه

عبدهللا سعيد علي الحليو

راشد محمد راشد سعيدوه

عبدهللا محمد عبدهللا المنصوري

سعيد محمد احمد خميس المحرزي

ابراهيم محمود سليم الحمامي

SHAIKONA LABBAI LABBAI

سليمه علي حمد عيش المهري

هاشم علي الفرا

علي عبيد علي محمد بن شميل

حسيى  محمد عيش حسيى  الحمادي

محمد عبدهللا هال ل حميد الكيبالي

سليمان عبدهللا سليمان حمايد

خديجه راشد محمد
يوسف عناد الحسيى 

خالد عبدهللا راشد محمد مروش

انتصار عبدالرحيم عثمان قاسم
ي كمال عيش مصطف 

تهان 

ي
هدى ذرحان عبدهللا احمد الذرحان 

مشاري علي حمد الفهد الحمد

علي مشاري علي حمد الحمد

فهد هزاع مطلق هزاع الكعمي

علي مزهي مجبل المزهي الرشيدي

ه هزاع مطلق هزاع الكعمي منبى

مي  فارس براك عويد الرشيدي

هزاع مطلق هزاع الحمد الكعمي

حسنه مطلق هزاع الحمد الكعمي

ي
عادل محمد رضا يوسف بهبهان 

انور سالم عبدهللا العبدالعزيز المسعود

عامر مبارك حمد محمد العجمي

سالم ثال ب راشد ثال ب الهاجري

ازى دبيس  قناص  عواد دهمان البر
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فايز هادى مطلق شميالن العازمي

ي جوزه بنت سعود بن نارص الظفبى

فهد فهيد عبدهللا فهيد محمد الويف العجمي

ي خالد ظاهر عبدهللا جابر سهيل المطبى

ي
نور محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

علي نارص علي حسن الخرص 

بتول عبدالرحمن فهد عبدهللا النقيدان

ي
محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

داود سليمان نارص سليمان محمد الحقان

ي فهد هدال ضيدان المطبى

مساعد حمود ضويج السعيدي

ي نوال فهد مذكر العتيير

يوسف احمد محمد عبدالرحمن محمد

ابراهيم ابراهيم سعد ربيعان الدبيعان

نارص مطيع مرعي مله العجمي

ي عيش ذريان فارس عوده العب  

عبدهللا بدر مشلح مشوح دهش
خالد قنيفذ رماح مطلق القحطان 

عبيد سعد عبيد حمد الهاجرى

عايض بن هادي بن حسيى  ال راكه

بخيت احمد بخيت احمد الرقم

راشد عوض عويد راشد الرشيدي

MAISA ALI AL QATTAN

خالد عبدالوهاب محمد مشاري الحليل

فهد شبيب فالح ظاهر الزعير

ي حمود عواض حمود بطي المطبى

علي عبدهللا معتوق علي

احمد عبدالمحسن انور سمسم

احمد عبدهللا عبدالعزيز العمر

حصه سالم ياسيى  سالم الشطي

بدر عبدهللا المديرس

مبارك علي مراد الشطي

خالد فالح مناور سالم العازمي

عبدهللا سلطان محمد سلطان العجم

خالد مبارك حمد هادي الزوير

صالح صالح عبدالهادي مبارك العجمي

طارق جعفر محمد الوزان

عبدالهادي صالح عبدالهادي مبارك العجمي

ي للخدمات الماليه
 
كة ساف شر

وك وك مكي المب  حسيى  علي مب 

مبارك محمد مبارك الساير

ي عبدهللا نايف عمر حمدان العتيير

ي وضحه عبدهللا نايف عمر حمدان العتيير

ى نواف عبدهللا عيد المطبى

ى بدر محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ى نواف عايد سمرا المطبى

ى عبدالمحسن محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ي
عبدالعزيز جاسم محمد محمد القحطان 
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ي
ساره جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ى عل محمد مشعان الخشم المطبى

ى سلطان عل محمد مشعان الخشم المطبى

ى احمد دوجان الظفبى

ى نوف عبدهللا عيد المطبى

ى محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ى احمد عل محمد مشعان الخشم المطبى

محمد احمد سعدالدين حموطه

ى محمد عل محمد مشعان الخشم المطبى

ي
جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ى عبدهللا محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ي
ريانه جاسم محمد محمد القحطان 

ى نايف عبدهللا عيد المطبى

ي
محمد جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ى ماجد محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ي
فال ح محمد فرز ظمن الديحان 

حسيى  احمد عبدالكريم علي شموه

ي خالد عيد محمد مثيب العتيير

عبدالعزيز سيدظف سيديوسف سيدهاشم

FOUZIA SAID ERRAMI

رائد مصطف  سفر

ه سيف سالم مبى
عبدالباسط السيد احمد حسيى 

زكريا سلمان علي الحمدان

صالح بن محمد بن ابراهيم الحيدر

سالم القرين علي القرين علي العامري

نوره عبدهللا سالم محمد

الشيخ عبدهللا عيش عبدالعزيز راشد المعال

بشبى جمال كوزر

ايمان محمد عبدهللا المال

ي
شاديه فؤاد سيد احمد الشيتان 

محمد عيش محمد النجار

عبدهللا بن محمد بن هادي الهمامي

شذى مروان زمريق

ي جمعه عبيد سلطان عبيد الكعير

HISHAM HASSAN

HARIHRA IYGR MAHESH

شادي صالح فايز الدغمه

جهاد محمود قيم

نداء عبدالغي  نرصهللا شعت

ابراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الراججي

عبدهللا سيف سهيل شي    ع المزروعي

حميد عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

علياء عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

هاشل سالم راشد سويدان

بشار عبدهللا السود

ي
 
عبد هللا حسيى  مال  محمد المرزوف

نارص سعيد نارص علي العلي
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فاطمه عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

ي محمد علي داهم محمد احبانر

ي محمد هادي صالح االحبانر

ي المزروعي
 
خليفه حميد سعيد الرقراف

عبدهللا محمد سعيد علي بن مران الظاهري

راشد حمد محمد ماجد السويدي

طاهر علي شاهيى  محمد طاهري

خليفه محمد حسن الحيلي الشجي

عبدالجبار عبدالرحمن عبدالمجيد العيص

ابراهيم بن نارص بن احمد الراشد

حاتم علي محمد المحرمي

طالب نارص صالح سالم الجساري

شيخه عل عبدهللا سعيد النعيم

SADHWANI RAJU MURLIDHAR

نورا عبدالرحيم حمدي الفرا

محمد ايمن محمد القرا

علي بن حسن بن محمد السليمان

ي
ي محمد يوسف الوردان  وهير

FAHAD SULAIMAN AL ABDULLA AL HINDI

ي
زكريا بن صادق بن عبدرب الرسول البحران 

عبدرب الحسيى  بن عبدهللا بن ابراهيم

ي تركي بن محمد بن مفوز العتيير

انوار دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

عبدهللا علي عبدهللا منصور المنصور

ي علي نارص ي عبدهللا ناحر ناحر

سيف علي سيف حسن الحمادي

محمود علي كرم محمد خوري

مروان محمد يوسف محمد الشج

خالد عبدالرحمن محمد الجسمي

ي الشجي سالم محمد حسن سالم الشر

ي
 
ف عيش صقر سيف شور الشر

NASSER MARWAN OBEID

امل مجي الدين علي عثمان

طارق عبدالوهاب محمود

عزيزهللا عبدالرحيم روستا

MUHAMMED IRFAN SALEH

محمد بن مسيفر بن هاشم المالكي

محمد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

ي التميمي
خالد بن صالح بن مفض 

عايده بنت عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن

لينا بشبى صادق

عارف فرج محمد ربيع الصيعري

نهيان مسلم سهيل مسعود العامري

ي عبيد محمد سعيد الكتير

عادل حسن عبدهللا عيش الشيبه

احمد علي عبدالرحمن عبدهللا

خليل حسن خليل الكردي

فيصل جمعه سلمان الحاوى
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Khaled Khazendar

Jaimini Dipak

Zubeida Imtiyaz Desnavi

AMEEN POTTACHILAGATH

RAJEEV LULLA

KUMAR TOPANDAS PRITHWANI

احمد هاشم حسن البيطار

محمد عبدالحفيظ احمد سنجق

صالح سالم خليل بربر

THISARA MITHILA RANAWAKE

منال حيدر كامل

احمد عدنان كتمتو

محمد صالح محمد عبدهللا شور

احمد حمد راشد حمد

محمد عبدهللا محمد شحان

محمد سعيد راشد محمد

ي
 
احمد علي احمد سعيد الهادف

LANA MONES GHARAIBEH

RAMESH RAMAN KUTTY

صالح بن هادي بن علي ال دويس

ساره بنت محمد بن ابراهيم الزيد

DANA ABU GHAZALAH

سعيد عبدهللا ابراهيم محمد ال علي

سعد عايض بن كران بن مطر الدويلي

مريم صالح عبدالرحمن

محمد راشد علي جمعه

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

سيف عبدالواحد حسن احمد

عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالرحمن العر

مشيع بن محمد بن مشيع الدوشي

عبدهللا احمد محمد حسن محمد جمال

احمد محمد حسن محمد جمال

جميله يوسف موش غريب

سحران ين رضاء بن فهد الشمري

MAXIM KARABKOVSKI

AL QATTAN JAWHARA ABDULAZIZ A

فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العجيان

علي بن حسن بن سلمان البندري

ساره محمد خالد العقيل

ي منصور بن فالح بن زايد المطبى

فهد بن عبدالعزيز بن محمد السعيد

نارص بن راشد بن محمد المري

هشام يوسف معتوق بوعل

فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

ي غانم بن شهاب بن بشبى العب  

مصطف  بن جعفر بن ابراهيم الخطام

صالح بن علي بن كلفوت ال كلفوت

يوسف بن احمد بن عايش  الحميدى
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ي
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القحطان 

عائشه بنت صالح بن رشيد الصالج

فيصل بن فهد بن عبدهللا العجيان

مؤيد بن عبدهللا بن عبدالكريم ثنيان

ي ابن محمد السماعيل اشاء طالب ابن حجر

حسيى  علي القطان

اسماء بنت احمد بن ابراهيم الهندى

محمد احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

نوف بنت فهد بن عبدهللا العجيان

سيد احمد سيد محمد سيد موش سيد الموسوي

مي  منصور محمد عباس علي خوري

احمد منصور محمد عباس خوري

حمده منصور محمد عباس علي خوري

سال مه منصور محمد عباس علي خوري

رنر ناظم شحان احمد نمر
محمد حسن حسيى  الحوسي 

ي عبدهللا الخوري علي محمد حاحر

ي الشجي
مريم ابراهيم محمد مسي 

فاطمة محمد عبدهللا محمد عليوه الشجي

مريم علي سيف حسن الحمادي

يوسف علي سيف حسن الحمادي

ساره علي سيف حسن الحمادي

عبدالرحمن خميس مبارك العامري

محمد مال هللا محمد نور محمد خوري

عبدهللا خالد صديق فتح علي ال خاجه

راشد سعيد مبارك سيف الخيلي

محمد احمد علي ابراهيم الصايغ

ي ساره خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

عبدهللا خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهي

ي راشد خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

ي علي خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

عبدهللا حسيى  حسن احمد عبدهللا

حمدان حميد سلطان حمد بالكديد الفال شي

اسحاق محمد عبدالرحمن عبدهللا

ي
داود ابراهيم محمد علي ابوالشوارب العوض 

عايده عطا دياب بال طه

نبيله فهمي محمد الجرجاوي

ي محمد الجرجاوي ف كامل عبدالنير اشر

عائشه سلطان يوسف بوميان النعيمي

ي عادل عبدهللا ربيع عبيد ربيع الطنيجر

عزيز سعيد احمد عبدهللا الزقرى

حفيظه يوسف  عبدالفتاح

عدنان احمد ذيب العتيير

عبدالمحسن بن ابراهيم بن محمد فياض

خالد بن ابراهيم بن محمد الفياض

ابراهيم بن عبدهللا بن نارص الراشد

لمياء بنت بداح بن عبدالعزيز العنقري

Balu Parayil Jacob
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لينا احمد قاسم

ابراهيم عبدالرحمن ربيع محمد العماري

ي
محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسي 

ي فايزه فهد سالم الوهيير

محمد احمد عبدالرحمن علي جميل

سليمان بن سعد بن عبدهللا السعيد

سمبى حنا بشاره

محمد بن عبدالرحمن بن محمد المرحوم

فاطمه بنت عبدهللا بن محمد الدحيالن

احمد علي علي عبدهللا المنصوري

صالح عوض احمد ابراهيم المحرمي

نيله بركات سعيد عبدهللا المحرمي

عبدهللا بن محمد بن قميش ال دغرير

عبدهللا بن علي بن عبدهللا العبدالواحد

خميس عبدهللا خميس الرفاعي

كي
حسيى  بن محمد بن ابراهيم الب 

زا ابن احمد الجارودي علي ابن مبى

ي خالد بن عوض بن حمدان العب  

ايمان مصطف  زيتون

احمد بن صالح بن احمد الهمامي

مبخوت بن احمد بن صالح الهمامي

خالد بن احمد بن صالح الهمامي

ي نايف ابن محمد ابن هادي الزعير

نارص بن عبدهللا بن محمد السبيعي

صالح بن سعد بن ابراهيم العلي

فائز بن سالم بن راشد اليامي

صالح بن احمد بن صالح الغامدي

شاج بن محمد بن منصور عبيدي

عبيد بن عايد بن سالم الدوشي

مان مبارك بن سالم بن محمد ال رص 

Vazhavila Kochunarayanan Venu

ي
عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا الشنيف 

ي فهد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الحرنر

موزه بنت عبدهللا بن سعيد الجابري

عهود راشد بن احمد المعال

شمسه ماجد عبدهللا

حسيى  بن احمد بن علي الشمر

علي بن جاسم بن عبدهللا جليح

ي فهد بن فيحان بن مسفر العتيير

موش بن احمد بن علي المرهون

محمد بن عبدهللا بن مكي المشامع

مي رباح برجس نمر الشبر

ي
سلطان بن ضيف هللا بن سعد الدعجان 

Dilip Rajendra Hiremath

ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان

عبدالعزيز بن ابراهيم بن محمد العبدان

مريم يحيى عبدهللا احمد العيدروس

ماجد هاشم حافظ العجل

RAK Properties PJSC Page 99 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2006

2006العام - األرباح غير المستلمة 
علي خادم محمد مطر الرميي 

فهيد بن مسفر بن سالم الصقور

محمد بن دايس بن سعد الدوشي

ي فهد بن نايف بن مجيديع المغبى

مها بنت حسيى  بن باقر

شاهيى  بن حسن بن سلمان الدوشي

ياسميى  احمد عبدالعزيز جباري

مشاري محمد بن ابراهيم بن جاسم الجاسم

ي
هند بنت احمد بن محمد المريج 

محمد بن ابراهيم بن جاسم الجاسم

محمد بن فهد بن مسلط الشمري

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن جاسم الجاس

دانه بنت محمد بن ابراهيم الجاسم

مساعد محمد بن ابراهيم بن جاسم الجاسم

امينه بنت ابراهيم بن جاسم الجاسم

مي بنت محمد بن ابراهيم الجاسم

نوره بنت محمد بن ابراهيم الجاسم

محمد بن عبدهللا بن خالد الخالدي

ي ي الخريضي العب   احمد بن عايد بن شلير

ي حامد بن بطاح بن خليف العب  

عبدهللا بن خالد بن محمد الخالدي

ي حسيى  بن صميدان بن فالح العب  

فهد بن مرعيد بن محنش الربيعيه الشمري

ي محمد بن خلف بن صميدان العب  

حسيى  بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

حسن علي مبارك احمد المحمود

نارص علي مبارك احمد المحمود

مها علي مبارك احمد المحمود

فهد علي مبارك المحمود

مهره اسماعيل فتح عل ال حاجه

عبدهللا بن فهد بن عبدهللا السعيد

احمد بن محمد بن عبدهللا الفهاد

لولوه عيش علي الحميدي

ي
طاهر بن محمد بن علي ساجوان 

لولوه عيش علي الحميدي

جمال عبدهللا احمد جاسم الجمال

خالد عبدالرحمن ابراهيم الجيده

سعيد بن صالح بن محمد ال محفوظ

عبدهللا ابراهيم عبدهللا الماجد

ي صباح بن ثميل بن دعداع العب  

ي محمد بن رشيد بن بتال المطبى

ي
عادل بن سالم بن فرج النعمان 

فيصل علي احمد نجد

عقيل بن محمد بن طلفاح الشمري

محمد بن سعيد بن عبدهللا الغامدي

ياسيى  بن جعفر بن محمد

علي بن عبدالوهاب بن عبدالحميد الخواجه

عائض بن تميم بن مبارك الدوشي

RAK Properties PJSC Page 100 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2006

2006العام - األرباح غير المستلمة 

ايمن بن جعفر بن جواد الحداد

علي بن احمد بن طاهر المالك

ي رشود بن علي بن جربوع العب  

ي موش بن عليوي بن جربوع العب  

وضاح ابن سعود ابن راشد المشعل

علي بن جاسم بن محمد ال محفوظ

احمد بن مكي بن احمد ال تركي

محمد بن فهد بن علي ال سالم اليامي

ي
حصه بنت رفيدي بن مسفر القحطان 

ي
سامي بن سعيد بن عبدهللا النبهان 

ALI HASAN ABBAS JAFREY

محمد ابراهيم محمد الحمادي

محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

عبيد بن سالم بن صياد اليامي

عبدهللا بن ابراهيم بن احمد البناي

صالح بن حمد بن عبدالرحمن الرشيد

سعد حمدان مثور الغدير الشمري

ي نادر بن حمدان بن مزيد العتيير

عصام بن علي بن محمد ال نهاب

ابراهيم بن حمد بن نارص الهداب

زنعاف بن عبدهللا بن خشيبان السهلي

عبدهللا بن صالح بن احمد الباشه

احمد بن خالد بن عبدهللا الرويشد

MOHAMAD HAMMOUD

KHALIL CHARLES MASSOUD

ابراهيم بن حسن بن محمد ال خليفه
عبدهللا علي سليمان مصطف 

علياء سليمان حسن الحاج محمد

يوسف عبدالسالم محمد قنديل

ي سلطان بن سمار بن ناهي المطبى

ليل بنت احمد العلوي

ناديه فالت حسن حسن علي الراشدي

سليمان بن بطي بن سهيل المربوعي

عي امام محمد امام السيد البر

عبدهللا بن سعد بن سالمه الشمري

رشيد بن فاضل بن محمد الرشيد

حسيى  بن صالح بن محمد المشعل
 
فاطمه محمد حسن عبدهللا ال صاف

ابراهيم بن عبدهللا بن حسيى  البالدي

انور بن علي بن حسن المبارك

يوسف بن علي بن حسن المبارك

احمد يجي نارص البطل

ياش معيوف حسن

RASIN KADRI MUFTI

خالد عبدالمطلب أحمد سالم

هدى سعدالدين سعيد

هيثم محمد سمور

سلمىعتيق محمد الهاملي
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عبدالمنعم بن سلمان بن عبدهللا الحداد

فواز محمد رفيع شكرهللا

معاذ علي محمد علي العمبى ال علي

عبدهللا سالم محمد الصيعري

محمد خميس جمعه محمد السويدي

ZINA M-DEMARCHI

سمر راوف مراد

حسيى  ابراهيم سيد محمد سيد هاشم الفردان

عمر احمد الزبيدي

ضومط حبيب ابوخليل

عزيزه هاشم امام الدين

يل العدره محمد احمد جبر

ي عبدهللا راشد محمد عتيق زعانر

محمد عزيز ديب

عزيز احمد ديب

ديانا عزيز ديب

فريال سعدهللا محمد داود السعيد

ابراهيم احمد محمود ابوشيخه

ناديه علي محمد

ي ليل صالح حسن صالح المهبى

ي
البتول طريف الحسيي 

محمد سلمان محمد خالد عبيشي

سعاده االستاذ عبدالعزيز بن محمد بن عبدال

ي
يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعون 

Nitin Ramchandra Talegaonkar

ي مبارك العريمي
فايزة ثويي 

ي
جال ل عبدالحكم مصطف  النوبان 

Smitha Ninan

MANAR FAHMI IBRAHIM ABUELAYYAN

AYMAN MOUSA AHMAD ALMALKH

ي
ي حسيى  الزيي  علي جاسم حجر

سال سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

محمد سامر فوزي رسالن

ار سليم الجركس سبى 

طارق حسيى  عبداللطيف عبدالرحمن ال علي

امجد محمود ابراهيم الكرداوي

محمود السيد محمود سالم

علي حسن محمد المقادمه

محمد عبده محمد فياض

ايهاب نافذ حلمي شعث

ي
راغده كامل الزويي 

لينه فوزي ذيبان غزاوي

Johnson Kunjukutty Kollakkaran

شمه حسيى  خليفه قريوش القبيشي

ي انتصار سالم صالح الكثبى

ي احمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العمبى

ي سطام ابن عبدالعزيز ابن عبدالرحمن العمبى
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ي بنت عبدهللا بن ابراهيم البليهي
امان 

عبيد سيف كنيش مبارك الهاملي

صالح سيد محمد صالح

حمد احمد سيف حريحر المزروعي

حسيى  بن عباس بن عبدهللا الصفار

صالح بن احمد بن صالح الدوى

صالح بن علي بن صالح الدواء

محمد بن علي بن صالح الدواء

حسيى  بن علي بن صالح الدواء

عبدهللا بن صالح بن سالم العلي
سليم بن محمد بن سليم الحسيى 

يوسف بن صالح بن سالم العلي

محمد بن صالح بن سالم العلي

فاطمه سلطان عبدهللا الهاملي

عبيد عتيق محمد عطشان الهاملي

سلم سالم مسلم المزروعي

عائشه خميس احمد محمد المزروعي

زايد عمر بن زايد محمد الزايد

عبدالرحمن عمر بن زايد محمد الزايد

ي احمد هاشم بن محمد بن عبدهللا الحاحر

شاكر بن صالح بن محمد االشقر

ابراهيم بن طاهر بن جعفر الصقر

محمد بن حسيى  بن علي الحمد

بدر بن محمد بن علي ال شبيب

فؤاد بن محمد بن علي ال شبيب

محمد عتيق خلفان سالم المنصوري

محمد خلفان الحاي خلفان قذالن المزروعي

ي حسيى  محمد
 
مها ابراهيم الدسوف

عائشه مال هللا عبدالرحمن

شاب سالم عبدالقادر الزبيدي

JASSEM ABDOU

راشد علي سالم سعيد

عائشه محمد سالم المزروعي

هزاع راشد علي سالم سعيد

( ي  ي عبدالعزيز صبر صالح الجمل)صبر

عمار مسعود عبدالسكر

بشار عبدالكريم محمد عتوم

مساعد حسن عمر عبدهللا بن عمرو

حسن عمر عبدهللا بن عمرو

عقيل يوسف اسحاق عقيل

خلفان بن جمعه بن درويش الخنجري

اسماء حبيب محمد حبيب المزروع

ي
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم البان 

نزار ابراهيم هزيم

زايد محمد سعيد عتيق القبيشي

حمامه محمد عزان المزروعي

Alexander Matianis

عمار عبدالكريم الطوير
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وسيم اسحق سليمان محمد ابوشوشه

كي
وليد موش يونس الشر

ي حجازي
رامز علي حسي 

افنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

حنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

مهند سالم صالح عبدهللا الجعيدي

الحسيى  بن علي المطوي

م عمار محمد البر

ي احمد حارب حسن احمد الزعانر

ي محمد نور الدين الحلير

محمد بن عبدهللا بن ابراهيم الحماد

عبدالحميد فتجي فرحات

Dona Fawzi Mohamed Mahdi Al Neyazi

عبدالعزيز بن شحان بن محمد الغامدي

ي
 
مريم حسن علي جعفر المرزوف

عبدهللا عبدالستار فهد الشمالي

علي بن عبدالستار بن فهد الشمالي

علي محمد سبت الخيلي

زاهر سيف مبارك سيف الريامي

طارق بن عبدالرحمن بن نارص العويد

نوره عبدهللا محمد

يجي باسل غازى محمد مسب 

ي شحاده
امجد بشبى عبدالغي 

سامح محمد عبدالرحمن محمد شحاده

ي
مجاهده عوض محمد عبدالغي 

ي شحاده
ي بشبى عبدالغي 

عبدالغي 

ي
 
زينب عبدهللا محمد سالم المرزوف

رين حاتم االصفر

وائل ابن عبدالمؤمن عبدالسالم مرزا

محمود مصطف  محمود عبدالعزيز

حافظ محمد ابراهيم محمد الجاسم

ي ي الحمبى زايد مبارك حسن عمر العكبر

نبيل طه عبدالرحمن حسيى  العيدروس

عمر محسن طويرد صالح المنهالي

عبدالقادر حامد محمد
ناديه فريد حسيى 

سعيد حمد حميدي عبدهللا المنصوري

مضحيه غافان سلطان ال بالخيل

فاطمه احمد علي الحمادي

بخيت حمد ضحيان بخيت المنهالي

نبيله عايد محمد

امينه صالح اسعد ثابت

ايمان صالح اسعد ثابت

عبدهللا صالح اسعد ثابت

ي صالح اسعد
امان 

ي
سعيد سلمان سالم سلمان الهنان 

مروى نارص محمد مروى

يف عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الشر
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سلطان بن عبدالعزيز بن محمد العمبى

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمبى

خالد بن صالح بن مضجي المطري

محمد سعد سالم غبر المهري

سعد بن ثال بان بن نجيدان سموده

ريم علي هادي عوض العامري

نوره عبدالرحمن بن مقبل

سالم مبارك عيد نارص المنصوري

ي عبدهللا سالم عيضه محمد الكثبى

فاطمه فالت حسن الراشدي

احمد عبدهللا محمد خلفان المزروعي

يونس منرص كعوان

عبدهللا حسيى  محمد علي

مبارك بن احمد بن محمد ال هشالن

ي
قينه بنت علي بن محمد الزهران 

احمد محمد محسن نارص النعيمي

مطلق بن عوده بن مطلق الشمري

مي
خالد ساعد سالم خلفان الحرص 

مرشد منصور راشد مرشد المنصوري

سعيد منصور راشد مرشد المنصوري

سعيد بخيت سعيد العروه الخاطري

سلطان ابن محمد سلطان االسلم الشمرى

حماد بن حرير بن شالش الشمري

محمد بن عجالن بن شاح الشمري

حسن بن علي بن فلفل الشمري

مبارك سعيد مبارك بدر المنهالي

سلطان احمد سلمان يعقوب الحمادي

بنه غريب راشد المنصوري

خميس عيش فارس سعيد المزروعي

محمد عبدهللا حمد النيل احمد

خليفه خميس عبيد صويلح الهاملي

روضه محمد غنام الهاملي
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Naseem Bakrou

عبدهللا بن صقر المقبل
احمد قاسم خليفه ال بوعنيى 

غانم عبدالرحمن سعيد غانم ال علي

خلود سالم خميس سالم السعدي

عبدالجليل عبدهللا محمود حميدان حماد

بسام محمد داود

سالم مصبح سالم سعيد الدرعي

ي
ي البلوشر زينب محمد ادم جزانر

نارص جعبل محمد العوذلي

محمد يسن بنياميى  رحمه

م عبداللطيف محمد البر

طيبه محمد عبدهللا عبدالرحمن الكمالي

فاطمه هبول سعيد الراشدي

مريم راشد عباس سالري

عببى عدنان عبدالحسيى  السوادي
سلوى محمد رشاد مصطف 

سامح نادر عبدالنور يونان

ليال محمد الشيخ طه

مي  طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

حمد علي مانع علي رحمه الشامشي

صنعاء طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

العنود طرشوم صالح طرشوم محمد العامري
االمبى فيصل عبدالحميد شاهيى 

خليل رمضان محمود ابو سمعان

محمد عبدالمحسن علي سالم

راشد سعيد مبارك سيف الخيلي

يوسف علي محمد القائدى

محمد يوسف علي محمد القائدي

احمد يوسف علي محمد القائدى

محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

الصغبى محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

حنان محمد عبدهللا احمد الهرمودي

BLESSON IDICULA

ي عايض علي سالم عايض الكرنر

ه عبدالعزيز احمد عبدهللا الهرمودي سمبى

ي جمعه خميس محمد الكعير

توفيق بن حمد بن محمد العودة

قاسم هالل سيف حمود الكيومي

محمد شليوي    ح محمد غافان مسلم الجابري

ي شايع هادي فرحان صالح الحبانر

احمد نارص راشد ماجد لوتاه

مغبى خميس مغبى جابر الخيلي

ي خالد بدر عمر الكثبى

علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

ي
حسيى  علي حسيى  مقلم الخليف 

ي خليفة غانم عبيد زعل الحمبى
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ي المزروعي
 
خليفه حميد سعيد الرقراف

ي علي سالم راشد الحباله الكتير

Ashraf Zaher El Nakhala

انيس محمد سليم الحمايده

حمدان محمد خليفه ضاحي العميمي

فاطمه سالم سالميى  المري

ي غازي سعيد محمد سعيد العتيير

سعيد سمبى سعيد الدم

فهد جواد علي حجله

متعب حسن احمد السعيدي

Swaminathan Shanthi

محمود سامي نشاوي

مي  علي موش المروى

ي
ليلي رفيق القعسمان 

فاروق خزعل محمد عبدالجبار العبيدلي

يفه السيد محمد السيد علي الموسوي شر

حميد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوي

نارص محمد سعيد مبارك سبت الخيلي

يف عبدهللا المال حبيب محمد شر

مبارك محمد احمد

ي معال
ربيع علي حسن عبيد بي 

Mohamed Kamal Abdalla

ي
 
حسيى  صالح عثمان عبدالباف

محمد مال هللا محمد نور محمد خوري

ايمن حاتم زهدي شديد

سعيده خليل عنب  العلي

قاوي حسام الدين احمد علي الشر

ي ابوالفتوح هاله محمود خبى

ي
عمر حسن يوسف حسن الحوسي 
ي حسيى 

 
حسيى  ابراهيم دسوف

كمال رجا عبدالرحمن محمود

فاطمه محمد رشاد

ي
داود ابراهيم محمد علي ابوالشوارب العوض 

معب   نبيه سالم عازر

محمود احمد السيد غنيم

عذرى مسعود جاسم مبارك الظاهري

PRADEEP KUMAR VASUDEVAN

ي عبدهللا مسلم سالم مسلم السيانر

كريم احمد نارص النعيمي

ي
امنه سالم حمد الرميي 

ه بشبى نارص صبر

سيف سالم خليفه سلوم الراشدي

جمعه سالم خليفه سلوم الراشدى

امل محمد نايع

محمد بطي خلفان القبيشي

عيش احمد عيش

نبيل يوسف محمد ابوجراد

اد والتصدير النورس  للستبى
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راشد بن مسعود بن سعيد الريامي

محمد عيش محمد النجار

احمد حمد عبدالرحمن راشد عبداللطيف المبار

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن راشد المبارك

سناء حمد عبدالرحمن راشد المبارك

حمد عبدالرحمن راشد المبارك

صالح عبيد علوي صالح

امنه شيخ عوض

وسيم سامي سلمان العلي

محمد بن سالم بن سعد عنفيى  قمصيت

علي محمد علي الشقاع

ي
احمد حسن عل عبدهللا العوض 

نارص حاحر اكبر مالك

بدر ابراهيم عبدهللا ابراهيم محمد

فتحيه سعيد جمعه الصيوي

ى  المهبى
محمد خليفه ثان 

ميثه عيش خادم ابوعال مه القبيشي

طالب عبداال مبى أحمد

هيئه الهالل االحمر

ي حسيى  محمد حسن النحاس
مصطف 

منصور مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 

ي
اسماعيل محمد اسماعيل محمد الحوسي 

سعيد يوسف سعيد السويدي

سيف محمد علي الكميت الهاجري

نوره راشد سيف سعيد الجروان

ي
ثريا فاعور عبدالغي 

ي
 
اسماعيل عبدهللا احمد عل المرزوف

NOOR MUHAMMED HAJI ABDULLATIF

مجدى محمد عماد مرش

Zahra Syyida

RANJEET SINGH SINGHVI

عبدهللا عمر عبدهللا محمد بوذار الراشدي

سعيد احمد سعيد الحوته العامري

ي علياء شطيط عبيد بن الكتير

راشد مبارك مطر احمد محميد المانع المنصور

مي  درويش داغر درويش المرر

ي
حسن بن غالم بن محمد البلوشر

جهاد محمد سالم خريسات

محمد عبدالرزاق البغدادي

هان النعيمي حسن احمد حسن سالم الشر

زيانه بنت سالم بن محمد

عمرو محمد عادل علي موش المجايرى

فاطمه علي جاسم

ي
محمد عبدهللا علي الحوسي 

محمود تيسبى محمود المبسط
سميه عبدالكريم حسيى  مصطف 

فاطمه محمد مبارك

حمدي عبداللطيف مهران
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ي
سالم احمد حسن الحوسي 

محمد السيد صالح احمد الظاهري

علوي صالح علي المنصوري

عادل سامي سلطان العيش

AKBHIRO SHIMOZONO

SACHIKO SHIMOZONO

احمد خميس راشد خميس بن شقوي

HIROKO SHIMOZONO

بدريه احمد حسن

KIMIHIRO SHIMOZONO

ياش محمد سعيد بالبحيث

مي  علي يوسف حسن عباس
حسيى  محمود حسيى 

كه راكو لتموين المواد الغذائيه  ذ م م- شر

راشد سالم عيش اليال يله

ي صالح مشعل العدوان
موض 

ي
ي محمد يوسف الوردان  وهير

فيصل فاروق محمد منيف الجابري

Babat Huneid Salehbhai

ي
ابراهيم عزت ابراهيم الخششر

ي المزروعي عبدهللا حمد نارص حمد الكنيير

محمد جمال سلطان عبدهللا غنوم الهاملي

محمد بن طاهر بن سلمان الهالل

مريم مبارك عبدهللا الحمادي

الشيخ احمد نارص حميد راشد النعيمي

ي ريمه محمد سهيل الدرونر

سالم عبدهللا حمران سالم المنهالي

Gihad Khalil Ailahouni

ي سالميى  صمباخ سالميى  عبدهللا الزعانر

ي
عبدهللا عتيق سالم عزران الرميي 

ابوبكر عبدالقادر علي العيدروس

ينة سيف خليفه القبيشي شر

عتيقه مكتوم احمد القبيشي

ي احمد مسلي محمد عبدهللا االحبانر

علياء عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

مصطف  بن عقيل بن حسيى  الغافلي

عبدهللا علي عبدهللا منصور المنصور

شمس الدين يس صالح محمد
عبدهللا عل حسن قطب الدين الحوسي 

مؤسسه القمه الفنيه للمقاوالت العامه

ه سلفا جاريجاي مبى

اسماء حسيى  محمد حسيى  الحمادي

ايمان حسيى  محمد الحمادي

عمران حسيى  محمد حسيى  الحمادي

رائد مصطف  سفر

مبارك خلف خلفان بوحميد المزروعي

عبدهللا محمد علي

ي نر امنه جمعه سالم حايز المحبى
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مريم عبدهللا خميس محمد المزروعي

ي
 
وف ساره عادل سعيد نارص الشر

ي
 
وف سهيل عادل سعيد نارص الشر

وش العامري واضحه محمد قناص حب 

خلفان محمد احمد ديالن المزروعي

سالم سيف سالم ساكوب المزروعي

ي
 
وف سعيد عادل سعيد نارص الشر

خديجه سيف سالم ساكوب المزروعي

عبدهللا سيف سالم ساكوب المزروعي

ي
 
وف نارص عادل سعيد نارص الشر

عبدهللا سلطان سلطان هزيم السويدي

محمد نارص حسيى  ابراهيم الصايغ

فاطمه خلفان عبدهللا سلطان الظاهري

هادف سالم راشد المنصوري

احمد محمد اسماعيل حسن الرمجي

جهاد محمد اسماعيل حسن الرمجي

Syed Khalid Iqbal Zaidi

مريم علي سيف

AL SHAMAL AUTO PARTS LLC

ي محمد سالم جاسم الشاعر الزعانر

يوسف احمد عبدهللا ابو الريش المنصوري

ي
شما عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
محمد عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
حمده عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
 
ايمن عباس احمد السكاف

مريم علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

جمال عبدالرحمن جاسم ابراهيم البغام

ي ايه للكهرباء ذات مسئوليه محدو
كه اي ن  شر

سلطان علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

كه ذات مسئوليه محد ونيات شر الوفاق لاللكب 

HOSSEIN EBRAHIM ASRAR HAGHIGHI

اسماء راشد يوسف البغام

محمد علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

علياء علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

MAHENDRA KUMAR TULSIDAS VASU

موش بن عبدالمحسن بن علي ال موش

PUNIT VASU

ندى محمود قرانوح

محمد نارص علي الحوطي

يكي سالم صالح مبارك البر

و للصناعات  كه ذات مسئوليه)الكب  ي شر دنر

مي  عبيد سالم السويدي

JAGDISH KODU MAL JESWANI

خميس عبيد خميس عبدهللا الظاهري

KADIVETI SREEDHAR REDDY

نارص علي عبدالرحمن الحوطي

MEENA BHAGWAN BHATIA

RAJAGOPALAN SURESH
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رياض ابراهيم ابراهيم

عصام الدين علي محمود فرغلي

وليد احمد محمد بلبل

KARANI VIRAMATI BHAGWANDAS

ي
حمد عبدالرازق يوسف علي العوض 

ي فوزيه عبدهللا عمر الخريجر

NABILA NISAR MUHAMMAD ASGHAR

ابراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الراججي

MUHAMMAD ASGHAR

ALI DAVID PAKSIMA

RAISINGHANI AJEET GHANSHAMDAS

FAREEHA SAKARIA

فادي عادل حماده

JOHNSON THARAYILATHU ABRAHAM

امال احمد الهمامي

عبدهللا شاجع الهمامي

صالح بن احمد بن صالح الهمامي

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

افنان احمد الهمامي

احمد بن صالح بن سالم الهمامي

مبخوت احمد الهمامي

معاذ احمد الهمامي

حسناء بنت عبدهللا بن صالح الهمامي

مبارك بن صالح بن سالم الهمامي

شاجع بن صالح بن سالم الهمامي

وك بن علي الهمامي رفعه بنت مبر

اسماء بنت احمد بنت صالح الهمامي

صالح بن شاجع صالح الهمامي

سلطانه بنت احمد بن صالح الهمامي

شموخ بنت احمد بن صالح الهمامي

ساره بنت احمد بن صالح الهمامي

العنود احمد الهمامي

جبله مبخوت محسن عمران

وك شاجع الهمامي مبر

حسن حمد علي المزروعي

محمد حمد علي المزروعي

حمد علي مسلم المزروعي

احمد محمد يوسف منقوش

حمده منصور محمد عباس علي خوري

سال مه منصور محمد عباس علي خوري

احمد منصور محمد عباس خوري

مي  منصور محمد عباس علي خوري

نارص عوض  محسن عوض الواحدى

عبدالعزيز عمر نارص علي حويل

ي رازي نارص احمد عبدهللا الكثبى

حسام ابراهيم حسن حماد

عائشه سلطان محمد المنصوري

قماشه سيف محمد المنصوري
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محمد حموده علي بن حموده

جاسم محمداحمد درويش

حميد بن عبدهللا بن علي المزروع

سيف حمدان سيف العلكيم

احمد سيف محمد بالحصا

يوسف محمد علي النويس

خالد عبدهللا عمران تريم عمران

مسلم سالم مسلم بن حم العامر/ سعاده الشيخ

نارص حسن سلطان غانم الغانم

محمد مهنا بطي هزيم القبيشي

ي
محمد خلفان مطر الرميي 

سعيد سيف راشد سعيد حمرعيى 

حجر احمد بن حجر البنعلي

حميد نارص سالم العويس

حمد سالم بن ثعلوب سالم الدرعي

راشد سالم سيف النعيمي/ سعاده

مساعد بن عبدهللا بن الكايد الخالدي

ي وهيب برنيه
محمد دان 

علي بن عبيد بالرشيد

ي مطر عبدهللا محمد المهبى

حمد سيف محمد مبارك ال سالميى  المنصوري

مبارك بن سالم مسلم بن حم العامري

احمد رمضان جمعه

صقر سالم محمد بن حم العامري

عبدهللا محمد عبدهللا هزام الظاهري

ي
عبدهللا بن محمد علي ال ثان 

ي محمد راشد مبارك سالم الكتير

عبدهللا بن احمد بن حميد بن راشد النعيمي

محمد سالم كردوس العامري/ سعاده اللواء

محمد بن صالح بن عبدهللا الدرمكي/ معالي

ي
مسفر بن سعيد بن عبدالرحمن القحطان 

مروان احمد ماجد الغرير

جمعه احمد ماجد الغرير

عبدهللا عبدالرحيم عبدالرزاق الفهي/ سعاده

احمد بن زايد بن صقر ال نهيان

حسن عبدهللا يوسف حسن ال عل

سالم بن محمد بن نارص القاسمي

ي
ورثه عبدالعزيز جاسم عبدهللا كشوان 

سعيد عبدهللا راشد سعيد الظاهري

المجموعه الدوليه الخاصه

الغرير لالستثمار

ي رناد ابجاد محمد صالح العتيير

خوله عيش خميس  محمد الخيلي

كه االستثمارات الوطنيه شر

راشد عبدهللا عمران الشامشي

راشد غريب راشد عبيد المنصوري

ي ابجاد محمد صالح العتيير

ي محمد بن عمبى بن يوسف احمد المهبى
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جمال سالم عبيد سالم الطريف  الشامش

عبدالعزيزبن حميد بن راشد النعيمي

حميد راشد علي حمد الدرعي

علي بن سعيد بن سلطان سالميى  الظاهري

سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري/ سعاده

جمال بن صقر بن سلطان سالم القاسمي

راشد حمد محمد ماجد السويدي

سالم مطر سالم علي بن مسيعد النيادي

امنه حسن محمد علي

ي
طلحه محسن فضل العفيف 

محمد عبدهللا طهرى الحمادى

اسامه عبدالوهاب جسام

Zahra Hassan Farah

ي نشوه تميم الصليير

احمد عبدالقادر محمد عامر

عبدهللا خالد صديق فتح علي ال خاجه

ي
حكيمه احمد غال م درويش البلوشر

لؤلؤه عبيد حميد المنصوري

راشد علي سالم طراف

محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

احمد عبداللطيف احمد الموش

سلطان نارص محمد نارص سلطان السويدي

لمياء حافظ محمد الراشدي

بهاء الدين محمد الحسيي  علي محمد يونس

م نعيمه محمد محسن الجانج الحرص 

نارص حسيى  نارص محمد

وسام عبدهللا فرحات محمد

مايد سعيد نارص راشد الظاهري

محمد عبيد حماد محمد المنصوري

عادل عفيف سالم عل سالم المسكري

محمد احمد سلمان مطلق

فضل سالم نواس ابوخاطر

مروان حكم مصطف  منصور

باسل عبدالفتاح سليم تايه

Vijay Laxmi

انس محمد وجيه رشدي حمدان

Ali Mohamed AbdelRahman

حسيى  علي عقيل ابوبكر الهاشمي

غالب علي عقيل الهاشمي

اولكا صموئيل قشوع

مديحه مراد علي عبدهللا

خالد عبدالنارص احمد الزبيدي

اسماعيل علي دهدار

محمد ايمن محمد القرا

جمال محمود معتمد حسن

علي احمد سعود

فرج عبدالجواد احمد فوده

موزه ابراهيم يوسف الطابور النعيمي
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Sayed Noor Mohammed

محمد بن صالح بن ابراهيم اليجي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الغدير

صالح بن ابراهيم بن محمد اليعي

علي بن ابراهيم بن محمد الملحم

نارص سعيد نارص علي العلي

نارص عبدهللا محمود حميدان حماد

مبارك محمد مبارك احمد باحميد

راشد احمد راشد

ي نايف بن فهد بن عيد العب  

ي سليمان بن عوض بن خليل العب  

مصطف  سيد حسن علوي عمر

ي
سالم خميس سالم جمعه الغيالن 

علوي بن محمد بن عبدهللا بارصه

احمد سالم احمد اليافعي

ي
 
ف حليمه صالح عبدالرحمن الشر

صالح حسيى  احمد صالح

عبيد عيش عبيد محمد النقير

محمد عبدالقادر محمد صديق عبدهللا الجسمي

صالح بن علي بن كلفوت ال كلفوت

ي
محمد علي اسماعيل الرميي 

وك بن مبخوت الهمامي علي بن مبر

فهد سالميى  حسن عمر

اشواق سالميى  مبخوت محمد العامري

ي سلطان بن محمد بن يسلم الكثبى

مسلم بن سالم بن احمد جداد

فاطمه يوسف محمد علي الحمادي

علي صالح محمد الهاجري
نارص عبدهللا احمد علي المصعبيى 

ي سليمان مسلم سالم احمد بن هالنر

سيف محمد علي محمد الذهلي

ي علي نارص ي عبدهللا ناحر ناحر

ي
سليم صالح سعد عبدهللا شيبان 

مبارك عيضه بالربيع بالعبد المنهالي

علي صالح سالم ثابت باهيصمي

سائره سليمان سعيد بامبجود

ي
زيانه سالم سعيد ال سويدن البلوشر

بخيته عبدهللا سعيد القبيشي

حسيى  مهدي حسيى  عبدهللا الحامد الهاشمي

خليفة سلطان محمد عبدهللا محمد ال علي

ي نعمه محمد مبارك عبدات الكثبى

محمد احمد سعد عبدهللا علي المنهالي

علي محسن عبدهللا صالح بن شحبل التميم

ي
ي منرص حسيى  الحارن  ناحر

نبيل احمد محمد الجابري

ي
فالح فايع فالح حمود جره القحطان 

فاطمه شور خميس حميد الشامشي

موزه شور خميس حميد الشامشي
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يفه شور خميس حميد الشامشي شر

فوزيه محمد احمد

نبيل شور خميس حميد الشامشي

السيد مصطف  احمد احمد الرفاعي

ي خزنه عتيق مسعود اليعقونر

صالحه محمد سعيد المنصوري

ي علي بن ضميان بن ذياب العب  

ي هالل بن ضميان بن ذياب العب  

ي هالل بن رشيد بن شخيتبى العب  

عائشه سالم علي رواس الراشدي

نارص احمد سعيد حسن الكندي

علي سالم سعيد سالم

عيضه مبارك مسعود علي بن عمرو

عباس عبدهللا محمد عقيل كاظم

ي ان المهبى فهد مرزوق سبى

Dineshkumar Keshvalal Shah

بسام احمد خرص  زايد

Melville Morris

سمبى محمد اسماعيل عوده

مهند سمبى محمد عوده

Momin Khan Zanjir khan

ي يزرب العامري محمد يزرب حرنر

حازم اسماعيل طه اسماعيل

ي
محمد خميس سيف علي الحسان 

ي محمد سلطان سالم الكتير

ي
ي البلوشر

عفراء ابراهيم عبيد ثان 

ي
علي نادر راشد مبى البلوشر

ي
محمد نادر راشد مبى البلوشر

ملكه احمد عبدالحكيم

ي
عببى راشد عبدهللا علي الحسان 

ي
نوال راشد عبدهللا علي الحسان 

ي
عبدهللا راشد عبدهللا علي الحسان 

خالد حميد سعيد حمد العزري

نارص جمعه عيش حسن البسطي

لينا كمال سليمان الدرديشي

يم حسن علي محمد البر

سليمان كمال سليمان الدرديشي

عدنان كامل محمد عبدهللا

ي
ياش عبدالغفار محمد سان 

ضياء الدين احمد طراد

حميد سالم محمد علي الشامش

حسن محمد بشبى حسيى  بشبى الشقفه

Purhima Kamlesh Gandhi

عطوف علي زيد العامري

حمد سعيد عذير سعيد الوي  هي

سعيد غدير سعيد الوي  هي

موزه سعيد عذير سعيد الوي  ه

مبارك سعيد عذير سعيد الوي  هي
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عبدهللا محمد سعيد علي بن مران الظاهري

رشا رزق احمد المرصي

علي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

احمد عبدالحميد قناعه

احمد خليفه محمد شلبود الخيلي

موزه سعيد حمد حربش

ي حجازي
ابراهيم علي حسي 

جوعان محمد جوعان عويضه الخيلي

شور احمد شور شهوان عرار الظاهري

سيف محمد المطوع النعيمي

ي
علي عبدهللا علي البلوشر

Hisham Khan Mohammad Hasham Khan

علي كامل احمد الهاشمي

فاطمه حسن علي

فوزيه عايض اسماعيل

بخيته علي حمد الدرعي

Adam Mohamed Ali Fadlalla

عفره احمد محمد الجابري

فاطمه حمد محمد النعيمي

الضبع عبدهللا علي سيف الضبع الدرمكي

مؤسسه الهجن البيطريه

عتيق داود صفصوف غميل النعيمي

اسماء محمد جاسم محمد الفراج

علي سيف عبدالرحمن النارصي

علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

فاطمه علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

سيف علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

عائشه احمد مفتاح

ي
عزه علي محمد القاض 

منذر محمد وليد

ميسون عيش عباس

حسن علي وهبه

سالم بطي جوعان حمد مبارك الشامشي

BAVARE SHRIKANT BALAKRISHNA

ي
عائشه عبدهللا ابراهيم محمد البلوشر

اسامه عادل عبدالرحمن الرمح

نارص السودى سليمان الدرعي

سعيد بالل عبدهللا المطوع الظاهري

مهره بالل عبدهللا المطوع الظاهري

ساميه فؤاد محمود

محمد بالل عبدهللا المطوع الظاهري

ي فاطمه سعيد محمد غميل الكتير

فاطمه اسماعيل محمد

سلطان بالل عبدهللا المطوع الظاهري

احمد سالم حمدان سالم الشامشي

سلم محمد غباش غباش

سعيد علي سيف سعيد بن حارب

ي عبيد سيف عبيد برهوم الكعير
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مها محمد صالح عبدهللا صياد

ABDUL AZIZ JAFFAR KHAN

صبحه قطامي سعيد علي الخيلي

جمعه قطامي سعيد علي الخيلي

عي ايمن السيد محمد اسماعيل البر

GURMUKH

SAJANI

محمد سليمان محمد سعيد معضد النيادي
محمد اسماعيل محمد الغصيى 

ي محمد سالم محمد زيد الكرنر

محمد سالم هاشل علي الظاهري

شمسه كشيم مبارك الشامشي

عبدهللا سعيد سالم محمد العلوي

عائشه محمد احمد

مسلم غدير الراعي سعيد العفاري

ي حافظ رحال
تيسبى حسي 

سعيد حارب مفتاح حمد النيادي

ي
فواز عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا الزرعون 

سهيل دليله سالم صقوح العامري

مزون خالد سالم عامر سالم العلوي

حميد مطر سالم علي المسيعد النيادي

هزاع مطر سالم علي المسيعد النيادي

WALID TAHA DAMAJ

مهدي صالح حمود عبدهللا الكبيشي

عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري

فاطمه سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت ا

ي
سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت الكويي 

ي
خليفه علي عامر محمد الغيي 

ه سيف سالم مبى

عفراء حمد عبدهللا النيادي

ي سالم عبيد سالم الكعير

ي خالد راشد مصبح عبدهللا الكعير

ي
ي الكويي 

ي مصبح ثان 
الحاج ثان 

محمد سالميى  العبد سالميى  النعيمي

خالد خميس  سالم سعيد الفتجي

ي علي محمد حميد سالم الجنيير

ي سيف ابراهيم عبدالرحمن سيف الكعير

ربيش مبارك حسن لحول المشيعي

خديجه عبدهللا علي

ي سعيد شامس محمد احمد الكتير

ون الدرعي محمد حميد الصغبى

مبارك حمد محمد سالم بن جذوه العامري

علي سالم علي وحبى الدرعي

ي محمد هادي صالح االحبانر

محمود علي كرم محمد خوري

عبدهللا علي عوض

طال ل مصطف  ابوبكر العطاس

عبدهللا امان محمد الهرمودي
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ي خالد محمد مطر حمد الكعير

ي
جاسم عبدهللا محمد احمد البلوشر

مبارك محمد ابراهيم العجمي

بخيت سعيد مبخوت العضيلي العامري

فاتن محمد فياض جرادات

نايف مسلم حمد حمرور

ي
سعيد محمد ادم البلوشر

ي
خلفان علي خصيف خلفان الحسان 

جمعه محمد هامل دسمال المرر

سالم القرين علي القرين علي العامري

موزه سهيل محمد

ي عائشه سعيد سيف الكعير

سالم محمد سعيد قنازل صباح العفاري

ي الدرعي
سيف حمد سالم حمد السلطان 

ف نمر عثمان الدحدوح اشر

غانم ظافر غانم محمد الشامشي

حميد فالح سيف الشامشي

حمد حميد حافظ راشد العامري

صادق احمد الرفاعي

MOHAMMAD SHOAIB SIDDIQUI

Janos Petnehazi

ي
خزينه محمد ظافر العريان 

نارص عبدهللا عبدالرحمن الزبيدي

سامر سامي موال نا

خليفه محمد حمد فارس المزروعي

Vijay Kumar Madan

علياء محمد عبدهللا محمد المحرزي

سلم مسعود سالم غريب القمزي

محمد سالم مبخوت معويض الراشدي

عمر جاسم ابراهيم حسن الذهب العلي

سامي يوسف سليمان محمد االنقر

مهبى علي هويشل الخاطري النعيمي

ونيه محمد حسن

ساره ابراهيم سعيد شوربجر

عديله السيدشبر السيدابراهيم

ي عبدهللا عيش علي حمد ال يعقوب الزعانر

TALAAT BADR ELSAYED

ي عبدهللا عطيه نارص ناحر

سيف حارب محمد سعيد الخيلي

Erkan Gulec

عبدهللا راشد سعيد عل المهندى

عبدهللا حسيى  دردقه الحمادي

خليل ابراهيم محمد

جنات خرص  خرص  قنديل

طيب محمد نور عبدالرحمن محمد حوير

خليفه احمد سلطان اليوسف السويدي

علي عبدهللا محمد خلفان

عقيل مبخوت النوه احمد المنهالي
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محمد نايف عبداللطيف الحمد

شادي صالح فايز الدغمه

محمد عبيد كنيش مبارك الهاملي

نشوى نادر محمد صلهوم القبيشي

حسام بدرالدين صالح الخطيب

مريم مبارك مصباح المرر

Muhammad Salim Qadir Bakhsh

عبدهللا سيف سهيل شي    ع المزروعي

فاطمه احمد حسن

يوسف عبدهللا عبدالرحمن يوسف

اسماعيل موش حماد رمضان

عاليه صابر ميا

Elsebie Cornelia De Beer

يف النهاري طالل هاشم شر

ريم سليمان عرب

الشيخه هند عبدالرحمن بن رحمه الشامشي

ي عمر جاسم سالم الشاعر الزعانر

حمود عبدالهادي محمد الهاجري

ي
امنه سلطان محمد القاض 

صفيه سالم سيف القبيشي

Umar Ayaz Arshi

لولوه حسن خاتم محمد الحمادي

عنايات عبدهللا محمد

خالد حسن عبدهللا خصيبه

ايمان محمد عبدهللا المال

عبدهللا بن محمد بن هادي الهمامي

ي هادي محمد ناحر

صالح بن محمد بن هادي الهمامي

ي
نعمان نديم تف 

حماد رمضان هليل المختاري الشمري

فاطمه علي اسماعيل

يكي هنا محمد احمد البر

رائد يجي بركات

صالح سالم بن عمبى الشامشي

نوره سعيد بخيت الشبلي

احمد محمد شعبان حماده

سالم سيف علي الخالدى

محمد علي صالح محمد الشجي

حمد جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

فاطمه جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

نعيمه مبارك محمد

عبدهللا سالم علي الكندي الصيعري

عبدالقادر سعدي عبدالقادر صالح

ورده سليمان احمد بن سميدع

روال  محمد رياض الصلح

كة عمان واالمارات لالستثمارات القابضة شر

Julie Thomas

نهيان اميى  عبدهللا ابراهيم المهزع
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ي ساره صالح عامر الكتير

اسماعيل عبدالرحمن احمد اسماعيل الحمادي

وليد جمعه سليمان علي الريامي

نبيل محمد محسن الربيعي

خليفه محسن محمد الجسمي

ي
 
مريم علي احمد المرزوف

داود سليمان عبدهللا سليمان

ي شيخه جاسم عبيد الزعانر

اليازيه جاسم سعيد محمد ابوعبله

فاطمه جاسم سعيد محمد ابوعبله

ساره جاسم سعيد محمد ابوعبله

سعيد جاسم سعيد محمد ابوعبله

جاسم سعيد محمد ابوعبله

عبدالغفار عسكر سالم المفلجي

عيش علي ابراهيم جاسم المنصوري

ي احمد مسلم نارص سليم العريمي الجنيير

عمرو رضا ابومسلم السيد السيد

ي
احمد رياض ابراهيم الحسيي 

مامون مصطف  ابراهيم بكر

Zubeida Imtiyaz Desnavi

عائشه علي محمد خوري

وليد محمد سيف القويطعي

خالد بن محمد بن سيف القويطعي

كامل أحمد سند أحمد حسن

ي
 
عبدالعزيز عبدهللا صبورالمرزوف

ي جمال نارص سعيد محمد الزعانر

زايد عبدالباري عوض  سعيد الجابري

LINA EL DADA

ابراهيم احمد سليمان اوهيب

ابراهيم عبدالعزيز محمد بومجيد

فاطمه محمد غانم

ي
سحر دنداشر

حمدي نور محمد اسماعيل

احمد بن حمود بن حمدان العلوي

محمد خليفه راشد طماش المنصوري

YAMAL EL KHUFFASH ABED

مباركه دحمان

يوسف جاسم محمد ال علي

ي
 
عبدالرزاق عبدهللا عبدالرحمن علي المرزوف

خالد محمد عمر عوض الحامدي

سعيد محمد عبدالعزيز المال  اال نوهي

ي فيصل بخيت مبارك بن علوان اجتير

يوسف علي حسن عبدهللا

محمد عبدهللا محمد شحان

وداد حسن حيدر حيدري

جيلن محمد عبدالحفيظ شور

ي سعيد حمدان عبدهللا نظبى الجنيير

ي ي بن عبدالعزيز انر
 
صدف
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James Benedict Dsouza Jhom

HO TY TRINH

وسام نبيل بلوط

احمد راشد محمد راشد النعيمي

Monther AL Quzah

ي رائد عبدالرحمن محمدعبدالرحمن نارصالزعانر

ي
خميس سالم عبيد الرميي 

محمود جابر عوض بخيت

احمد السيد عوض  حسن هيكل

هادف راشد سالم طربيش المنصوري

محمد علي محمد معدي

طالب نارص صالح سالم الجساري

ي حمد صالح حمد الجنيير

ي حمد صالح حمد صالح ريا الجنيير

شيخه صالح حمد صالح ديا

ي
عبدهللا محمد حسن خليفه الحوسي 

Satheesan Pradeep

سهام راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

محمد راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي
عبدهللا سيف نارص جعيي  

حاتم علي محمد المحرمي

حازم مفيد عويل

محمد جافر شاه

ي اره الكتير علي سعيد علي عبيد شر

نسيم وليد حميد

Mohammed Azher Islam

محسن نارص جمعه ابراهيم الخلصان

ي
سالم حسيى  سالم بوزيد الخليف 

MOHAMMED HANEEF THAYATHAE PURAYIL

محمد راشد احمد محمد

ي
محمد اسماعيل محمد احمدالحوسي 

ي
زياد قاسم الحمدان 

محمود هاشم محيمد

سفيان حسيى  محمد عبيدات

ي
علي صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

ي
صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

عبدهللا جمعه عتيق جمعه الظاهري

رمزي نقوال مشنتف

عدنان سعيد العاضي

Marine Grigoryan

مطر عبدهللا كليب عبدهللا الهاملي

MOHAMMAD KASSIM MOHAMMAD ALAM

دينا عبدالرزاق حميد

ي
خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

جاسم محمد الشيخ جابر

سلم شور جمعه

Ali Akbar

MR ALI AKBAR MOHAMMAD LUQMAN
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Andreas Bossow

احمد النمر سيف خميس الشيجي

فاطمه سالم نارص الفنه

احمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

فاطمه حمد عبدهللا بوعيش

امنه ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

فيصل ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

مريم ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي
محمد حسن حسيى  الحوسي 

احمد علي راشد سعيد نارص الظاهري

نارص علي سعيد صالح النعيمي

عامر علي سعيد صالح النعيمي

هدى علي سعيد صالح النعيمي

ي
فيصل طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
عبدالرحمن طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

نضال منبى حديد

عبدالهادي محمد عوض محمد باشكيل

نرص عيدروس احمد ابوبكر النقيب

احمد حسيى  قطيش

عيد خميس احمد سلطان السويدي

ي محمود الشمري خالد صالح شاحر

ي نر خلفان جمعه سالم حايز المحبى

زهبى نجم الشمندي

محمد دحام خالد
ماهر عواد مصطف 

ي جمعه عبيد سلطان عبيد الكعير

فاطمة محمد عبدهللا محمد عليوه الشجي

ي الشجي
مريم ابراهيم محمد مسي 

يكي خالد محمود حسيى  صالح البر

اياد اسماعيل محمد ابومطلق

فوزي بن علي بن عبدهللا الفاضل

رشا وليد خياطه

ي يعقوب عبدالرحمن يعقوب الزعانر

عبدالرحمن انور الزالق

مطر محمد خليفه العميمي

سعيد علي سالم سعيد النيادي

زاهيه علي عاشور

عبدالرحمان اجضاض

مفرج بن صالح بن سالم الصيعري

يكي صالح بن عبدهللا بن احمد البر

خوله محمد ظاهر بن ظاهر

Dr Shabbir Abbas Gulamhusein

ايمان عبدهللا محمد عبدالواحد المعينه

مرضيه نارص عبدالواحد

امنه نارص محمد علي نارص النويس

محمد عمر احمد ادم

ي مناحي صالح عذيق الكرنر

احمد عتيق محمد خلف المزروعي
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الحسيى  بن عمر زهمول

Tushar Prameshchandra Patel

Mats Tage Furskog
لؤى مصطف  عبدالكريم خرص 

شعبان عبدهللا عبدالوهاب الغصيى 

بشار عبدالخالق رؤوف

علياء فاروق جاسم

عنود مختار قاسم عبادي محمد

عبدهللا مختار قاسم عبادي محمد

عمر مختار قاسم عبادي محمد

فاطمه مختار قاسم عبادي محمد

عفراء مختار قاسم عبادي محمد

عائشه مختار قاسم عبادي محمد

محمد مختار قاسم عبادي محمد

خديجه محمد نارص

Chandra Sekaran krishna Moorthy

خالد يوسف موش حنو

Khaled Khazendar

ZINA M-DEMARCHI

ثمي  سالم طالب محمد المحرمي

عزيزه هاشم امام الدين

يل العدره محمد احمد جبر

فاطمه علي عبدهللا

بشبى جمال كوزر

طارق محمود عرفه خطاب

Rasheedali Kamburath

خلفان فيصل خليفه احمد خلفان المرر

ي ليل صالح حسن صالح المهبى

ي
البتول طريف الحسيي 

سمر داوود برادعي

محمد سلمان محمد خالد عبيشي

سعاده االستاذ عبدالعزيز بن محمد بن عبدال

ي
يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعون 

عمرو سعد عمر سعدالمنهالي

Nitin Ramchandra Talegaonkar

ي مبارك العريمي
فايزة ثويي 

ي العره
زياد جورج انضون 

Monica Vijay Bhoiwani

عوض حسن بهاءالدين

قاسم جمال محمد ابوحجله

AYMAN MOUSA AHMAD ALMALKH

MANAR FAHMI IBRAHIM ABUELAYYAN
صبجي غسان صبجي الغصيى 

خالد غسان صبجي حسن الغصيى 
مها صبجي غسان صبجي الغصيى 

ي نر عفراء عبدهللا بيات المحبى
علياء صبجي غسان صبجي الغصيى 
غسان صبجي غسان صبجي الغصيى 

RAK Properties PJSC Page 123 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2007

2007العام - األرباح غير المستلمة 
عبدهللا صبجي غسان صبجي الغصيى 

سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

سال سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

نارص حسن ياسيى  الخطيب

ار سليم الجركس سبى 

رشاد محمد السيد موش بدر

ي
شاديه فؤاد سيد احمد الشيتان 

محمود السيد محمود سالم

ي عبدالرحمن علي عبيد محمد الطنيجر

محمود ديب ديب

هيثم انس محمد احمد جاد صبح

Johnson Kunjukutty Kollakkaran

شمه حسيى  خليفه قريوش القبيشي

BOUCHRA AIT IMIJJI

فاخره ثامر خلفان المزروعي

يوسف بدوي حسن احمد

حمد احمد سيف حريحر المزروعي

عمر محمد فاضل سعيد الهاملي

فاطمه سلطان عبدهللا الهاملي

عائشه خميس احمد محمد المزروعي

سلم سالم مسلم المزروعي

محمد عتيق خلفان سالم المنصوري

محمد خلفان الحاي خلفان قذالن المزروعي

محمد سالم محمد المر

ايمن عبدالحميد شبارق

شاب سالم عبدالقادر الزبيدي

ي موزه مبارك صقر الخمبى

هزاع راشد علي سالم سعيد

راشد علي سالم سعيد

عائشه محمد سالم المزروعي

حسن عمر عبدهللا بن عمرو

مساعد حسن عمر عبدهللا بن عمرو

ي
عبدهللا احمد ابراهيم علي الحوسي 

اسماء حبيب محمد حبيب المزروع

نرص محمد العبدهللا

LUDMILA HANSEN

حمامه محمد عزان المزروعي

Alexander Matianis

وسيم اسحق سليمان محمد ابوشوشه

كي
وليد موش يونس الشر

ي حجازي
رامز علي حسي 

حنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

مهند سالم صالح عبدهللا الجعيدي

افنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

محمد فادي ياسيى  الحافظ

م عمار محمد البر

ي احمد حارب حسن احمد الزعانر

مال هللا علي مال هللا الحمادي
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محمد ابراهيم سالم ال علي

ي محمد نور الدين الحلير

عبدالحميد فتجي فرحات

ي
 
مريم حسن علي جعفر المرزوف

احمد مفلح السليمان الطراد

محمد سالم محمد الهاملي

ي اره الكتير عبدهللا سالم علي شر

زاهر سيف مبارك سيف الريامي

شيماء صالح عوض التميمي

نوره عبدهللا محمد

يجي باسل غازى محمد مسب 

ي شحاده
امجد بشبى عبدالغي 

ي
مجاهده عوض محمد عبدالغي 

سامح محمد عبدالرحمن محمد شحاده

ي شحاده
ي بشبى عبدالغي 

عبدالغي 

رائد حسام عزه هندي

ي وسام مجيد احمد الكعير

Balu Parayil Jacob

Mohammed Moid Khan

ين جاسم نارص النويس شر

ي
محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسي 

ي فايزه فهد سالم الوهيير

محمد احمد عبدالرحمن علي جميل

احمد علي علي عبدهللا المنصوري

نيله بركات سعيد عبدهللا المحرمي

ي شور المنهالي نارص طماطم حرنر

حميده مبخوت بخيت الصيعري

احمد سالم علي بخيت الراشدي

ي ي الحمبى زايد مبارك حسن عمر العكبر

سالم حسن مقطوف سالم بن عامر المهري

سعيد حمد حميدي عبدهللا المنصوري

مضحيه غافان سلطان ال بالخيل
ناديه فريد حسيى 

بخيت حمد ضحيان بخيت المنهالي

ايمان صالح اسعد ثابت

عبدهللا صالح اسعد ثابت

امينه صالح اسعد ثابت

نبيله عابد محمد

ي
سعيد سلمان سالم سلمان الهنان 

ي
عيده سلمان سالم سلمان الهنان 

مروى نارص محمد مروى

سعد بن ثال بان بن نجيدان سموده

ريم علي هادي عوض العامري

سلمي حسن الماس القبيشي

سالم مبارك عيد نارص المنصوري

ناديه فالت حسن علي الراشدي

حمود عوض محمد علي

يونس منرص كعوان
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عبدهللا حسيى  محمد علي

ي المنهالي عوض حمد عوض ناحر

احمد محمد محسن نارص النعيمي

مطلق بن عوده بن مطلق الشمري

مي
خالد ساعد سالم خلفان الحرص 

سعيد بخيت سعيد العروه الخاطري

حماد بن حرير بن شالش الشمري

محمد بن عجالن بن شاح الشمري

خالد عبد الجليل سالم محمد الحمادي

بنه غريب راشد المنصوري

روضه محمد غنام الهاملي

خليفه خميس عبيد صويلح الهاملي

حسان عبدالستار سلم

منصور سيف محمد حزيم خلفان المنصوري

عبدالهادي محمد عبدالهادي ضاعن الهاملي

فرج محمد غنام فجر الهاملي

مريم علي مبارك الشامشي

مصطف  مختار محمد بدر

ي
علي عبدهللا علي العريان 

ريم محمد زين

سالميى  عبيد سويد الصمباري العامري

علي جمعه نارص عبدهللا العلوي

ي
احمد اسماعيل عبدالكريم محمد الشيبان 

احمد علي سليمان عم علي

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدهللا بن عتيق

ندى يوسف ابوبكر محمد

رقيه عبدهللا عبدالقادر محمد الشاطري

ي نر سعيد محمد فاضل محمد منخس المحبى

فاخره سعيد سلطان القبيشي

ي
يان  علي سعيد هزيم الشر

ف الدين حسن الصديق طارق شر

احمد بن سعد بن ابراهيم المعجل

موزه مبارك محمد الشامشي

وليد وهيب نارص الدين

ي
احمد اسماعيل محمد احمد البلوشر

السعديه حميد رشاك

غانم حميد عبيد بخيت النعيمي

قطيفه احمد عبدهللا اهليل

ساره عبدالرحمن عبدهللا الشيخ

جمعه مراد صالح احمد

فاطمه سالم عل سالم الزعانر

ي احمد عبدهللا قضيب احمد التاجر الزعانر

ي  الزعانر
فاطمه عبيد حسن بويمبى 

ي عائشه عبدهللا علي الزعانر

ي ي محمد علي عابد الزعانر
تهان 

ي علي محمد علي الزعانر

ي امنه عبدهللا بن قضيب الزعانر

ي حنان حسن احمد الزعانر
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ي علياء عبدهللا قضيب الزعانر

ي فاطمه علي حمد الزعانر

ي مهره عبدهللا قضيب الزعانر

ي ايمان محمد عبدهللا الزعانر

ي نر احمد فاضل خادم فاضل المحبى

محمد مطر سالم بن نمر المزروع

ادهم احمد مرشي السيد حموده

فهد بن عبدهللا بن محمد التميمي

سيف علي سيف حسن الحمادي

مريم علي سيف حسن الحمادي

ساره علي سيف حسن الحمادي

يوسف علي سيف حسن الحمادي

ي
 
عبدهللا سالم محمد المرزوف

مشعل سليم حمد سالم الجديدي

امينه سعيد يوسف سعيد السويدي

عبدهللا راشد محمد مبارك القبيشي

ي سلطان سيف القبيشي محمد حجر

مروان شحاده ظاهر

مريم راشد عويضه القبيشي

ي
فاطمه خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
محمد خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
عبدالرحمن خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
خلف عبدالرحمن عبدهللا حميد الرميي 

ي
ساره خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
مي  خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
راشد خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
سلطان خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

هدى حسيى  علي
ي حسيى 

وائل احمد الليي 

مراد عبدالجبار محمد صالح

ه الطماطم حمد العامري النبى

فاطمه مبارك شعفان عبيد عوض العامري

محمد مبارك شعفان عبيد عوض العامري

فاطمه عبيد شعفان عبيد العامري

ورقه عبيد شعفان عبيد العامري

عبيد شعفان عبيد عوض  العامري

فاطمه حمد الدحبه العامري

بخيته شعفان عبيد عوض العامري

مزنه شعفان عبيد العامري

Sajitha Shanavas

Perundara Mohamed Kunhi Shanavas

Perunthara Mohamed Kunhi Mohamed Rafi

غبيشه منصور سالم

ي
 
محمد خالد ممدوح الجراف

Mohammed Shahbaz Haji Ahmed Merchant

راشد اسماعيل خليل ابراهيم الخليل

Sukaina Band Alikhan

Salma Bano Alikhan
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نبيل كمال سيدهم فلتس

Deepak Mathew John

ي
عبدهللا جعفر سعيد السيف 

طارق سعيد راشد سعيد الدبدوب الحبشي

هادي فارس يوسف صالح

جاسم احمد جاسم محمد عبدهللا المنصوري

عادل علي محمد احمد الحمري

فهمي خميس  منصور التميمي

ماجد احمد سعيد العثمان المنهالي

مهد محمد عمر

ي
فالح نارص فالح حمود جره القحطان 

علي منصور بريك عوض

مهند يوسف محمد حسن سعيد بامجبور

زينب يحيى محمد علي الذهب

محمد مبارك عل سليمان الغافرى

ميثا نارص سعيد نارص جديد المنصوري

امنه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عذابه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

شمسه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

سعيد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

مهره نارص سعيد نارص جديد المنصوري

موزه العرصي سعيد الجيلي

محمد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

منصور نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عيسىنارص سعيد نارص جديد المنصوري

احال م محسن سعيد

فضل محسن نارص عبدالواحد

محمد علي غالب مالك

ي ان سويد مبارك المهبى مرزوق سبر

ي
محمد سالم محمد الحوسي 

حسن احمد سالم الحمادي

سامر فواز الشعار

يوسف محمد عبدهللا الحمادي

علي احمد علي محمد الحمادي

موزه سعيد حسيى  الحمادي

ايمان حسيى  احمد هادي المنصوري

ي خادم مبارك عباد الهاملي
ثان 

نجود حسن مبارك باظفاري

سيف ابراهيم سيف سليمان العامري

ي يفه محمد راشد الشبيير شر

ميثه مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

عبدهللا مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي ا

عبدالعزيز مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

محمد مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشمري

ضحيه بنت زبار بن لبيدان الشمري

عبدالكريم مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي
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ماجد علي عليق الشمري

عبدالرحمن خميس مبارك العامري

سلم سالم سعيد المنصوري

محمد سيف راشد طريبيش المنصوري

ي
فيصل علي حسن الحوسي 

ي
 
عائشه حسيى  مال  المرزوف

طارق حسن برغش جارهللا المنهالي

ي عيش محمد محمد سالم القطبى

جهاد احمد محمد حمدان

نارص عمهي حميد عمهي المنصوري

موزه سعيد الويط الكرنر المحرم

حسنه غريب علي

ي حسيى  جابر عضيمان عليان االحبانر

لوي  هي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

حمدان غدير سعيد لوي  هي الدرعي

صبحاء سالم حمدان الدرعي

وليد بن مبارك بن حرمل الشامشي

ي رفيعه محمد مفلح االحبانر

عائشه علي سحمي

ي نوره حزام نارص الكرنر

ي مقبل النعيمي ف ناحر خوله شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر طارق شر

وليد احمد ابوبكر ابراهيم بافضل

يكي احمد محمد الحمري البر

ان مرزوق محمد احمد مبى

سهيل سلطان عبدهللا سالم المعمري

ي احمد محمد علي الكتير

ي
احمد ابراهيم احمد ابراهيم الحوسي 

ي سعيد عايض سعيد سيف االحبانر

فريده عبدالحليم محمد

ي
حميد راشد علي راشد الغيي 

سهيل الزفنه سهيل حموده الحرسوشي

ي محمد مبارك محمد زيتون المهبى

سلطان بن حمد بن راشد الكندي

سليمان عبدهللا محمد سلطان الكندي

ي الع
يف  سالم بن صالح بن محمد بن نرصه الشر

احمد عوض سيف سعيد الدرعي

حمد علي حمد الشامشي

سالم حمد محمد سالم العامرى

ي حميد نايع سالم الكتير

ي محمد علي مري    ع فهد االحبانر

علي محمد علي نارص المزيدي

مطر محمد علي نارص المزيدي

ي
اسماء محمد سالم صالح الغيي 

ي محمد علي داهم محمد احبانر

علي سعيد حميد راشد الدرمكي

موزه جمعه حميد خميسان الظاهري

محمد سالم عبدهللا سعيد الشامشي
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عبدهللا سعيد احمد خلف العتيبه

محمد عبيد راشد بن غازى المزروعي

امنه احمد خميس القبيشي

سالمه بخيت محمد الفالحي

محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

سالمه محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

ي
روضه عيد عيد محمد المريج 

عادل حلمي محمد محمد يحيى

محمد علي مطر محمد بورقيبه الخاطري

ياش نارص فضل سالم

ابراهيم أحمد ابراهيم النارص

محمد سعيد خميس عبيد خميس الظاهري

راشد سعيد محمد القايدي

ه المنصوري سيف نهيل شي    ع عمبى

Rehana Anwar Mohammad Anwar

حميده حسيى  حسيى  مكاوي

نور سعيد سالم

طارق عبدالوهاب محمود

امل مجي الدين علي عثمان

فيصل فضل هللا شلهوب

هيام ابراهيم حسن سعيد عقل

نوال فريد احمد محمد

Fadi Kaouk

ي ي عبدالرحيم مأمون محمد البلتاحر
هان 

محمود وجدي محمود النادي

ي نجم عبيد احمد عبيد الزعانر

ميسون صالح محمد علي المال الشجي

نجم عبدهللا طيب

فاطمه حسيى  خليفة القبيشي

Prakash Sirumal Nagdev

محمد ربجي سويد

عارف فرج محمد ربيع الصيعري

محمد مبارك محمد سعد اللويمي

ي
سلطان بن محمد بن معيض القحطان 

ي مسفر بن مشبب بن محمد عسبى

مريم سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

احمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر مبى

حمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مهره خميس محمد السويدي

سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

خليفه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

غيث هامل خادم ال غيث القبيشي

Fayad Hamzeh

سامح حسن رشدي العالول

س المنصوري حارب حمد سعيد بورص 

مها محمد سامح السباعي

SHOBHA DILIP HIREMATH
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صادق بن عبدهللا بن عيش المحسن

VIVEK VITTAL RAO

OXANA ZAGORODNYAYA

TAMHANE SHIRISH DATTATRAYA

ي العبدهللا هناء ناحر

احمد عبدالرحمن عبدالرحمن السعيد

FARIS MAZHAR HAQ

RIZWANA BASHIR HAQ

RIZWAN HAQ

شذى نشئت حاج اسحق

طارق عزت يحيى

Ghaith Sabbagh

Dana Abu Ghazalah

علي خليفه عبيد صقر

امل حسن محمد بن الشيخ

حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

مريم حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

عبدهللا حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

فاطمه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

حصه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

جاسم عقيل عبدهللا عبدالرحيم الفهيم

YOGESH MULCHAND SAJNANI

MOHAMMAD JAVAD SALIMI

عبدهللا محمد عبدهللا بابا عيش

شهاب احمد عبدهللا ابراهيم الحواي

امينه عبدالرحيم  عبدهللا محمد الرئيس

TINA SIEGISMUND

حمد منصور مصبح منصور العازمي

KUMAR TOPANDAS PRITHWANI

FAISAL RASHID ABDUL RASHID

STANLEY KOLLENTETHU MATHEW

ي
محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

هند حسيى  عبدهللا فتح هللا اهلي

SHAHID NADEEMIRSHAD

NAMITA CHAWLA

محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الحبيب

YING BOTAO

خلود محمد راشد بطي البواردي

رجاء محمد راشد بطي البواردي

مروه عبدهللا احمد عبدهللا

عبدهللا نارص عبدالرحمن بودبس

جمال شحاده زك شلش

VIKAS SAWHNEY

PAWAN DHAWAN

HARSHIT HARISH JAIN

SOHAIL AKBAR

ي
غانم راشد عيش راشد الحمران 

عمرو محمد عباس  احمد
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عبدهللا عمر عبدهللا العمودي

Nitin Mehta

عمار اسعد حبيب احمد

صالح محمد يوسف بو خماس

طارق زيد الجندي

HITESH MUKUNRAI SHAH

MOHIUDDIN ZAMAN

قاسم عبدالكريم حمامي

RINA MOHIUDDIN

NATASHA SAJID ZAHID

HIMASHA WIDYARATNE

PATNI VINEET PATNI KAILASH CHANDRA

MUHAMMAD MUMTAZ KHALIQ

ABDELRAHMAN ABDALAZIZ MOHAMED

YAMINI HARISINH MERCHANT

ROHIT SINGH CHORDIA

SHUJA-UR RAHMAN KHAN SAKHAWAT ALI KHAN

NITIN BHARGAVA

محمد خلفان احمد الغيث

ي
خورشيد محمد حاجيان 

SHABBIR HUSSAIN MOHAMMAD ALI

AMEEN POTTACHILAGATH

زهبى عبدالحسيى  محسن جواد

غاده حنا الحاج

جوزيف عارف الحاج

وفاء عيش عبدهللا موش المنصورى

SYED NIZAMUDDIN

ي ليالي بنت منصور بن عامر الكثبى

SYED RIZWAN ALI SYED ASLAM ALI

SOUZAN M S TARAZI

فادي ناهض نجيب طرزي

كارمن فرنسوا مبارك

MEENAKSHI SUNDARAM GOPALAKRISHNAN

EDWARD N N TARAZI

SHAJIR BARAIL

ABDUL AZEEZ ONNARAKKATTAYIL

Panikkaveettil Abdul Kader Sakariya

 الشعالي
جميله حسيى  محمد حسيى 

حسيى  رحمه عبدهللا عبدالكريم

احمد بال ل عبدالكريم بالل قمبر

يشى احمد مبارك

بالل عبدالكريم بالل قمبر

JRUM FAWAD SIDDIQUI

هويدا مبارك عيش المنصوري

شذى بطرس  عواد
نبيل حسيى  ياسيى 

عدنان بن عبدالحميد عبدالحفيظ مراد

سلمان بن عبدهللا بن سالم
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ي
محمد مرش علي مصطف  الدجان 

عزاء عبدهللا سعيد الغافري

ASIA SAMI MUHAMMAD SADIQ HAROON

MUHAMMAD SADIQ HAROON

محمد عطا محمد السيد سعد

عبدالرضا عبدالرحيم درخشنده

ي
ايمان اسماعيل محمد علي محمد الدوح 

احمد حسن عبدهللا حسن بالغزوز

خالد احمد صالح محمد الشج

اكليما عبدالرحمن محمد بن فارس

ي
محمد عبدالكريم ابوالحسن الزرعون 

MIMOUN ASSRAOUI

خالد عبدهللا احمد عبدهللا الموش

ي عفراء عبدالعزيز ربيع المهبى

يف رهنما يونس محمد شر

يوسف عبدالهادي ابراهيم عالم

MANSOOR ZOHER ZOOMERWALLA

RADHA RAMASWAMY

ASHOK KUMAR BHATIA

NASSER MUFID ABU HEJLEH

SOUNDARA RAJAN ANANTHAN

ANGODAGE HARRISON CHRISTY

RAMASWAMY RAMAKRISHNAN

يف عبدهللا الشيخ سلطان العلماء شر

MUHAMMED ASLAM MUHAMED

فاطمه فتج محمد السيد

LIAQUAT ALI CHOUDHRG AMANAT ALI

SYED IFTIKHAR HUSSAIN SHAH GILANI SYED

YANG XIAOJIANG

JIANNONG JI

ALPHONSO IVO CAJETAN

Ramsubramanian Venkata Subramanian

يوسف حامد البدوى رفاع

مهند اسعد حجازى

Lamees amer Abu-Issa

مازن يوسف عبدالفتاح ابوخيط

ي مقبل عبدالرحمن فهمي
هان 

SHANKAR SUBRAMONIAM

عبدهللا مشعل عبدهللا فهد المشعان

INDU YADAV

غسان وديع فرحه

جمال عبدالنارص رضوان حجازي اللوح

FATEN SAID KHATTAB

ي االطرش
انعام جاش حسي 

جوزيف طانيوس  الحداد

RAJESH PARAKH

RAJESH PARAKH

JERRY LEROY HANSON
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حمود سلمان احمد سلمان االستاذ

غانم محمد عبيد الهاجري

مسلي بن محمد بن مسفر ال معمر

فائد بن رجب بن ابراهيم ال الشكر

عبدهللا بن محمد بن ابراهيم النعيم

طالع بن متعب بن عقيل الشمري

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

مساعد بن براك بن مساعد السبيعي
محمد بن عبدهللا بن صالح الياسيى 

علي محمد علي الكلثم

ي ماجد بن عبدهللا بن نارص الحاحر

عبداالله بن محمد بن عبدهللا بن ريس

سلمان بن طاهر بن سلمان الهالل

ي بن احمد العبدهللا ي بن حجر ناحر

صالح بن حسن بن صالح ال مقبول

زياد بن عبدهللا بن سليمان بالغنيم

ي متعب بن ضاوي بن مرزوق العتيير

بدر مبارك مطلق مناور الشمري

ي مقحم بن جزاء بن دريميح العتيير

علي بن صالح بن محسن المقبول

سالم راشد شاجع علي ال فهيده

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبدالكريم

يوسف حسن عيد الكواري

محمد بن ابراهيم بن احمد الحمود

ي خالد بن عقاب بن عبيد العتيير

ي صبحاء بنت زيدان بن وريور العب  

فاطمه احمد غلوم

ساره عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

باسم بن علي بن طاهر العيد

محمد بن فالح بن سمبى االسعدي

فالح بن سمبى بن ميدان االسعدي

عبدالعزيز عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح ا

ي غازي مشعل صعيجر منهات العتيير

زياد عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

ي
بدر بن عبدالوهاب نارص السنيي 

ماجد بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

فهد بن محمد بن علي المري

حسن بن علي بن سلمان ال محيميد

فهد بن صالح بن احمد ال حمود

نارص بن جاسم بن حسن ال عيد

يونس بن علي بن حسن العلوان

مشعل بن محمد بن احمد عبدالعزيز

احمد بن محمد بن صالح ال الشيخ

مسعود بن ملحان بن سالم بن سلطان

عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا الشبيب

فيصل بن علي بن خليف الخليف

صالح بن محمد بن مهدي ال صالح

محمد بن ابراهيم بن محمد الربدي
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زكريا بن سعد بن سلمان العيد

ي عبدهللا بن احمد بن عويد العب  

يجي بن معتوق بن عبدالكريم ال الشيخ

عوض بن محمد بن حمدان ال مخلص

حسيى  بن احمد بن علي ابو الرحي

الخفش (محمد بديع  )ريما قضي 

د محمد نارص صالح المبر

علي بن حسن بن محمد السليمان

عبدالعزيز سعود صقر سالم الزري    ج

فري    ح بن مكيمن بن صياح الرويلي

محمد عبدهللا سلطان عرمان

عدنان بن عبدالرحيم بن عمر باشيخان

ي بن عبدهللا بوقرين
حسن بن راض 

ي
هشام بن عبداالله بن محمد البقشر

عبدهللا بن جاسم بن عبدهللا العباس

ايمن بن محمد بن نارص الشايب

عيش بن موش بن طاهر العبدهللا

نارص بن مهدي بن محمد بن عمبى ال معمر

اهيم نبيل بن صالح بن احمد البر

ي
ي بن محمد البقشر

عمار بن راض 

ي فرحان بن ضبعان بن دهلوس العب  

ي
علي بن احمد بن احمد السيهان 

بندر علي بن خليف الخليف

عبدالرحمن راشد محمد علي ال فهيده

حبيب بن علي بن محمد الخويلدي

محمد بن خليل بن عبدهللا ال فردان

ي بن حسيى  ال يتيم
هنادي بنت راض 

سلمان بن احمد بن ابراهيم العاقل

نزار بن ابراهيم بن يوسف الهاشم

صالح بن محمد بن جاسم الحشاش

ي يزيد منديل بن دعاس بن مناكد العب  

احمد بن حسن بن احمد المطاوعه
مشعل بن نعمان بن عبدالرحمن الشاهيى 

احمد راشد هادى انقيص معطش الرشيدي

حازم توفيق احمد الغويضي

محمد بن سعد بن صالح الرصامي

حسن احمد علي ال يعقوب

ي عويد بن حزوم بن جليدان العب  

ي
علي بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

ي
محمد بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

احمد بن يحيا بن عبدالعزيز المنيع
عادل بن علي بن علي مالء حسيى 

ي خلف بن عذال بن مقبل العب  

سامي بن زكي بن صالح العبدالوهاب

هند بنت عبدربه بن حسيى  الباذر

فؤاد بن عبدهللا بن موش النويحل

محمد بن محمود بن عبدالرحمن العبيدلي

زكيه بنت صالح بن عبدهللا القراش
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عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العقيل

بندر بن ابراهيم بن علي الخلف

احمد صالح محسن ال مقبول

محمد بن ابراهيم بن محمد الحمدان

يوسف بن مبارك بن خالد الخالدي

امل عبداللطيف محمد الكوارى

طارق بن محمد بن صالح السيف

محمد راشد محمد علي ال فهيده

سامي بن حسيى  بن محمد القطان

محمد بن علي بن طاهر الحمد

عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهناء

محمد بن علي بن عبدهللا ال حبيب

سعود بن عبدالعزيز بن سعود ابوالسعود

عل حسن ابراهيم حسيى  القطان

ياش بن علي بن منصور الضامن

عبدهللا بن علي بن علي الخميس

سعود بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح الم

رضاء بن محمد بن عيش العبيدي

ي محمد بن مرزوق بن منيف الحرنر

حسيى  بن جعفر بن احمد الغويضي

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العبدالكري

جابر بن احمد بن عبدهللا المنسف

علي بن مبارك بن علي الخضيمي

حسيى  بن جاسم بن محمد ال محفوظ

ي بن محمد بن محمد الهاجري
ماض 

ي دلع منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ضاحي حميد محمد مهنا محمد

خلف بن هادي بن مسلط الشمري

علي بن جاسم بن محمد السلمان

باسم بن ابراهيم بن علي الخلف

زكي عبدهللا حسن المرزوق

حسيى  بن مهدي بن حسيى  كويس

حسيى  بن حسن بن حسيى  الباذر

ي
ي بن محمد البقشر

محمد ياش راض 

نوره بنت راشد بن فراج السبيعي

حمد بن محمد بن حمد المري

ي
ي بن خالد العبدهللا ال ثان 

مريم بنت ثان 

ي احمد بن حسن بن محمد عسبى

محمد بن علي بن احمد المالك

اسعد بن علي بن محمد السلطان

محمد بن احمد بن محمد مشحي

خلود بنت محمد بن عبدهللا بن مرشد

محمد بن عبدالواحد بن محمدعلي ال حريز

ي منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي بن احمد بن محمد الفضل
عبدالغي 

عباس بن احمد بن عيش المرهون

حمد بن حمد بن عبدهللا الكليب

ي بجاد بن عبيد بن سعيد العتيير
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محمد بن فهد بن عبدالرزاق الدليجان

SIKANDAR ALI MUHAMMAD HUSSAIN

منصور بن منرص بن منصور حريد

ي فهد بن سمبى بن جبان العب  

ي ال حريز
عبدالواحد بن محمد بن رض 

ي
هياس بن عبدالرحمن بن هياس الزهران 

شيماء فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعي

ي بداح بن عقاب بن عبيد العتيير

نوال بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقل

ي فريده بنت بجاد بن بجد السمبى

محمد بن عبدهللا بن عبدهللا ال رمضان

تميم بن محسن بن ابراهيم الساده

علي بن خليل بن علي المجنون

ي عوده بن غريب بن مشعان العب  

عادل بن احمد بن عبدهللا البندري

حسن بن علي بن عبدهللا ال حبيب

محمود بن ناوي بن ذيبان الرويلي

ي
فاطمه عبدالوهاب نارص السنيي 

موش بن احمد بن جاسم ال قمبر

مكرم بن عبدالجليل بن عبدهللا العرادي

مي  محمد محمد الموش

علي بن عبدهللا بن علي ال سهو

نضال حامد احمد داود

ي عليان بن نارص بن دغيليب العتيير

ي ممدوح منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي
ي بن محمد البقشر

ياش بن راض 

حسن بن احمد بن حسن المسحر

عواض بن عوض بن فالح الرشيدي

باسم بن سليمان بن حسيى  ال شايب

يوسف بن محمد بن حسن المؤمن

عبدهللا بن احمد بن صالح ال مقبول

ورد محمد عبدالكريم بن علي ال مطر

وحيد بن سعيد بن علي العوامي

محمد بن صالح بن مسفر ال معمر

علي بن حمد بن محمد اليامي

محمد بن عبدالكريم بن علي ال مطر

علي بن جعفر بن عبدهللا المحسن

عبدالعزيز بن عبدالهادي بن تركي العلوان

مانع بن مهدي بن سعيد ال معمر

ي عبدالرحمن بهمن حمد فريد حاحر

عصام بن عل بن يوسف العل

انور بن حسن بن احمد المطوع

حسيى  بن محمد بن عمبى ال معمر

عبدالجبار عبدالرحمن عبدالمجيد العيص

ي عائشه فيصل الشعيير

ي فاطمه خلف فرحان دخيل العب  

مروان محمد عبدهللا محمد الصياح

صادق عمر عبدهللا وببى
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RAJA RAFIK AZAR

نارص احمد محمد عبدهللا المال

ي اسامه يوسف ارشيد الزعير

FUAD AHMED

ي
مايا مالك نورالدين االسطوان 

مريم صالح عبدالرحمن

ي
احمد عبدالرحمن احمد محمد العوض 

نوف احمد محمد بخيت

نوره احمد محمد بخيت

EMAD MUSTAFA DODIN

محمد مشى سالم عبيد بالعرطي

عزيز سعيد احمد عبدهللا الزقرى

ايمان محفوظ عوض

سيف عبدهللا سيف الشامشي

SADHWANI RAJU MURLIDHAR

محمد احمد علي ابراهيم الصايغ

خليفه راشد محمد خاليفه بالعم الغفلي

GANESH SOMALINGA RAJAMOORTHY

هال جورج حاتم

NAJEEB NOORUDDIN

حنان بن خلوق

HALA ABU GHAZALAH

اسيا محمد الشيخ عبدهللا

امبى محمد ابراهيم الحاج حسيى  كاظم

ي
عبدهللا محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

ZULFIQAR ALI KHAN

ي سهيل سالم سعيد غدير بن غدير الكتير

ASHOK RUPCHAND TULSIDAS WHABI

احمد سيف محمد عبيد بالحيف النعيم

درويش محمد حسن عاشور

انجوم ارا محمود خان جوس خان

ثريا ابراهيم سعدي الريس

عبدهللا احمد محمد حسن محمد جمال

احمد محمد حسن محمد جمال

حليمه مبارك موش

هشام عبدالرحمن حسن عاشور

ARCCMANA SAGAR

ف عل السيد حسيى  السيد شبر السيد شر

URSULA HARLOS

احمد خالد محمد السلوم

محمد عبدالسالم حسن تيم

ف ي السيد محمد شر
فروزان السيد عبدالغي 

سلمان محمد خالد احمد

عادل حمزه عباس  حسيى  السماك

عبدهللا موش محمد عبدالرحمن

عبدهللا محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد علي بن حلوه

عبدالملك بن عبدهللا بن سعد الروق
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نوره ابراهيم احمد خلفان ابورنقيى 

RASESH NAGU

ي
وان  وليد محمد بدر البر

محمد حسن خلف الشاعر

امينه عبدالكريم عبيد عبدالكريم انيامي

ي
انس عبدالرحمن ابراهيم المطروشر

راشد احمد عبدهللا احمد عبدول

محمد عبدهللا عطيه عبدالجليل

ي
ساره محمد مروان الدمشف 

ي
عمر محمد مروان الدمشف 

ي
زاهر محمد مروان الدمشف 

ي
دانه محمد مروان الدمشف 

RAYA MHD ASSAAD TABBAKH

ي
محمد مروان محمد صالح الدمشف 

نهيل قاسم شاهيى  عبدهللا

NEETAKUMARI JITENDRAKUMAR

ي حبيب جعفر علي محمد كريم عبدالنير

ي
ي بن ثان 

مديه عبدالحكيم محمد ثان 

ي
ندى بنت علي رضا بن محمد جواد اللوان 

احمد سيف سعيد المعصم

ALFRED GAKUBA KALISA

فاطمه ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

طارش عيدمحمد بخيت المنصورى

ABDUL SAMAD FATTANI ABDUL SATTAR

MAHAMMAD FAHAD SHAKEEL AHMAD SIDDIQI

اشاء طالب حمزه سلمان الهاشمي

فتحيه عبدهللا فردان

نور طالب حمزه سلمان الهاشمي

عادل حسن عبدهللا عيش الشيبه

عبيد جمعه عيد

طالل محمد خليفه راشد المزروعي

ي عمر بط احمد محمد بن عمبى المهبى

JALALUDDIN KAZI

ANANDA SURANA

عثمان موش عثمان عيش

RAJEE STEPHEN

ي شحده حسن جمعه الهونر

ي حسن شحده جمعه الهونر

ي سه شحده حسن الهونر

ي سوزان شحده حسن الهونر

رسميه محمد مصطف  محمد

ايمان فؤاد سليمان ميخائيل

SHAH RITESH BIPINCHANDRA

سلطان علي راشد احمد عبدهللا لوتاه

رجاء احمد محمود ابراهيم

SHAHEENA YAHYA

CHUGANI NEETA HARESH

HISHAM MOHAMMED EL HAYEK
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HITESH RAMESH PURSWANI

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR

دالل محمد بندر الهالالت

MOSTAFA MAHMOUD HOUBAKHT

عماد وليد الشيخ حسن

وليد محمد قدوره

عالء الدين خرص  البيطار

رقيه عارف البيطار

نوف خليفه جمعه خليفه السويدي

محمد علي محمد احمد الشجي
نوره محمد عبدربه محمد حسيى 

فاطمه ابراهيم يوسف عبدهللا الصايغ

سلطان محمد سلطان حارب الفلجي

JETHMAL BASTIMAL SIROYA

عمر سلطان حميد خليفة الشامشي

عزيزهللا عبدالرحيم روستا

سلطان عيش سلطان السويدي

عارف محمد عبدهللا باقر

مريم عبدالرحيم احمد نور عبدالنور البناء

ي افتكار بنت عبدهللا بن شجاع العتيير

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدهللا السوي    ح

ي هادي شعيفان مزخر العتيير

ايحه مازن نزيه يوسف الشر

ي
حسن فائق العشر

ف احمد نايف يعقوب حمودة اشر

احمد مدحت هاشم فوزى عبدالرحمن

Abdul Hafeez Abdul Jaleel Abdul Jaleel

ROHIT NARAIN NAGU

RIAZ BIN YUSUF

RISHI TAYAL

SEYED HESHMATOLLAH SAYED ABDOLRDA JADBAB

مريم عبيد محمد العري

ماجد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العيثم

عبدالعزيز بن حسن بن جبر الجبر

ASHWINI GOPAL BHAGWAT

احمد محمد حسن محمد الجسمي

SATISH PARSHOTTAM SAJNANI

JAYSHREE PARSHOTTAM SAJNANI

KASHISH SATISH SAJNANI

DINESH PARSHOTTAM SAJNANI

VIDHIKA SAJNANI

محمد اسماعيل عابر اسماعيل

ي عبدالرحيم
طيبه محمد تف 

علي حسيى  مراد

فروزان محمد حسن

محمد احمد ابراهيم احمد

اسماء احمد عبدالقادر الشنقيطي
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MUHAMMAD HANIF

MUHAMMAD KASIM

MUHAMMAD ASIF

MUHAMMAD FAROOQ

فوزيه احمد محمد ال صالح

ي
 
ياش بن احمد بن مجي الدين الحرف

ثريه عبدالخالق محمد ابوحامد

MR.MEHDIRAZA GULAMALI MERALI MAWJI

ي
 
محمد بن ابراهيم بن عبدالمحسن العوف

نور عبدهللا حسيى 

صالح احمد محمد قاسم السعدي

شيماء سعيد عبدهللا

احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

يعقوب عايل سيف خميس

شيخه هزيم خميس

ي
يان  مهره علي محمد يعقوب الشر

فاروق حسن حسيى  الزير

ZEHRA QAMRUDDIN
ضيدان بن سالم بن فيصل ابوثنيى 

SEEMAB AHMED

ي
سامي بن نارص بن محمد البلوشر

عبدهللا عتيق عبدهللا بورقيبه

ي
 
صالح حسن علي صالح المرزوف

كاه ي وشر
كه هيف بن محمد بن عبود القحطان  شر

ي
مرزوق بن محمد بن مرزوق القحطان 

ي
امنه مراد محمد مراد حسن البلوشر

عابده حبيب هللا سليمان فكري

صباحت اكبر محمد عبدالخالق البستكي

فوزيه اكبر محمد عبدالخالق البستكي

خليل حسن خليل الكردي

نرجس محمد حسن مال علي

مريم مبارك صالح السبوشي

سيف عبدالواحد حسن احمد

ي
حسن تامر الدندشر

KRUTI GIRISH SHAH

محمد عبدهللا حسن ال علي

جاسم محمد عبدهللا ال علي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن داود الجعيلي

ي موريس شفيق نينو رنر

MUSTAFA AL KAILANI

نبيل علي سعيد احمد

سند هشام مصطف  غرايبه

يزن محمد غازي فثح هللا الخليلي

ي
محمد مهدي احمد زنون 

محمد احمد محمد بن عبدالعزيز

ARNOLD CLAUDE RODRIGUES

ANIL GOPE SHAHANI

ARJUN RAJ KHANNA
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RADHA KISHAN

KAMLESH KUMAR PHULWANI

NASRA SHAHBAZ

RAMACHANDRA ANNAYYA HEGDE

MOHAMMAD JASIM SALAH AL HAMMADI

عبدهللا حسيى  حسن احمد عبدهللا

SYED NIAZ AHMED SHAH

ي الفهيمي
ي عبدالرحيم تف 

عبدالكريم محمد تف 

SIMRAN BARAR

ARYAMAN BARAR

احمد عبدهللا مصطف  المحضار

محمود عزت سويد

RAJEEV LULLA

مروان محمد يوسف محمد الشج

عائشه احمد محمد الشنقيطي

DANISH HUSEIN MOHD ISHAQ

TULSIDASS PESUMAL

اديل رؤوف نجيب الصايغ

ANJU BELANI

DHARMESH BELANI

لمياء عبدالرحمن احمد كلثوم

فراس عبدالرحمن احمد كلثوم

سالمه موش سالم
قمبر عبدهللا مختار البلوشر

نبيل رفيق داود زين الدين

عاطف بن محمد بن ابراهيم البالدي

ABDULLAH ABUBAKAR AMODI

مريم سليمان توفيق

SALIM MOHMED MASTER

علي حميد علي حسن شطاف

طارق بن عمر بن عبدهللا العمودي

عبدهللا بن عمر بن عبدهللا العمودي

احمد بن سعيد بن عبدهللا العامودى

خديجه بنت عبود بن محمد العامودي

منال بنت عمر بن عبدهللا العمودي

خالد بن عبدالرحمن بن عبود العمودي

مروان عبدالرحيم محمد طاهر

احمد حمد احمد محمد بن فهد

ي فاطمه حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي فهد حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي اسماء حمد احمد محمد بن فهد المهبى

نرصه احمد عبيد

ي نوره حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي عبدهللا حمد احمد محمد بن فهد المهبى

السيد محمد السيد ابراهيم السيد الموسوي

MANU PAZHAYA PEEDIKAYIL ABRAHAM

يف ف بن نارص الشر نارص بن شر

NASREEN JADBABAEI BEHBAHANI
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امبى يوسف احمد جاسم الماجد

SULATHA BALAKRISHNA SHETTY

ي
 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن المرزوف

مها علي محمد العمبى

WANG KAI

ZHANG WENMIN

SRI LAKSHMI REDDY ALAVALAPATI

مي  يوسف ابراهيم مطر

حيدر عبداالمبى حبيب

JACOB PHILIP

اده مريم كنون محمد مبى

ابراهيم اسماعيل علي مهنا

AHMAD HASAN RIMAWI

فواز فايز عبد صالح

هللا ف فاروق خبى اشر

رنر نبيل مغربية

Sergej Seblo

ي
 
علي يوسف موش يوسف المرزوف

جعفر فتجي محمد ياسيى 

MUHAMMAD IQBAL SHIVANI

ان  الخيارى غسان حسن مبى

عبدهللا مطر ابراهيم محمد المناعي

مهدى محمد كاظم اهليان

JAMEELA MARA ABDULLA

ي عبدالفتاح ابراهيم البسومي
هان 

MUKESH THAKERSHI DATTANI

اميمه محمد عبدالعزيز محمد

MUHAMMED IRFAN SALEH

NASSIR ROSHAN ALI KASSAM ALI NACER

ليل بنت زك بن رض  الزاير

ي الزاير
زهور بنت زكي بن رض 

ي الزاير
سمر بنت زكي بن رض 

MAXIM KARABKOVSKI

سحر خليل مصطف  فالح

GUISHENG WU

خالد بن ابراهيم بن محمد بن جثالن

طالل بن جميل بن مرزا حمدان

سعود بن محمد بن عبدهللا بن جثالن

شيخه سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

سيف سالم احمد محمد الحمادي

بكي لقاء محمد سالم احمد البر

نشات عشم واصف

Yongyi Du

ATIF ABDUL AZIZ POLANI

MUHAMMAD ARIF ZAKARIA MUHAMMAD ZAKARIA I

طه بن نارص بن محمد الطوب

ليل عبدهللا حسن عبدهللا بدبوش

PERUMPILAVIL HARIDAS
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هيا خلف محمد البنعل المهندى

يف احمد محمد البستكي احمد محمد شر

عبدالحميد مصلح عيش علي زيد
ماجد خلفان سلطان خلفان بن حارص 

فاطمه علي عبدالوهاب

AYMAN T AL SOQUI

محمد علي حسن

سالميى  جمعه حميد

NARENDRA KUMAR SHARMA

ADNAN SHABBIR

وك اسماعيل القدره سعيد مبر

PRADEEP ISWAR BHOJWANI

RUBINA SHAHID AZIZ

Gobindram Chimandas Ramchandani

HARESH KUMAR VANJANI

VINOD MOHANLAL LAHORI
حسن علي ابراهيم علي البلوشر

هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان

PRAKASH PRITAMDAS BHATIA

MARIAM ARDALAN

فاطمه عبدهللا محمد سليمان

MOHAMMAD NOKIO HOSSAIN MOHAMMAD YUNUS
حمد محمد محمد سالميى 

منذر صالح ابراهيم النابلشي

MUHAMMAD ABDULLAH SHIRAZI

KHURSHID MOHAMMAD ABDULLAH SHIRAZI

BILAL SHIRAZI M A SHIRAZI

MOHAMMAD ALI SHIRAZI MOHAMMAD ABDULLAH S

عادل حسيى  حسيى  الجابري

صفيه محمد احمد حسن بوملحه

عائشه محمد احمد حسن بوملحه

حسن محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد احمد حسن بوملحه

امنه مبارك احمد

شذا عبدالرحمن عبدهللا بن فارس

خالد عبدالرحمن محمد الجسمي

ي
يوسف بن زايد بن صالح البويف 

سعيد الحسن (محمد هاشم)اسامه 

امل بن احمد بن صالح قنديل

جهاد خليل البواب

Anis Yousef Al Aeddin

جمال احمد محمد عبدالرحيم الجسمي

فيصل جمعه سلمان الحاوى

ين عبدالرحمن محمد عمر شبى

UMMAR FAROOQ

ي حسن محمد شعت
تهان 

عائشه عبدالرحمن محمد مسلم بهله

صالح بن احمد بن نارص الهمامي
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احمد فاروق حسيى  سليمان

احمد بوشكه

حمد بن يجي بن صالح ال سويدان

محمد بن مهدي بن مانع ال صالح

صالح بن حمد بن مانع ال صالح

يجي بن علي بن هادي ال صالح

عبدهللا بن علي بن يجي ال صالح

مهدي بن سالم بن محمد المحامض

مهدي بن محمد بن حسيى  ال سفران

محمد بن نارص علي الهمامي

ALI MOHAMMAD ALHAMAMI

محمد علي احمد الهمامي

محمد بن صالح بن احمد الهمامي

احمد محمد نارص الهمام

فطيم سالم صالح الهمامي

محمد بن احمد بن نارص الهمامي

مبارك بن صالح بن احمد الهمامي

احمد بن محمد بن احمد الهمامي

علي احمد نارص

VAZHAYIL PUTHALATH BALAN

هيفاء محمد عبدهللا صالح هناوي

بسمه محمد عبدهللا صالح هناوي

فوزيه محمد حسن

شيماء محمد عبدهللا صالح هناوي

SYED SULTAN AKHTAR

NITYA ROHIT ANAND

فاطمه عبدهللا جمعه جعفر

PAWAN RAMESH LALVANI

ماهر يوسف عبدهللا الكيالي

ي محمد جاسم علي سعيد الزعانر
مروان عبدالعزيز مسعد محمد المثي 

KAVITA LAL

PAYAL JAIN

حواء اسماعيل ابراهيم الفردان

SANDEEP VINCENT FERNANDES

نوره سيف بطي

SHAHIDA PARVEEN REHMAN

جودة محمد عبدالعزيز شلير

بثينه سالم خميس سلطان بن كنيد

حنان ناحر ابراهيم عبدالملك

رض  بن المختار شيده
رزان عبدالكريم لطف 

Tsveta Asenova Kamenski

ميثاء احمد عبدهللا عبيد البسطي

RAJ GUPTA

يف محمود خليل عشان شر

غانم علي محمد بوحديد

حسيى  موش علي اكبر
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عصام عبداللطيف محمد نبهان

داليا محمد حسي  جمعه

اء محمد عارف بن خرص 

نهله اسماعيل ابراهيم حسن الفردان

HISHAM HASSAN

شادي عبدالعزبز فاروق

فاطمه محمد عبدهللا عبدالرحمن شور

فاطمه عبدالرحمن جاسم الهيل

حمد عيشي عبدهللا حمد الهتمي

حليمه جاسم عبدالرحمن الهيل

محمد سيف خميس ماجد المري

ي محمد سعيد سالم الزعانر

NAJIBULLAH ABDUL REHMAN

ي
كمان  محمد ممدوح الب 

KHALED HAMEDI

معاذ مكي جعفر صالح

MUHAMMED ABAID IQBAL HAGI MUHAMMED IQBAL

ARSHAD KHALID MUHAMMAD KHALID

BISMILLAH NIZAMUDDIN

ي
محمد بن نارص بن عبيد القحطان 

عبدالحكم محمود عبدالحكم عبدالقوى

ي محمد درويش
محمد عون 

علي حسن محمد السليمان

ي
اسماعيل علي احمد عبدهللا الحوسي 

ي
طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
مريم ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
اشاء ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

صفيه عبدالرزاق ابراهيم

غاده تحسيى  جابر ابوطبيخ

ي
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

محمد احمد علي الشجي

ي
 
صالح احمد خضبى الجرف

ي ي الدرشي الكعير ي محيل حجر سعيد حجر

سميه محمد عبدهللا احمد
مروان محمد سعيد بن بشر

مروان خلف محمد الدليمي

YING ZHANG

زا محمد وحيد عبدالرحمن مبى

زا محمد مروان وحيد عبدالرحمن مبى

عبدهللا بن حمود بن عل العوده

سالم محمد علي الخالدي

ناديه عقيل عل

محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

نوره محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

محمد عقل هاشم

طالل محمد قاسم عبدالجبار

رياض  نايف محمود ابوملحم

RAK Properties PJSC Page 146 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2007

2007العام - األرباح غير المستلمة 

عمر بن خالد حيدر بن كرامت علي رضوي

عثمان خالد حيدر كرامت علي رضوي

باسم محمد كريم

باسم محمد كريم

SUNIL KUMAR EDAKKUNNY

سهيله الماس جعفر

احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه
عائشه شيخ شف 

ي
مصطف  بن علي بن محمد اللوان 

جمانه صالح الدين حسن ابوعنود

حسيى  بن صالح بن حسيى  كعكي

عائشه بنت صالح بن حسيى  كعكي

هناء بنت محمد بن سليمان كعكي

صالح بن حسيى  بن صالح كعكي

سامر بن صالح بن حسيى  كعكي

احمد محمد راشد خلفان الدوي    ج

محمد احمد محمد الحماد

ان الدوشي مها عبدهللا محمد خب 

مي سعد محمد عبدهللا النعيمي

ان الدوشي ساره عبدهللا محمد خب 

ان الدوشي محمد عبدهللا محمد خب 

ان الدوشى عبدهللا محمد عبدهللا خب 

ARVIND KRISHNA LAKSHMIPURAM

بتول بنت علي بن عبدهللا المذلوح

علي بن عبدهللا بن علي المذلوح

عمر عبدالرضا يوسف

SATISH KOMAR KHANDELWAL

HAYAT LAACHIR AHMED

احمد هاشم حسن البيطار

عبدالجبار عيش عبدالجبار عوده

محمد بن علي بن احمد ال عيد

يونس بن عبدهللا بن حسن ال فردان

محمد مظفر النونو

ARAIN MOHAMMAD BIDAD

ي
 
حامد ابراهيم محمد صالح المرزوف

حاتم بن محمد بن عبدهللا الحازم

خليفه عبدهللا عيش الكوس

FAISSAL KHDIRI

AMMAR HASAN ALUL

سائد عيش توما القسوس

محمد عبدهللا محمد الصياح

Linda Hammoud

ي الجيوشي
وسام محمد بالل عون 

سامر هاشم محمود القدشي

REMEDIOS ARAGONES GAMBOA

حسن نادر مكانشي

رنا انطانيوس نعوم

DANA ABU GHAZALAH
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هاله صلح الدين عبدالحميد

ي
محمود عبدهللا عبد صهيون 

فهد اديب صالح

TARIQ SAMAD KHAN

FARUK ALI BHAGANI

سامر معيى  يوسف حماد

عمر صبجي عبدهللا عبدالرزاق

M0HAMMED ABDUL YANZ

سمبى يعقوب صالح الخليل

سعاده سعيد علي

سلطان ابراهيم عبيد الشاعر آل علي

حسن سالمه سليمان ابوشباب

عبدالحميد سيف عبدالرحمن محمد حوير

سمبى عصمت البيطار

مروان يونس الموصلي

محمد عبيد محمد ابراهيم مبارك

عبيد محمد ابراهيم مبارك الحمادى

سميه محسن محمد عبدهللا شبانه

سلطان محسن محمد عبدهللا شبانه الجسمي

ي
ي ابن سعيد القحطان 

 
محمد ابن شاف

نورا عبدالرحيم حمدي الفرا

نبيله علي ابراهيم الفردان

حفيظه يوسف  عبدالفتاح

عدنان احمد ذيب العتيير

ALI RAZA BAND -E-ALI

NUPUR KUMAR BHOWMIK

علي سليمان محمد ابوشعر

MAHMOUD ABDULLAH ALQUTAYRI

ALEXANDROS ATHANASSIOS DILAVERIS

ي
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

ليل بنت محمد حسن بن عبدالمجيد الشيخ جعف

هدى علي اصغر علي رضا

علي احمد سيف علي الغفلي

اسحاق محمد عبدالرحمن عبدهللا

امنه عبدهللا احمد

عبدالرحيم احمد ابراهيم الحواي

جمعه ربيع فايز عبيد

خلفان محمد ابراهيم

ي
 
جمال عبدهللا سالم باطرف

فوزي عمر سالم

مريم عبدالكريم محمد جلفار

حسيى  محمد عبدهللا الحمادي

محمد عبدالسالم حباب

رجاء سلطان محمد الهامور

كه سيلغو لمقاوالت البناء  ذ م م- شر

عائشه احمد رشيد حسيى  هرموزى

مصطف  بن عبدهللا بن سليمان العمران

سليمان بن عبدهللا بن سليمان العمران
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حمده عمر غانم محمد الغيث

حصه عمر غانم محمد الغيث

غانم عمر غانم محمد الغيث

احمد علي عبدالرحمن عبدهللا

ي
عببى زكي محمد راض 

ي
عبدالحميد عبدالحكم مصطف  النوبان 

خليفه معمر نارص الشيخ منصور ابراهيم الرخ

BRIJ BALA DHAM

يف النهاري نبيل محمود شر

مهدي عبد الصاحب عباس

LAXMI KHEMCHAND NAGDEV

وداد عبدالرحمن عبيد سعيد الجروان

عائشه عبدالرحمن عبيد الجروان

علياء ابراهيم محمد الجروان

ى خالد محمد فاخره بشر

نداء محمد عبد
شمسه خليفه خميس بن حارص 

عبدالسالم راشد مطر عل السويدى

عيش ابراهيم غلوم المازم

فارس احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

DAVID AMBROSE
علي عبدهللا علي حسيى 

عل احمد عبيد المغي  النقير

فاطمه عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

حميد عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

راشد عبدهللا غانم عبدهللا الشامشي

ابتسام محمد محمود عاشور

هراج مارديروس  مارديروسيان

محمد داود عبده

GANPAT RAM

طارق خليفه حمد خميس

سعيد معضد عبدهللا علي المري ابومهبى

طاهر عبدالحميد عبدالغفور الخاجه

حسان اكرم زمريق

نظرت حاحر بولغورجيان

ي عبدهللا راشد مسعود راشد النقير

عبدهللا موش عبدهللا

ي سعيد راشد سعيد خلفان النقير

علي عبدهللا مراد محمد

ي موزه عبدهللا محمد راشد عبدهللا النقير

خديجه عبدهللا ابراهيم

ي سالم سعيد علي عبدهللا النقير

محمد مبارك احمد باتيس

ي فاطمه خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي يوسف خليفه راشد سعيد النقير

ي مريم خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي راشد خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي خليفه راشد سعيد المطوع النقير
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ي بدريه خليفه راشد سعيد المطوع النقير
احمد محمد عيش حسيى 

خلفان مطر سالم علي الغشام

نوره عبدهللا سالم محمد

ي سيف محمد حسن محمد الطنيجر

عبيد سعيد سالم احمد الزيودي

خالد محمد علي المليح

عمر سيف احمد سيف

ي ربيع علي سعيد قابض الطنيجر

عبيد راشد سعيد القابض الطنيجر

شيخة راشد خليفة

ي جاسم محمد سالم حميد الطنيجر

يفه محمد شميس  محمد جعفر شر

ي هاله خليفه حسن سعيد بن شور الكتير

خميس سيف سعيد سالم بن حمود القايدي

مصبح عبيد مطر الطنيجر

محمد عبيد مطر الطنيجر

سيف حامد عبدهللا غنطوش المزروعي

خليفه ربيع سيف مبارك

ي خالد محمد بن سالم عبدهللا النقير

عبدالرحمن محمد علي حميد بن كامل

امل احمد مصطف  الدوش
عبداالله عبدالقادر حسيى 

يف سالم عليك محمود محمد شر

صالح سالم محمد سالم العبيدلي

احمد العبدهللا علي

علي محمد علي حسن

محمد عل فحص

Kamal Ali Ahmed

ALIAA MAHMOOD HASAN

احمد عيش محمد يوسف

سناء ولسن شحان

اسامه حيدر فاخورى

انطوان شارل بشاره جورج ميالي

SHOBHA RAVI KUMAR

ZUHIR ALI

مخايل نبيل الطيار

نضال محمود جبر مصلح

محمد سعدهللا بشار عابد

عبله بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

نجميه سليمان محمد الحمادي

حسن عبدهللا حسن عبدهللا الحمادي

عبود احمد عبد هللا باصوالن

علي بن حسيى  بن محمد النمر

MOBEEN JASSAT

MUSHTAQ AHMED KANWAR

اللمعان التجاريه

شاكر بن عبدهللا بن ابراهيم القطان
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AMIT KUMAR GANDHI

HAJI HAROON

KUSHAL PALSINHJI JADEJA

كه عبر الخليج لالستثمار القابضه شر

نبيل عبدهللا يحيى العلوي

عبدهللا محمد احمد المطوع

MOHAMMAD BAGHER AINECHI

يوسف عبدهللا علي عبدهللا

كيالنيه مصطف  داؤد

BASHER MOHAMMED ABOLAIL

اشاء محمود محمد ابراهيم

ياسميى  محمود محمد ابراهيم

امل السيد حلمي ابراهيم نوار

محمود محمد ابراهيم محمد

فاطمه احمد محمود عويس

ABDUL REHMAN ABDUL KARIM

احمد عمر سالم عمر باجببى

عبدالرحمن زيد محمد سعيد باقرين

محمد سلطان عبدالكريم مسلم

اميى  بن رضا بن علي ال غريب

نداء عبدالغي  نرصهللا شعت

مريم عبدالرحيم محمد احمد الحمادي

جهاد محمود قيم

فاطمه محمد عبدهللا
يوسف عبدهللا محمد احمد نظاميى 

ه محمد عبدهللا سمبى

فهد محمد سعيد عكام

سامي نزهه بشار الجابري

ماسه نزهه بشار الجابري

محمد مبخوت فهاد فادي العجمي

ي ابراهيم فايز ابو طه خبى

نضال صالح احمد بطانيه

ي راشد راشد عبدهللا محمد حجر

عبدهللا مطر حمدان راشد الوشاحي

خليفه مطر حمدان الوشاحي

ي
محمد بن جبر بن محمد بن جبر ال ثان 

فؤاد عبدالعزيز حمد عبدالرحمن المدفع

ي
ي بن ظافر بن عايض القحطان 

 
شاف

فريده جميل محمد نعمان
عبدالباسط السيد احمد حسيى 

ي
طالب اسماعيل محمد اسماعيل شاهيى  بلوشر

NASSER MARWAN OBEID

احمد علي راشد عبدهللا
عبدالكريم احمد حسن احمد حسيى 

KHALED YAHYA YAFAI
قحطان محمد ياسيى 

رنده صياح شعبان

منهل محمد ابوفاشه
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ي
اسامه محمد تحسيى  احمد السفاريي 

ايمن احمد فاروق عبدالحكيم بركات

علي محمود محمد محمود

ف احمد محمود ابوشقره اشر

غانم خلف غانم عبدهللا الشامشي

عائشه عل عباس العبدهللا

حمدان محمد عبدالرحمن حسيى  محمد ال عل

ي نايف بن حميد بن مصيح العب  

محمد عوض  علي محمد ياش المهري
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

اميى  عبدالعزيز محمد اميى  المال

حسن عل عبدهللا العويس

PARVEZ KEKI DUBASH

فارس بن عبدهللا بن فهد الرشودي

محمد بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن

مساعد بن عبدهللا بن فهد الرشودي

فهد سليمان بن صالح ابا الخيل

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المناعي

محمد بن مسيفر بن هاشم المالكي

يف حمده بنت عمر بن راجح الشر

عبدالوهاب بن عمر بن عبدهللا باحمران

علي بن قاسم بن حسن الحليلي

SAID UMAR BUHHARI

سعدي بن خنيفر بن عليان الرشيدي
حسيى  عباس حسن حسيى 

امينه عبدهللا محمد باقر

RAMESH REDDY GADDAM RAJA

عادل حسن شعبان

LANA MONES GHARAIBEH

ندى ياسيى  عبدالكريم

مريم اسماعيل صديق

اسماعيل حسن غلوم داخدا

جميله محمد علي
ابراهيم محمد محمود الشح 

RUBINA LEGHARI MANSOOR AHMED LEGHARI

عبدهللا غانم حمد غانم الشامشي

مريم عبدهللا غانم حمد غانم الشامشي

ABDELHAMID SAFFIDINE
كمال قابيل محمد محمد خرص 

يحيى سيف عبيد احمد ابوسمنوه

علي عبدهللا محمد سعيد السعيدي

ي ابن طاهر الشهاب مؤيد ابن حجر

جمال راجح طالب الطيب

كه النهر العظيم للتجاره شر

الدين احمد الجبوري اسعد خبى

ي
علي سالم علي القيوان 

ي
علياء علي سالم علي القيوان 

سمر باسل كاظم بحر
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ي
مريم علي سالم علي القيوان 

MARIAM FAYYAZ MAHMOOD MIRZA

يف بور عبدالرضا علي اكبر شر

SAHAR AKHTAR

ABDUL GHANI HAJI SULEMAN

سالم خليفه حسن خليفه محمد الفوره

حسن خليفه حسن خليفه محمد الفوره

خليفه حسن خليفه محمد الفوره

ي خليفه حسن خليفه محمد الفوره
امان 

امل خليفه حسن خليفه محمد الفوره

ي
سليمان محمد طاهر البلوشر

ي خالد سعيد راشد رايح الزعانر

المستثمر لمقاوالت البناء

FAKHRE ALAM SAEED

هيفاء حسن محمد احمد

وسيم ابوبكر عوض

 الشعالي
عبدهللا حميد محمد حسيى 

خديجه حسن محمد

 الشعالي
احمد حميد محمد حسيى 

حسيى  بن صالح بن سعود ابوالسعود

ي
باسم مروان الخان 

اياد خليل مطر اسماعيل ابوجراد

محمد يوسف مراد عبدهللا الرياسه

احمد سعيد علي سعيد المزروعي

سعيد احمد سعيد ضاعن الحتاوي

حسن سيف حسن سيف خميس

احمد حمد راشد حمد

جمالي لتلميع وزينه السيارات

ردينا احمد شتيان

BARMOD KUMAR DHAMIJA

الشيخ عبدهللا عيش عبدالعزيز راشد المعال

رياض  محمود الشافع الشناوى

شمسه ماجد عبدهللا

موزه بنت عبدهللا بن سعيد الجابري

عبدالعزيز عبدالرب عبدالرحمن العوادي

نبيله فهمي محمد الجرجاوي

ي محمد الجرجاوي ف كامل عبدالنير اشر

عايده عطا دياب بال طه

ابراهيم بن حمد بن نارص الهداب
محمد سعيد حسن بن حسيى 

 
فاطمه محمد حسن عبدهللا ال صاف

ي العليلي
حميد ابراهيم سالم العويي 

شذى مروان زمريق

محمد احمد مال هللا خلف المنصوري

عبدهللا محمد يوسف الجسمي الجسم

مها محمود رمضان محمود ال علي
محمود محمد ورديان 

ابراهيم شهداد علي محمد رئيشي
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علي محمد مصبح علي بن سميط

فوزي خالد محبوب العامر

حسيى  دواس مانع دواس

زياد بن ابراهيم بن حمد العيش
الحسن بن عل بن حسيى  السلمان 

فاطمه محمد صالح عبدالرحمن العبدي

ي علي سعيد رحمه حنطونر

منال حيدر كامل

ي احمد محمد عبدهللا محمد الحنطونر

ي
 
ف عيش صقر سيف شور الشر

HARIHRA IYGR MAHESH

هاشل سالم راشد سويدان

احمد سالم سيف سالم الجابرى

سلطان راشد سعيد راشد العواش

طارق عبدالعزيز سعد الغامدي

ماجد بن تركي بن حمزه الغامدي

مي  محمد جمعة محمد علي الحايري

PHILIP JOHN MADIN

راشد احمد راشد سعيد الوشي

فاطمه علي خميس

علي سيف سعيد علي الصلف النعيمي

عبدهللا عثمان عثمان

حمدان خالد محمد اسحاق محمد

خوله خالد محمد اسحاق محمد

محمد خالد محمد اسحاق محمد

خلود خالد محمد اسحاق محمد

ي
علي محمد سيف محمد العطر ظنحان 

علي محمد عبدهللا العبد الشهيارى

سعيد محمد حسن سعيد

ي
حميد عبدهللا احمد عبدهللا حريي 

احمد سالم احمد سالم الال غش

احمد محمد سالم سليمان

احمد حسن محمد احمد اليماحي

محمد عبيد محمد سليمان

ي
احمد سعيد محمد سعيد التكالن 

سعيد راشد علي

ي
طارق علي حسن محمد البلوشر

نضال زيد صقر عامر

الشيخ محمد علي محمد علي المعال

Samer Hamade

ايمن محمد احمد الكيت

جمعه محمد احمد سالم الكيت

سالم محمد احمد سالم الكيت

احمد هيثم احمد عيش احمد النعيم

مها هيثم احمد عيش احمد النعيم

محمد هيثم احمد عيش احمد النعيم

لينا بشبى صادق

ي
عبدالرزاق مال هللا عبدالغفور احمد العوض 
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ي عادل عبدهللا ربيع عبيد ربيع الطنيجر

شاهيناز ابراهيم جمال حسن

ي عدنان علي عبدهللا سالم اليعقوب الزعانر

فاطمه عبدالسالم محمد

شماء حمد عبدهللا احمد المطوع

شيخه عل عبدهللا سعيد النعيم

مريم عبدهللا احمد علي احمد البحري

عبدهللا احمد علي احمد البحري النعيمي

اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح

عائشه عبدهللا حسيى  عبدهللا جمالي

ي حسن عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي احمد عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي يوسف عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

PHILIP KOLLAKUNNEL OOMMEN

RAJA SHRINIWAS KATOCH

عائشه عبدهللا سالم عبدهللا بن حارب السوي

ي
رنا محمد عبدالفتاح علي الحوران 

فريد احمد محمد كلندر علي

عبدالحكيم محمد عبدالرحمن البناي االحمد

محمد صديق محمد علي

فاطمه عبدالكريم عبدهللا الحسن المنصوري

صالح بن محمد بن ابراهيم الحيدر

علي راشد علي الخنبولي الشجي

محمود سالم محمد عبدالمنعم

ي ياش علي سلطان عبدهللا الطويل المهبى

ابوبكر محمد منصور حسيى  حريز

عبدهللا هزيم محمد هزيم

سعيد حمدان ابراهيم صالح بن طاهر

ماجد علي حمد محمد صبغون

علي سالم حمود محمد العبد

عصام عبدهللا عبدالرحمن الغافري

ي
راشد عبدهللا يوسف علي العوض 

ي حمد سالم عبدهللا محمد بن يعقوب الزعانر

قاسم راشد علي محمد بن حقموه

HELEN PINTO

عائشه عبدهللا مطر

عثمان احمد يعقوب حجازي

راشد محمد سليمان

نبيل عبيد علي سيف العوبد

محمد راشد علي راشد البيوه

جمعه محمد سعيد سالم

اس ي هوجوس ببى
فريدريك بيبى ريي 

عيش سعيد عبدهللا بوالكيله الشامش

احمد عثمان احمد اال مبى

عيش عبدهللا محمد بطي سمبيج

شاكر سعيد جمعان باخميس

عمر سالم حسن سالم بن حسن الشجي

يجه عيش احمد سيف سلطان ابوشر
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نارص علي عباس مظفر

مريم عبدهللا محمد مسعود الغافري

محمد حمود محمد غالب حسن الصبيحه

موش عبدهللا موش حسن عبدهللا المروى

ي ابراهيم
ي رشيدبي 

سلطان راشد محمد راشد بي 

ي
ظاهر حمد عبدهللا نهيل العريان 

RAMESH RAMNANI

ي
امينه خميس عبيد ربيع الدبان 

محمود محمد عبدهللا حماد ابو سته

وز الحداد النعيمي جاسم خميس مبارك فبى

مريم محمد راشد مروش الشجي
فت علي محمد مصطف  مبى

يوسف ابراهيم علي مراد عبدهللا

سيف راشد علي سعيد السلحدي

راشد علي سعيد السلحدي

احمد علي سعيد السلحدي

سلطان راشد علي سعيد السلحدي

سعيد راشد علي سعيد السلحدي

عمار سعيد راشد علي سعيد السلحدي

حصه محمد راشد البدوي

نيليى  داود ذيب ابوضباع

علي محمد عبيد عليوي

خديجه عبدهللا راشد ريال

سعود احمد محمد خلفان حسن

ي فاطمه محمد عبيد الزعانر

عبدهللا محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

فاطمه محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

محمد علي عبدهللا سعيد مصبح النعيمي

احمد محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

مريم محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

فاطمه حسن علي

مصبح محمد سلطان حمود المري الشجي

علي حسن عبيد احمد اليماحي

محمد محمود سالم ابو عبود

ي
جاسم محمد كرم البلوشر

ي سليمان محمد حسن سليمان الكبى 

محمد بن صالح بن عيش السلطان

ي سعد بن نصار بن بخيت الحرنر

عمر حسن عبيد سعيد عبيد الحسوى

فايز حمد محمد حمد ضبعون

عبدهللا حمود حمود الخاطري

ي راشد محمد الشهياري المزروعي
تهان 

سالم علي عبيد راشد المزروعي

خليفه خالد محمد جاسم سالم كلبان

ي وائل
عبدهللا خالد محمد جاسم كلبان بي 

SHABINA YESMIN

لؤي احمد محمد تبيدي

احمد علي عبدالرحمن هاشم
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زينب حسن محمد

ي
احمد محمد سعيد التكالن 

حسن علي ابراهيم

محمد حميد مصبح  بن سميط العلي

ي علياء سلطان احمد الزعانر

ي
عبيد زيد علي محمد القيشر

ي
جابرسعيد عبيد احمد القيشر

علي هاشم عثمان

محمد صالح عبيد محمد

احمد عدنان كتمتو

طاهر علي شاهيى  محمد طاهري
يف عبدالرحيم عبدهللا الخرص  محمد طالل شر

يه مؤسسه راس الخيمه لال عمال الخبى

علي سيف علي عبدالصمد الكيتوب

SERENA PIRAS JENNEFER BARTE

EVELYN SUANA BARTE

ANTHONY GAOTAN LUCIEN

ارشود علي ارشود علي الحنبولي الشجي

SCOTT HOLLINGSWORTH

راشد سعيد راشد عبيد الظهوري

يوسف احمد يوسف بداد

حمد مال هللا صالح علي الشجي

حميد عبدهللا يوسف محمد سعيد اال حمد

IGNATIUS FRANCIS RODRIGUES

اخب  سيد اسماعيل سيد داوود

غلوم محمد عبدالرحمن الرم

عبيد راشد ربيع غانم حسن الخنبولي

عبدهللا علي احمد عيش المطوع النعيمي

حشر سهيل احمد سعيد المونه

سيف احمد رشود الخنبولي الشجي

محمد عبدهللا محمد

عبدهللا محمد عبيد

فيصل عبدهللا محمد عبيد

احمد عبدهللا احمد محمد شجي

احمد سيد علي حسن

ي
محمد وليد الحلوان 

جمال محمد خليفه ابراهيم السويدي

ي عبدالرحمن محمد علي غردقه الطنيجر

ابراهيم احمد علي احمد حميد

ي منشار بن عايض بن عوض الهجله المطبى

فايزه مسعد حسن

SHAFEEQUE SHAMSUDDIN PARKAR

خليفه محمد حسن الحيلي الشجي

احمد عبدالرحمن احمد صالح

ي
 
احمد علي احمد الهادف

ي
 
احمد علي احمد سعيد الهادف

احمد محمد عبدهللا حيدر دالن

ى محمد حسن علي حسن الشر
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عبدهللا حسن سعيد حسن ابد

محمد سعيد راشد حمبوص الظهوري

زيد علي زيد محمد السلحدي

سلطان محمد سالم حسن ددي الشجي

سلطان عبدالرحمن احمد صالح الشجي

محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد بن درويش

حميد عبدهللا محمد عبدهللا محمد بن درويش

بدر محمد عبدهللا محمد بن درويش

راشد سالم محمد علي

مريم سليمان سعيد سليمان التيخ

ي
محمد سليمان عبدهللا سليمان القاض 

فكتوريا للنقليات

محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

مريم عبدهللا حسن احمدين

احمد سالم احمد

وفاء عبدهللا حسن عبدهللا البحار

SHAIKH JAVED MOHAMMED QASIM

احمد راشد محمد سعيد البودي الحبشي

خالد محمد مطر المفتول المزروعي

سيف سعيد علي محمد العبد

بخيت سعيد بخيت سعيد اليماحي

محمد سعيد بخيت سعيد اليماحي

سعيد بخيت سعيد سالم اليماحي

علي سعيد بخيت سعيد اليماحي

محمد سيف علي سيف الخاطري

عبدهللا راشد سيف راشد المزروعي

ي محمد يوسف محمد يوسف منقوش الطنيجر

حسيى  علي حسن ابراهيم المنصوري

محمد علي محمد سالم الشجي

ه الخاطري حمد مصبح حمد راشد بالبب 

سالم زيد علي منصور المري

احمد محمد احمد سيف الشجي

الشاذلي صال ح الشاذلي محمد

يوسف تيسبى يوسف جوابره

MUHAMMAD ZAHID SARFRAZ

ايمن عبدهللا علي محمد بن ديموه

صالح رمضان حسن صالح عليوه الشجي

محمد علي احمد عبدهللا الشجي

عبدهللا سعيد علي الحليو

عبدهللا محمد راشد سعيدوه

سعيد محمد احمد خميس المحرزي

ي ليل علي محمد النقير

ي جال ل حسيى  صالح البيير

SHAIKONA LABBAI LABBAI

سليمه علي حمد عيش المهري

سليمان عبدهللا سليمان حمايد

عائشه سلطان يوسف بوميان النعيمي

ي
عبدهللا سلطان محمد شاهيى  العوان 
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انتصار عبدالرحيم عثمان قاسم

ي
هدى ذرحان عبدهللا احمد الذرحان 

ي علي عبدهللا مفلح عبدهللا النقير

ي
عبدالرحمن بن سليمان بن صالح الحقبان 

ي مزيد بن شجاع بن سعود العتيير

عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن السماعيل

منبى بن طالب بن علي العوامي

صالح بن عبدهللا بن علي الشهري

مبارك بن سالم بن خميس الهمامي

طوعه بنت ابراهيم طاهر العبدي

خالد بن منصور بن محمد القرعاوي

سامي جواد احمد جواد ثابت

وليد عبدالعزيز محمد

ي للخدمات الماليه
 
كة ساف شر

ي
عادل محمد رضا يوسف بهبهان 

علي عبدهللا معتوق علي

بدر عبدهللا المديرس

خالد مبارك حمد هادي الزوير

ي
فال ح محمد فرز ظمن الديحان 

محمد احمد سعدالدين حموطه

مبارك محمد مبارك الساير

فيصل ابراهيم حسيى  علي محمد

محمد معجب حمد معجب العجم

جراح تيسبى شمروخ طالق مسعد الشمري

بتول عبدالرحمن فهد عبدهللا النقيدان

ي
نور محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

داود سليمان نارص سليمان محمد الحقان

ي
محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

علي نارص علي حسن الخرص 

ي
جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ي خالد ظاهر عبدهللا جابر سهيل المطبى

خالد عبدالوهاب محمد مشاري الحليل

ى احمد عل محمد مشعان الخشم المطبى

احمد اسماعيل محمد عبدالرحمن الصغبى

ى عل محمد مشعان الخشم المطبى

ى محمد عل محمد مشعان الخشم المطبى

انور سالم عبدهللا العبدالعزيز المسعود

عبدالكريم احمد كرم احمد

ي
ساره جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ي
ريانه جاسم محمد محمد القحطان 

ي
عبدالعزيز جاسم محمد محمد القحطان 

ي
محمد جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ى محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ى ماجد محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ى نواف عايد سمرا المطبى

يوسف احمد محمد عبدالرحمن محمد

سعود صقر سالم الزري    ج

طارق حمود حطاب حسن العبدالرحمن الحطاب
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ى مريم مبارك فالح مبارك مخيمر المطبى

جابر حبيب احمد حبيب احمد عبدهللا

ي عيش ذريان فارس عوده العب  

ي عبدهللا نايف عمر حمدان العتيير

ي وضحه عبدهللا نايف عمر حمدان العتيير

ي خالد عيد محمد مثيب العتيير

عبدالهادي صالح عبدالهادي مبارك العجمي

صالح صالح عبدالهادي مبارك العجمي

فهد فهيد عبدهللا فهيد محمد الويف العجمي

سالم ثال ب راشد ثال ب الهاجري

طارق جعفر محمد الوزان

نارص مطيع مرعي مله العجمي

ي فهد هدال ضيدان المطبى

ي
سعد خلف ضيدان الديحان 

حسيى  احمد عبدالكريم علي شموه

مبارك علي مراد الشطي

خالد فالح مناور سالم العازمي

FOUZIA SAID ERRAMI

Kamran Saddique

محمود محسن علي ال ابراهيم العالي

منار مصطف  علي محمد السيد

خالد فارس عيش القطام

جعفر احمد حسن علي كاظم

محمد محنا جبلي صبيح

عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

محمد بن صالح بن عيد العيد

احمد بن عبدالعزيز بن احمد الفوزان

ي
نايف بن عبدهللا بن حسن القحطان 

سلطان بن عبدالعزيز بن عبدهللا الموش
محمد بن سعد بن عبدالعزيز الحصيى 
عبدهللا بن صالح بن ابراهيم اباحسيى 

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

اري عبدالعزيز بن محمد بن عمرو الب  

عبدهللا بن سعد بن عبدهللا السليمان

خالد بن عمر بن علي التميمي

هشام بن محمد بن رض  المزين

طالب بن جواد بن حسيى  العبدالمحسن

احمد بن احمد بن مهدي ال غزوي

عي
عبدهللا بن محمد بن حمد المهبى 

فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم القاسم

عبدالعزيز بن نارص بن محمد الخلف

ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان

ي اليامي احمد عيظه حسيى  البر

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد النادر

فهد بن عبدهللا بن عبدالوهاب البسام

ي حسيى  بن محمد بن علي الحجر

MAMDOUH SALMAN ALSHAMMARI
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عبدالرحمن صالح ابراهيم الشهيل

يوسف علي سعيد الوقيان

ابراهيم بن عبدهللا بن محمد الفضل

عبدالعزيز بن منصور بن حمد الصغبى

مشعل بن فهد بن جارهللا الجويره

خالد عبدالعزيز محمد الحسن

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السلوم

نهال بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

حاتم بن خرص  بن ايراهيم حرزهللا

عل بن عبدهللا بن احمد عباس

صالح بن عبدالعزيز بن مساعد بن عفتان

خالد بن براهيم بن علي القزالن

ي
محمد بن نارص بن حسن الخيوان 

سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل

مهند محمد عبدهللا عليان

عبدالعزيز عبدهللا طويل

سعد بن عبدهللا بن سعد بن عويمر

ي
عادل بن سالم بن فرج النعمان 

سعود بن مبارك بن سلطان الثوري

البندري بنت نارص بن سعد السهلي

جمعه جعفر احمد االوجامي

ف عبدالمحسن بن علي بن عيش المشر

خالد بن عبدهللا بن عل الشهوان

راشد بن بريك بن هادى المرى

عبدهللا بن فوزان بن عبدهللا الشمري

ي بن محمد بن حسن بن شغب
هان 

عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العصيمي

ي
سلطان بن صالح بن موش الشهران 

احمد بن حمد ابن عبدالرحمن العليوي

خالد بن عبدالرحمن بن نارص الماجد

محمد بن منصور بن حمد الصغبى

ثرياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الصغبى

ي وسام بن عمر بن ابراهيم خواحر

ي بندر بن عبدهللا بن ابراهيم الصير

ي
محمد بن حزمي بن علي القرن 

محمد بن عبدهللا بن محمد العبالن

ي مقعد منور نوار العضيله المطبى

فهد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الملحم

سام سلمان حسن القويع

حاتم مهدي بن احمد ال مرهون

ي ي بن مهدي بن حسن البر
 
ف شر

ي
خالد بن نارص بن جمعان القحطان 

ي
عويشه بنت حمد بن راجح القحطان 

ى عبدالعزيز بن جودهللا بن محمد عسبى

غاده بنت عبدالمحسن بن عل الحظيف

رائد عبدالحليم محمد عيش

نارص بن عايض بن نارص الفهادي

ي عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح الخريجر
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صالح بن عبدهللا بن حسيى  الظريس

خالد بن زيد بن عبدالغزيز بن فياض

هللا بن ابراهيم الداه ابراهيم بن خبى

احمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

ي حامد سنوشي حامد الحجبى

هاشم ابن محضار ابن عبدالقادر عيدروس

عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الفواز

هادي علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

يوسف بن علي بن عطيه النحوي

حسيى  بن عباس بن عبدهللا الصفار

عقيل بن محمد بن طلفاح الشمري

ابراهيم بن مهدي بن محمد اليامي

ي الدوشي
عبيد بن حديد بن حمد الغيي 

خالد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجابر

ل مطر
ّ
ي ا

عبدالواحد بن محمد بن رض 

ي محمد بن منديل بن فراج الزعير

ى سالم محسن صياح العب  

مصطف  بن مهدي بن حسن ال سليس

صيته بنت رخوان بن محمد العجمي

حبيب بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

محمد بن سعد بن مبارك الدوشي

عبدهللا بن ثقل بن هادى العتيير

يوسف بن ابراهيم بن حسن السبيع

ي عبدهللا خالد العصوي العب  

عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الراشد

مغرم بن داحش بن مغرم العمري

ي جهز علي جهز الذيانر

ثامر بن محمد بن محمد الشخص

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الورثان

ي بنت سعاد بن رشيد الخجا
موض 

عبداللطيف بن سالم بن بخيت العوده

ALGHAMDI BANDER MOHAMMED H

وليد بن منصور بن عبدالعزيز بن رشيد

محمد بن عبدهللا بن علي الشهوان

عبدهللا محمد عبدهللا الزمام

ي خالد العصوي عواد العب  

سليم بن عبدهللا بن صالح الغراش

عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الهاجري

هشام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن

ي عايد بن غمالس بن موش العتيير

عبيد بن عايد بن سالم الدوشي

 عبدالمحسن ال جفت
 
محمد شاف

علي بن سعد بن عبدهللا ال الشيخ

عمر بن حسيى  بن عمر الهاجري

مها بنت محمد ابن فهد بن زرعه

زكي بن حسن بن علي الغانم

يوسف بن عايش بن يوسف االريش

صالح سليمان سعد العجيمي
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ي ي المطبى
سمري بن محمد بن عايش الحميدان 

سامي بن حمد بن نارص الراججي

ي بندر بن قاسم بن مليحان العب  

الحق عبيد هللا خريص الهذلي

ي
نارص بن مناحي بن محمد القحطان 

محمد بن عبدهللا بن عل القويفل

منصور بن عبدالرحمن بن سليمان الطرباق

ى رشود بن علي جربوع العب  

ي ممدوح بن دعاس بن مناكد العب  

عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالرحمن الصبجي

احمد بن حبيب بن احمد سيار

عبدهللا بن عبدالمحسن بن عبدهللا الشي    ع

صالح بن عبدالرحمن بن عبدهللا الدافع

تركي صالح عبدالرحمن الدافع

محمد بن عبدهللا بن نارص الحميد

سالم بن علي بن صالح اليامي

مي ضيف هللا بن صالح بن ضيف هللا الشبر

ي سعد بن مشعان بن مرزوق العتيير

عبدهللا ابن ابراهيم ابن عبدهللا الشي    ع

عقيل بن عبدهللا بن احمد المهنا

محمد بن سعود بن محمد الدوشى

ي صالح بن مدهوس بن عويض المطبى

عباس بن احمد بن علي اليعص

احمد طاهر حسن بوكنان

عبدالحفيظ بن حميد بن احمد االنصارى

ابراهيم بن مهدى بن محمد اليام

عيد بن حاسن بن عري    ج العصيمي

عبدهللا بن محمد عبده بن احمد الميشي

محمد بن علي بن سلمان الهاجري

فيصل بن مطلق بن شبيب السبيعي

مان مبارك بن سالم بن محمد ال رص 

عبدالعزيز عبدهللا التميمي

ي
ان بن مسفر بن احمد الزهران  خرص 

سعد بن علي بن مشبب ال سعد

ي محمد بن رشيد بن بتال المطبى

مصطف  بن علي بن حسن العيش

خالد ابن محمد ابن سليمان الدهاس

عادل بن عبدهللا بن عبدالرزاق البشبى

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الدالوي

عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز الزمامي

سعد بن علي بن عبدهللا الغامدي

عبيد بن مقبل بن يج الحرنر

سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجارهللا
عبدهللا بن سعود بن احمد الحميى 

عبدالعزيز بن سلطان بن عبدهللا الملحم

نارص بن عجب بن حمود السبيعي

صادق بن محمد بن عبدهللا الجباره

فري    ح بن فهد بن عبدهللا الهريش
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ي
عبدالعزيز بن علي بن سليمان الحوشان 

ي
سعد ابن نارص ابن عبدهللا العريف 

حسن بن علي بن عبدهللا الخميس

فاضل بن عباس بن علي مشيقري

ي
امل عبدهللا محمد الدجان 

رشيد بن فاضل بن محمد الرشيد

ي
سلطان بن ضيف هللا بن سعد الدعجان 

حسيى  بن علي بن احمد الدبيشي

جمال بن عبدالرحيم بن محمد البلوي

سلمان بن احمد بن علي العبدالمحسن

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المعيبد

احمد بن كاظم بن محمد الصواف

ي بن حسن بن عبدالمحسن الغالم
هان 

سام بن فهد بن عبدهللا البوبدر

ي بن عبدالمحسن ال جفن
 
هزاع بن شاف

علي بن صالح بن علي الغامدي

عبدهللا بن عبدهللا اللطيف بن محمد الشهيل

مالك بن عل بن سلمان ال داؤود

ي ي بن نديوي العب  
مطارد بن معاشر

سمبى بن عيدروس بن حسيى  باروم

نارص بن علي بن نارص الشاوي

ي
ماجد بن صدقه بن محمد الجهي 

عل بن عبدهللا بن عل العل

ماجد بن حيدر بن محمد الجراش

محمد بن علي بن محمد ال سويده

ي عبدهللا ابن عبود ابن سند المقاطي العتيير

Abdullahi Ibrahim Said

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشي

محمد حسن بن محمد بن صالح المرهون

جاسم حسن بن محمد بن صالح المرهون

شاج بن احمد بن عبدهللا ال عبيد

منتظر بن محمد بن صالح المرهون

محمد بن نارص بن محمد الخلف

عدنان بن محمد بن علي غواص

فاطمه حيدر بن محمود بن صالح المرهون

حيدر بن محمد بن صالح المرهون

محمد بن حسيى  بن فارس بن الشيخ

احمد حسيى  بن فارس بن الشيخ

جابر بن فهد بن نهار الصقر

ي
نارص بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

ي
محمد بن خالد بن عيد القحطان 

علي بن محمد بن هاشم الشعله

علي بن عبدالمنعم بن تركي ال هالل

عبدهللا بن ابراهيم بن احمد البناي

مساعد بن محمد بن عبدالرزاق الدهام

عبدالرزاق بن احمد بن فايز العارض

منصور بن عبدهللا بن محمد اليعقوب

ي بن علي بن حسن الضامن
 
عبدالباف
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احمد بن عيش بن احمد البناوي

حبيب بن احمد بن حسن الدروره

ي
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم العريف 

ي
سعود بن محمد بن سعد العريف 

فالح غانم الهاجري

سالم غانم الهاجري

خالد غانم الهاجري

غانم بن سالم بن سعيد الهاجري

اياد بن يوسف بن عبداللطيف الصالح

ي
عبدالعزيز بن خالد بن عثمان القحطان 

عيش بن عبدهللا بن محمد المشعل

صالح ابن صالح ابن علي الخطام

كاظم بن حسن بن كاظم المطر

علي ابن يوسف ابن عبدالمحسن المحمد صالح

احمد بن علي بن احمد العلويات

بدر بن محمد بن علي ال شبيب

شاكر بن صالح بن محمد االشقر

حسيى  بن عباس بن علي مشيقري

يوسف بن محمد بن حسن الشايب

سعيد بن محمد بن مرزوق شياب

فهد بن محمد بن براهيم السنيدي

صالح ابن محمد ابن ابراهيم العويس

سعيد بن صالح بن احمد الخليفه

زهبى بن عيش بن محمد اليعقوب

حسيى  بن علي بن محمد البومجداد

جواد بن عبدهللا بن علي النويحل

ي بن ابراهيم البناي علي بن ناحر

راند بن علي بن محمد البومجداد

منصور بن عبدهللا بن صالح القادري

قاسم بن عيش بن علي السلطان

ي
فهد بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

نايف بن عبدربه بن حسيى  الباذر

حمد بن سلطان بن علي السلطان

عبداالله بن حمد بن سلطان السلطان

علي ابن عبدالمجيد ابن حسيى  الباذر

حسن بن عبدربه بن حسيى  الباذر

يوسف بن صالح بن سالم العلي
سليم بن محمد بن سليم الحسيى 

شالش بن نايف بن محمد الربيعيه الشمري

عبدهللا بن صالح بن سالم العلي

فيصل بندر المشيقح

احمد بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

علي بن مفرج بن سعد الدوشي

صالح بن حمد بن عبدالرحمن الرشيد

محمد بن صالح بن سالم العلي

بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

علي محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

صادق بن احمد بن محمد الحمود
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ي العبدهللا مصطف  بن احمد بن حجر
اياد بن حسيى  بن معتوق بوخمسيى 

يحيى بن محمد سلمان بوعريش

علي بن ابراهيم بن محمد القطان

سعد بن فهد بن محمد الدوشي

ي بن محمد بوهويد
فتجي بن راض 

لقمان بن علي بن احمد ال داؤود

عبدهللا بن سليمان بن حمود الربعي

علي بن عبدالرحمن بن محمد الدوشي

رائد بن مشعل بن سلمان الشمري

سلطان صالح هادي مسعود العجم

راشد زيد راشد الحوتان

سعود بن محمد بن هذال الدوشي
حسيى  بن علي بن عيش ال حسيى 

محمد بن علي بن عبدهللا الخطيب

عبدالعزيز بن زيد بن راشد الحوتان

عبدهللا بن شامان بن راشد الضفيان

بشبى شمروخ طالق مسعد الشمري

عطاهللا بن حمدان بن علي الشمري

حبيب بن عبدالكريم بن علي ال قويسم

عصام بن علي بن محمد ال نهاب

خالد عصام علي ال نهاب

فاطمه بنت عبدهللا بن منصور الربيع

عبدالعزيز بن سليمان بن صالح الخزيم

فهمي بن محمد بن عبدالوهاب الغزال

نايف بن عبدالعزيز بن محمد النعيم

مصطف  بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

ي الشمري مشعل بن عناد بن عب  
عدنان بن احمد بن ياسيى  البوخمسيى 

عصام بن عبدالحميد بن عبدهللا الرمضان

علي عبدالوهاب احمد البوصالح

علي بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عوض عثمان محمداليوشي الشهري

كي
احمد بن عيش بن محمد الب 

عبيد عايض فيحان السمي البقمي

ي
سامي ابن موش ابن طاهر الشيوح 

ي نايف ابن محمد ابن هادي الزعير

فراس بن سعيد بن فهاد اليامي

عبدالمجيد بن علي بن محمد الحداد

ي نادر ابن عبدهللا ابن غالب العتيير

نوف خالد فهد الغشيان

ديمه خالد فهد الغشيان

سطام خالد فهد الغشيان

حسن خالد فهد الغشيان

فهد بن خالد بن فهد الغشيان

متعب بن خالد بن فهد الغشيان

ي بن حمد الدوشي
نارص بن مرض 

ي
محمد بن ظافر بن مسفر القحطان 

RAK Properties PJSC Page 166 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2007

2007العام - األرباح غير المستلمة 

سلطان بن احمد بن علي السلطان

حسيى  بن يوسف بن محمد الرستم

ي فهد بن صالح بن سفر الحرنر

ي خالد بن فياض بن فرحان العب  

ي
محمد بن محمد بن احمد الدوح 

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

ي
منصور بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

عوض بن دواس بن محمد ال عامر

صالح ظافر بن سعد ال بحري اليامي

ي مانع بن عويد بن مانع العب  

ي
سعيد بن عبدالرحمن بن سعيد القرن 

ي ي العب  
عبد ابن قويعان رضمان الفدعان 

محمد بن عبدهللا بن مكي المشامع

ي شالح بن عواد بن فالح الظفبى

نارص بن حمد بن سعود الشمري

خالد بن احمد بن صالح الهمامي

مبخوت بن احمد بن صالح الهمامي

سالم بن معيض بن محمد بن شويل ال عامر

سعد بن ابراهيم بن احمد الراشد

ي
عبدهللا بن فهد بن محمد القريي 

ي
هيفاء بنت فالح بن حمد القريي 

محمد بن عيش بن علي بن حسيى  الهالل

ف نوال بنت محمد بن فارس المشر

نه بنت محمد بن عبدهللا المقرن

فهد بن عبدالرحمن بن سعد البواردي

ي
غاده بنت سعود بن صالح العريف 

حسيى  بن علي بن محمد ال سالم الوعله

هند بنت عبدالكريم بن حسيى  الكويليت

ي
صالح بن سعود بن صالح العريف 

ي
هال بنت سعود بن صالح العريف 

ي
سعود بن صالح بن ابراهيم العريف 

سليمان بن رياض بن صالح الرصاف

مبارك بن غيدان بن علي ال راكه

ي
جمعان بن عبدهللا بن محمد الزهران 

ي
ي بن صالح بن حسن الشمران 

حسي 

ي
محمد بن صالح بن حسن الشمران 

ي
ضحيان بن محمد بن ضحيان الدعجان 

ي
عبدالرحمن بن صالح بن حسن الشمران 

عياد بن عبدهللا بن عبيد الشمري

عبدهللا بن سعد بن سالمه الشمري

ي
عبدهللا بن سالم بن عطيه الزهران 

ي علي بن محمد بن يجي كعير

ي بن دهيم
العنود بدر بن علي بن ملف 

ي بن دهيم
بدر بن علي بن ملف 

ي بن دهيم
علي بدر بن علي بن ملف 

ي
حمد بن سعد بن حمد القرون 

ي سعد بن فهد بن مصلح المطبى

ماجد بن سعيد بن حسن المرزوق
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ي نارص بن عبدالعزيز بن سعد العجاحر

سعود بن عبدالعزيز بن مبارك القاسم

صالح بن احمد بن صالح الغامدي

قاسم بن عبدالكريم ابن عبدالمحسن اللويمي

عبدهللا بن حسيى  بن علي بوموزه

فائز بن سالم بن راشد اليامي

ين سمر بنت حسن بن سعد العمبى

ماجد بن سعيد بن صالح ال نصيف

ي علي بن شحاذه بن عدوان العب  

نارص بن زايد بن شعف الشمري

ي خالد بن عوض بن حمدان العب  

ي
عبدهللا بن محمد بن شتوي القحطان 

احمد بن عماد بن عثمان العلي

عصام بن حمزه بن عبدهللا السبكي

حمد مشعل نزال المسعودي الشمري

ي بن موش الصانغ احمد بن عبدرب النير

ي بن موش بن احمد الصائغ عبدرب النير

عبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح النويرص

صالح بن محمد بن صالح الراجح

ي ي العتيير
 
فايز بن عبدالعزيز بن الف

ي محمد بن دعاس بن مناكد العب  

سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

حسيى  سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

راشد زيد راشد بن جدوع

عبدهللا بن علي بن محمد الشويرخ

عبدهللا بن حسن بن محمد النارص

فهد بن سلطان بن جسار القروف البقمي

محمد بن عيش بن مطلق المبارك

ي عايد بن عويد بن السيد العب  

ايمان بنت مهدي بن عبدهللا العلوان

ي ابراهيم بن طامي بن عواض العتيير

حصه عيش علي العيش

جاسم بن طاهر بن ابراهيم القطان

ي عبيدان بن عبيد بن رايد العتيير

حسيى  بن طاهر بن احمد النمر

احمد محمد نارص السنان

اسحاق بن علي بن محمد الحايكي

زنعاف بن عبدهللا بن خشيبان السهلي

عبدهللا بن سعود بن زايد السهلي

صالح بن علي بن صالح الدواء

صالح بن احمد بن صالح الدوى

سالم بن صالح بن عبدالعزيز السالم

ي
سامي بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي
خالد بن صالح بن سليمان الرسيي 

عبدربه بن حسيى  بن محمد الباذر

ي بدر بن زيد بن حمدي المطبى

محمد بن علي بن صالح الدواء

باقر بن علي بن حسيى  بن معن
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نه بنت عبدالمحسن بن عبدهللا ال الشيخ
مرتض  بن محمد بن عبدهللا السميى 

ي عتيق بن فيحان بن مسفر العتيير

ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الهندي

ي سعد بن غالي بن كديميس العتيير

مي رباح برجس نمر الشبر

ي يجي بن نارص بن حسن البر

محمد بن عبدهللا بن خالد الخالدي

فهد بن مرعيد بن محنش الربيعيه الشمري

ي حسيى  بن صميدان بن فالح العب  

ي ي الخريضي العب   احمد بن عايد بن شلير

علي بن حسيى  بن علي الخالدي

ميش بن جاسم بن محمد الخالدي

محمد بن جاسم بن محمد الخالدي

عبدهللا بن محمد بن فهد السند

محمد بن سعيد بن حمد الدوشي

ي الدوشي
عبدهللا بن سعد بن مبارك الورعان 

احمد بن علي بن عبدهللا الخضبى

ي عيش بن عايض بن مفكر المطبى
حسيى  بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 
سلطان بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

ابراهيم بن علي بن محمد االجود

عطاهللا بن ابراهيم عباس الشمري

عويد بن زريق بن دخيى  الشمري

دحام بن محمد هليل الخالدي

صالح بن عبدهللا بن جارهللا الجارهللا

خالد مانع مهدي ال هزاع

حسيى  بن حمد بن حسيى  ال دويس

هياف بن نارص بن علي الهياف

علي بن عبدهللا بن يوسف المحمد علي

رسميه بنت احمد بن حسيى  العبدالمحسن

فيصل خلف ضحوي الرويلي

ي ي بن صالح بخرحر زهبى بن صبر

حسيى  بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

عوض بن جارهللا بن عوض المالكي

ي
 
فهد بن عباد بن بركات الطويرف

حسيى  بن معتوق بن نارص العليوي

نوره بنت سليمان بن عبدالمحسن الضبعان

ساره بنت فهد بن صالح الضبعان

فهد بن صالح بن حمود الضبعان

عصام بن سليمان بن احمد بو حليقه

يوسف بن خالد بن محمد اليوسف

ي العواد
سعد بن محمد بن راض 

غرم هللا بن شنيف بن صالح المالكي

سعيد بن شنيف بن صالح المالكي

ي احمد بن بريك بن سيف الكثبى

عمر بن عبدهللا بن علي الشهري

عائض بن تميم بن مبارك الدوشي
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عيش بن احمد بن موش المحمد صالح

ي
منصور نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
جواهر نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
فيصل نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
ه نارص منصور نارص الخنفري القحطان  منبى

ي ه بنت سفر بن مسفر العتيير منبى

نارص بن صلحان بن فهيد السبيعي

ريم بنت جاش بن صالح العبيد

امل بنت علي بن محمد المجحد

يد عبدالرحمن يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

يده يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

ي
عبدهللا بن بخيت بن عبدهللا الشهران 

ي
فيصل بن سعيد بن شاطر الشهران 

ي ساره بنت فهد بن سعود العتيير

موش بن عيش بن احمد البدر

ي احمد هاشم بن محمد بن عبدهللا الحاحر

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدالعزيز التويجر

ي
محمد بن سالم بن صالح النجران 

بدر بن حبيب بن محمد الدليلي

عبدهللا بن حسن بن محمد ال حمود

مهدي سعيد بن فهاد ال مطلق اليامي

ان بدريه بنت حسن بن محمد الجبر

محمد بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدهللا بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

بندر بن محمد بن سعد السهلي

علي ابن عيش ابن محمد الحمود

نارص بن عبدهللا بن احمد الحمد

صادق بن علي بن عايش النويرص

محمد بن عبدهللا بن جعفر الجعفر

ي
خالد عبدالوهاب عايض القحطان 

ي
روان عبدالوهاب عايض القحطان 

مؤيد بن احمد بن نارص الحسن

خليف بن فجر بن عياط الشمري

ان بن لوالس الشمري عبدهللا بن مطبى

جميل بن محمد بن عيش ال عباس

هيثم بن علي بن احمد النارصي

محمد بن عبدهللا بن سعيد احبيل

سلمان بن داود بن سلمان السالم

حمود بن دخيل هللا بن الحمود التميمي

ياش بن علي بن طاهر البطيان

سعيد بن عبدالمحسن بن عبدهللا الراشد

شاج بن عبدهللا بن علي غالب

غالب بن عبدهللا بن علي غالب

محمد بن صالح بن عبدهللا الهمامي

ي بن صالح بن عبدهللا الهمامي الجبر

صالح بن عبدهللا بن فريد الهمامي

ي بن عبدالهادي الدوشي
 
عبدهللا بن شاف
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راشد بن محمد بن راشد ال منصور

عبدهللا بن محمد بن قميش ال دغرير

عبدهللا سلمان حسن القويعي

ي  بن محمد الرقانر
محمد بن حسيى 

حسيى  بن علي بن حسيى  الشطيب

فاضل بن صالح بن طاهر العبود

محمد بن ماجد بن عياش الرشيدي

احمد بن محمد بن عبدالرحمن المنصور

سلطان بن مبارك بن عبدالرحمن البوعلي

ابراهيم بن عبدهللا بن نارص الراشد

لمياء بنت بداح بن عبدالعزيز العنقري
مريم بنت حسيى  بن محمد بوخمسيى 

ه بنت منصور ابن عبدهللا الغدير سمبى

جعفر بن عبدهللا بن صالح الهودار

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش

باسم بن احمد بن محسن امسبح

ي ي الحرنر غالب بن حثليى  بن صلير

محمد بن علي بن احمد باشه

منصور بن محمد بن علي الطريخم

حسيى  بن عباس بن طاهر البالدي

شاهيى  سعيد علي اليامي

ريما بنت جواد بن محمد االحمد

فيصل بن عبدهللا بن راشد الغامدي

ي
ي بن احمد بن علي الشيج 

هان 

شاكر بن طالب بن علي العوامي

ي السهلي
نارص بن سعد بن بان 

ساره بنت نارص بن سعد السهلي

حمد بن نارص بن سعد السهلي

حسيى  بن علي بن حسن الحداد

ي بندر بن شاعي بن مرزوق العتيير

محمد بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

باسم بكر محمد نور قوته

ي كريم بن مرعي بن حسن العب  

فروع بن صياح بن محمد الخالدي

ي عيد بن عايد بن هليل العب  

ي نارص بن مصارع بن رشيد العب  
خالد بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

ه بنت عبدهللا بن عثمان الجاش امبى

نواف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغوينم

مالك بن احمد بن عبدهللا ال كبيش

سعد بن فرحان بن محمد الفضيخ

ي طالل بن محمد بن هزاع العتيير

زهبى بن خميس بن احمد المهناء

مرتض  بن جابر بن طاهر العمران

ي
 
محمد بن عبدهللا بن فهد الشاف

نارص بن سلمان بن نارص بن خثالن

محمد بن علي بن حبيب ال فردان

هاشم بن ياسيى  بن علي السلمان
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عبدالكريم بن جاسم بن محمد العبادي

زينب احمد حبيب الحبيب

نايف بن علي بن محمد الزويد

سعود بن فواز بن زنعاف السهلي

مهدي بن مسفر بن مانع ال راكه

مهدي بن صالح بن ياسيى  المبارك

علي بن ابراهيم بن خليل ابوزيد

عبدالمحسن بن ابراهيم بن محمد فياض

حسيى  بن عصام بن علي ال نهاب

علي بن جاسم بن محمد ال محفوظ

محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش

ي
اسماعيل بن محمد بن صالح الدبيج 

يف صالح بن ضاوي بن محمد الشر

مشاري علي ابراهيم السليمان

علي بن مهدي بن محمد ال درويش

محمد بن علي بن محمد البصيالن

عادل بن حسن بن نعمه العوامي

توفيق بن احمد بن حسيى  المقهوي

حسيى  بن علي بن حسن غالب

حمد بن راشد بن محمد ال منجم اليامي

بندر بن حسيى  بن صالح الربيعي اليامي

محمد بن عبدالكريم بن علي العطل

سلطان بن عبدالعزيز بن محمد العمبى

ي
سعود محمد عبدهللا العويف 

عوض بن غرامه بن عوض االسمري

علي بن احمد بن حسن ال معيلو

عبدالعزيز بن شحان بن محمد الغامدي

سعود بن مطلق بن مشخص الدوشي

ي
خالد بن مبارك بن نارص الغييي 

سهل بن مسند الدوشي

فهد بن حديد بن حمد الدوشي

علي بن سليمان بن علي الحرز

عبدهللا ابن عبدالمحسن ابن علي الملحم

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الملحم

ي الرويلي صالح بن صفوق بن صلير

ي فايزه بنت محمد بن ضيف هللا الحرنر

بدر بن ابراهيم بن علي الخلف

عبدالهادي بن علي بن محمد ال معمر

رباب بنت معتوق بن صالح ال صفوان

يعقوب بن يوسف بن ابراهيم الخلف

علي بن محمد بن علي الخلب

امبى بن معتوق بن حسن البدي

عوض عواض مروان النفيعي

اهيم حسيى  بن عبدالعظيم بن احمد البر

رمزي بن سعيد بن حسن الخلف

فراج بن محمد بن فراج السبيعي

ي حسيى  بن علي بن حسن الجنير

علي بن جاسم بن عبدهللا جليح
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ي بن مهدي المطرود
مصطف  بن رض 

عمار بن عيش بن ابراهيم ال رب  ح

موش بن احمد بن علي المرهون

حسيى  بن احمد بن علي الشمر

عباس بن عيش بن محمد السيف

اهيم علي بن عمران بن احمد البر

شاج بن محمد بن منصور عبيدي

علي بن مبارك بن خالد الخالدي

نوف بنت نارص بن سعد السهلي

عبدهللا بن علي بن محمد الحسن

حميده بنت احمد بن محمد الدويل

ي
ي بن حمد اليان 

حمد بن يان 

فالح بن عبدالمحسن بن طاهر ال حمد

عصمان بن صياح بن محمد الخالدي

سعود بن شايش بن هليل الخالدي

ي خالد مطالب بخيت السبيعي العب  

ي سالم صائل موش السبيعي العب  

مسفر بن سعيد بن محمد القاسم

احمد بن حسن بن عبدهللا بوجباره
ملحم بن محمد بن علمان الحراجيى 

شاكر بن سلمان بن علي القطان

ي مطلق الدوشي غانم الكرنر

حسيى  بن علي بن عبدهللا الحرز النارص

نخيالن بن رحيل بن محسن الشمري

حزام بن فهد بن حزام الدوشي

محمد بن صالح بن محمد تحيفه

ي وكي الزعير
محمد محسن فالح المب 

ي فالح بن محسن بن فالح الزعير

ي
محمد بن صالح بن مهدي الجشر

علي بن احمد بن احمد ال حماد

ي فرحان بن محسن بن فالح الزعير

سامي ابن مانع بن حمد ال شمالن

ي
حسن بن علي بن حسيى  البقشر

ي
 
ايناس بنت جعفر بن محمد العبدالباف

ي
حسيى  بن علي بن حسيى  البقشر

صويان بن طريف بن نارص الدوشي

عبدهللا بن حمدان بن علي الشمري

عبدالجليل ابن حمزه ابن حسيى  الحكيم

عبدالرؤوف ابن عايش ابن حسن البوصقر

نوره عبدالرحمن بن مقبل

خالد بن جمعه بن عبدهللا الدوشي

ه عبدهللا بن حمد بن عبدهللا ال مغبى

طالل بن واصل بن عبدالوهاب المومن

ابراهيم بن احمد بن احمد عباس

مراد بن علي بن صالح العبدالجبار

سلطان بن حمد بن ابراهيم الضويلع

فؤاد بن عبدهللا بن محمد النمر

 الحمالي
حمزه بن مجيد بن حسيى 
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محسن بن حمزه بن مجيد الحمالي

محمد بن حسيى  بن علي الحمد

احمد بن مكي بن احمد ال تركي

عمر بن ابراهيم بن عيش العمره

هند بنت عباس بن نارص الحسن
بندر بن فهد بن سعود البشر

نارص بن عبدالعزيز بن نارص المكينه

نارص بن ابراهيم بن نارص الهذيلي

مشعل احمد بن حمد بن عوض االحمدي

هادي بن صالح بن خرصان اليامي

محمد بن علي بن طاهر الحنفوش

حكيم بن علي بن حسيى  الخليف

محمد بن عطيه بن خريفش القاندي

حسيى  بن علي بن حسن ال هالل

عبداللطيف بن احمد بن علي السعيد

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

عباس بن حسيى  بن متعب البرصاوي

جابر محمد ابراهيم الجابر

حيدر بن محمد بن صالح المرهون

ي محمد بن بطاح بن فرحان العب  

عبدهللا بن بركات بن عبدهللا باوزير

SALEH RAWIS S ALHAMAMI

مشعل عبيد دغش البقمي

خليفه محمد خليفه الباتع

نوره عبدالرحمن فهد المحيش

محمد بن عبدهللا بن موش ال شيف

ي علي بن محمد بن عبدهللا الكرانر

ي الحمود حبيب بن محمد بن حجر

مهدي علي عبدهللا لفته

ممدوح بن حمود بن جيعان الربيعيه الشمري

حسيى  بن احمد بن علي الجاسم

مبارك فهد مبارك المطلق

فالح بن نايف بن خطاف الشمري

حابس بن علي بن طويريق الربيعيه الشمري

ي
فاطمه بنت عبدالمحسن بن حسن البقشر

صالح نايف خطاف الشمري

ي رضا عبدالهادي سعيد ال عبدالرب النير

بدر محمد موش الخطام

ى حمود فرحان عا يد العب  

خميس بن علي بن صالح الهمامي

انور صالح معتوق الخليفه

احمد بن طاهر بن صالح

ALRADWAN JAWAD ABDRAHEEM M

ابراهيم بن عباس بن طاهر العباد

مهدي بن محمد بن ظافر آل مطلق

عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الغراش

يود قبالن الرشيدى سعد بن شر

ي محمد بن عبدالرحمن بن سالم الحليير
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رياض بن احمد بن علي المسلم

عبدالرزاق طاهر عباس المكي
علي بن ياسيى  بن عبدهللا ال ياسيى 

عبدالهادي بن احمد بن مهدي العبدالعال

Al munif Khaled Abdullahr R

عبدهللا بن علي بن مهدي الغمام

AYEDH M AL KHAMEES

فوزي بن ابراهيم بن احمد مديفع

راكان احمد المشيقح

AYMEN MANSOORI ABUJAWHER

ALANEZI MASLEH MUFDHI

بندر بن محمد بن مغرم الغامدي

فهد بن مبارك بن علي الدوشي
عبداللطيف عبدهللا حسن الدجان 

ي
محمد بن حسيى  بن جاسم البحران 

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيف

ثامر بن جاش بن سليمان الجاش

حمد بن علي بن محمد الجريان

حسيى  بن عل بن ابراهيم الرامس

وليد بن صالح بن عل النمله

ي ي عبداللطيف محمد الحاحر
هان 

صادق بن احمد بن خليفه السيف

مك عيش احمد الخليفه
محمد بن حسن بن جعفر ال مسكيى 

عبدهللا بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

محمد بن عايش بن احمد بوسنه

ي بن محمد الشوج يوسف بن حجر

محمد بن عايض بن سند الرشيدي

ي بن عبدهللا ال صخا ادم بن ناحر

عبدهللا سلمان محمد الصايغ
رائد بن حسيى  بن خلف الكويي 

ي ي العتيير
 
محمد بن مبارك بن سعود المورف

ف احمد بن محمد بن علي المشر

ي خالد بن قنان بن حميد المطبى

فالح بن غانم بن زايد الرشيدي

عبدالحكيم بن صالح بن محمد تحيفه

حسن بن جاسم بن حسن آل عيد

مطلق بن صنهات بن زويد العتيير

ي بندر بن مطلق بن صنهات العتيير

احمد بن بهلن بن حمد الرشيدي

عرفات بنت فهد بن عبدهللا المؤمن

خالد بن احمد بن علي السعيد
صدقه بن محمد بن ابراهيم الجهي 

محمد بن خميس بن احمد اليوسف

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الخلف

محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

حنان بنت جعفر بن حسيى  ال ربيع

يوسف ابن عل ابن موش الخطام
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منرص بن صالح بن عل اليام

نجاح بنت عل بن عبدهللا العبدالعزيز

ي غزاي بن ناوي بن طنيش العب  

ي سعود بن ناوي بن طنيش العب  

مصطف  بن حبيب بن عبدهللا الحكيم

احمد بن حسيى  بن فايز الفايز

مريم بنت عبدالكريم بن كاظم عبيدان

نارص بن حمد بن عبدالكريم ال منصور

ي ماجد بن غالي بن كديميس العتيير
هشام بن سعيد بن عبدهللا ال شوي  هيى 

نبيهة بنت عبدهللا بن حسيى  القديجي

رويدا علي عبدالرحمن السويلم

ى عبدهللا بن شامان بن ماطر المطبى

منصور بن عبدهللا بن عيد النارص

محمد بن مبارك بن سعد الدوشي

حوراء بنت محمد بن حسن ال ثنيان

عيش بن حسيى  بن علي الخلف

محمد بن طاهر بن جاسم السعيد

عبدالرحمن عبدهللا محمد بن مقبل

موض  بنت عبدالكريم بن خالد المقبل

الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

شيخه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

ي عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن المطبى

ه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ي عبدهللا بن صهات بن عبدهللا العتيير

نوار بن محمد بن خرص  العتيير

حمد محمد حمد الدوشي

ي
فواز بن مهدي ابن محيلب البيشر

زاهد ذاكرالهي ابوسعيد شهرةالهي

محمد بن عباس  بن احمد بوصالح

مري    ع محمد احمد المناخره

عبدالرحمن بن طالل بن ابراهيم الرشيد

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

ه خديجه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

عبدالعزيز بن صالح فري    ح الفري    ح

عمر بن مرض  بن حمد الدوشى

عبدالمجيد بن احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

حسيى  حسن فهد المؤمن

علي ابن حسيى  بن عبدالكريم

ه رحاب متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

غدير مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

ي عبدهللا بن محمد بن شطي العب  

امجاد عبدهللا بن عبيد بن فدعوس الرويل

فهد مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

اري جمانه بنت عبدالعزيز بن محمد الب  

محمد بن سالم بن نارص الهمامي

صالح بن سالم بن نارص الهمامي

فداء بنت حسيى  بن عبدالكريم
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رغد مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

مفرج بن احمد بن صالح الهمامي

حامد بن عبيد بن ضعيى  الشمري

ي رمضان بن عبدهللا بن عويد العب  

سالم بن صالح بن سالم الهمامي

اري عمر بن عبدالعزيز بن محمد الب  

ي حمد بن فالح بن دايود العب  

صالح بن محمد بن علي غواص

وجدان بنت حيدر بن محمد بن صالح المرهون

حبيب بن نارص بن محمد الخلف

محمد بن علي بن محمد غنمي

ي سعود بن عبدالعزيز بن شباب العتيير

فهد غانم الهاجري

عبدالهادي بن احمد بن سعد السيحان

فؤاد بن محمد بن علي ال شبيب
يوسف بن محمد بن يحيى بوخرص 

وجيه بن علي بن حبيب المحل

ي
عبدهللا بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

حسيى  بن علي بن محمد الحداد

ي
صالح بن علي بن محمد القرشر

نوف محمد عبدهللا الحمر

افراح عبدرب الرسول عبيدان

عائض بن عيد بن حصيى  ال رشيد

ي فهد بن نايف بن مجيديع المغبى

حسن علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

محمد بن علي بن ابراهيم الشيخ

فارس بن عبدهللا بن نارص الفارس

حسن بن علي بن حسن ال قمبر

جميله بنت حسن بن نارص غشيان

خالد بن فهد بن نارص الغشيان

ي محمد بن مطلق بن صنهات العتيير

حسيى  بن عبدهللا بن علي السلطان

ي خلف بن قويعان بن رضيمان العب  

عبيدهللا بن علي بن عبيدهللا العبيدهللا

ي سليمان بن عويد بن معيدي العب  

احمد بن صالح بن احمد الهمامي

حمد بن سعود بن مدلول الشمري

ي صباح بن ثميل بن دعداع العب  

عبدهللا بن فهد بن دواس الهويش

ي
نايف بن فهد بن محمد القريي 

عيش بن علي بن حسيى  الهالل

عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن بن سعد الب

ي
فهد بن سعود بن صالح العريف 

حسيى  بن علي بن مهدي الشويكي

ي
علي بن صالح بن حسن الشمران 

محمد بن عبدهللا بن محمد الحوطي

ي بن دهيم
مريم بدر بن علي بن ملف 

مصطف  بن سعيد بن حسن المرزوق
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زاهر بن حسيى  بن حسن الزاهر

ي فرج بن محمد بن ضفيدع العب  

ي
صالح بن حسن بن مسامح الشمران 

نادر بن مطلق بن زياد العصيمي

فوزيه بنت سليمان بن عبدالمحسن العسكر
ابتهال بنت عبدالمنعم بن علي السميى 

حبيب حسيى  بن سعود الحليلي

فوزيه بنت علي بن عبدالعزيز السلطان

ي
عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي حامد محمد هريس العصيمي العتيير

مقبل بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

ي محمد بن خلف بن صميدان العب  

عبدهللا بن خالد بن محمد الخالدي

ي حامد بن بطاح بن خليف العب  
نارص عبدالكريم عثمان ابابطيى 
سعد محمد عبدهللا البابطيى 

ي بندر هليل سالم العب  
حمد بن صالح بن حمد البشر

مانع بن حمد بن حسيى  ال دويس

احمد بن فهد بن علي االحمد

ي
فيصل بن فهد بن سعود القويض 

نوف بنت فهد بن صالح الضبعان

ي ي بن هثل العب  
ثامر بن ملف 

ابراهيم بن هادي بن علي المحامض

عبدهللا بن محمد بن حمود الشهري

نوره بنت عبدالهادي بن خالد الهماش

ي
خالد نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
سوزان فيصل سعيد الشهران 

محمد بن حمد بن ابراهيم الدهمش

ياش بن سلمان بن وصل الحازمي

ي عياده بن جالل بن خشمان الظفبى

ايمن بن محمد بن عبدالعزيز القايدي

ي موش بن عليوي بن جربوع العب  
انور بن علي بن قاسم ال حسيى 

هيف بن راجح بن قبالن الهاجري

عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

ي
عبدالوهاب بن عايض بن حسن القحطان 

ي الشمري مسيب بن شليوي    ح بن فلجر

علي بن طاهر بن حسيى  السماعيل

عبدالخالق بن جمعه بن محمد المعيلي

ي
خليل بن يحيى بن محمد الشيج 

محمد بن سعد بن مانع ال راكه

علي بن عباس بن طاهر البالدي

خالد بن نارص بن سعد السهلي

ي عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محسن الحرنر

سعد بن صياح بن محمد الخالدي

ي نوري بن عبدهللا بن علي مشبى

ابراهيم بن شحان بن ضاحي الشمري

RAK Properties PJSC Page 178 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2007

2007العام - األرباح غير المستلمة 

عليا بنت حبيب بن احمد الخالص

احمد بن عايش بن يوسف االربش

ي عفات بن فنوش بن سلطان العب  

ي
سعيد بن محمد بن حسن بن محمد السي 

عائشه بنت راشد بن عبدالعزيز الهزيم

مدهللا بن حمدان بن علي الشمري

علي بن عبدالوهاب بن عبدالحميد الخواجه

عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالرحمن المالء

ي بن سعد الرشيدي
سعيد بن فض 

لملوم بن عبدهللا بن لملوم الحراجيى 

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الملحم

صالح بن حسن بن محمد العلي

شاكر بن محمد بن حسن الخلف

محمد بن سعد بن محمد الخالدي

خالد بن عبدهللا بن عبداللطيف التمار

ي فرج بن رباح بن حميدي الخطانر

ي سعدون بن حاشم بن حمام العب  

غفون بن سالم بن مسعود اليامي

ي بن ركاد الشمري
حميد بن صج 

انور بن احمد بن معتوق البدي

ي ي الحرنر
 
فهد بن مبارك بن الف

ي قعيد بن محمد بن بيان العتيير

ي سعد بن فالح بن سعد الزعير

ي بن مخلف الشمري صالح بن حرنر

احمد بن ابراهيم بن محمد القطان

مي  بنت عباس محمد المؤمن

علي بن عبدهللا بن حسيى  النعمه

مبارك بن فهد بن محمد الدوشي

مشاري احمد بن حمد بن عوض االحمدي

ي فاطمه بنت سنوشي بن حامد الحجبى

محمد بن ابراهيم بن عل الجابر

علي حبيب سلمان العبيد

عبدهللا بن راشد بن عبدهللا المنيف

خالد عبدهللا عبدالعزيز النشوان

ي فرج بن كعمش بن ضحوي العب  

منترص محمد علي احمد البو علي

ي رثعان الشمري
حواس مفض 

ى احمد بن جهاد بن رفيع العب  

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

عبيد بن عبدالرحمن الرشيدي

ي هليل بن عويد بن هليل العب  

صالح نايف خطاف الشمري

مانع بن مهدي بن غيدان ال راكه

معب   بن عبدهللا بن خالد الشلهوب

طارق بن محمد بن عبدالعزيز السيف

احمد بن محمد بن عثمان كنساره

حسيى  عل حسيى  المحمد عل

احمد بن حسن بن عبدهللا المغاسله
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ي
يونس  بن محمد بن موش الدبيي 

شاكر عيش احمد الخليفه

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

وجود بنت جاسم بن احمد ال مغيص

محمد بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

خالد عبدهللا ابراهيم المعيلي

عل بن احمد بن رض  الحداد

فيصل بن عبدهللا بن منصور الشويخات

حسيى  بن محمد بن صالح الجمعه

سعود مطلق مبارك العازمي

زك بن منصور بن صالح هجلس

حسيى  بن عبدالعزيز بن عل المؤمن

غريب بن صالح بن مهدى ال اسماعيل

عباس  بن عل بن محمد ال دعبل

سليم دخيل كفش الشمري

عبدالعزيز بن عبداللطيف العرفج

ي
احمد بن فهد بن محمد العتيف 
هناء بنت يج بن حسن الخيوان 
نارص بن محمد بن فالح القحطان 

محمد عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

جعفر بن عبدهللا بن منصور ال درويش

ان متعب بن مزيد بن زيد السمبى

محمد بن عبدهللا بن محمد المطرود

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

نارص بن سعيد بن حسن المرزوق

بيان بنت حسيى  بن عبدالكريم

احمد بن حمود بن اميى  قاسم

وك بن مبارك بن علي الهمامي مبر

ي
احمد بن عبدالعالي بن علي السليمان 

ي
عباس عبدالجليل محمد المحيشر

عل بن حسيى  بن ريمان بالحارث

ي خالد بن مشاري بن غتار العتيير

ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح

عبدالخالق بن جمعه بن عايش النارص

شدي بن هادي بن مسلط الشمري

احمد عبدالقادر شلبايهه

يوسف بن احمد بن عبدهللا المظفر

منبى بن عبدالحميد محمد ال سيف

فرج حسن رض  ال ابوعبدهللا

عبدالرزاق بن صالح بن الحمد الخربوش

فيصل بن مساعد بن موش العصيمي

ي سعد مسلط نارص العتيير

عبدهللا بن عبدالحكيم بن عل الدعيج

اهيم حسن بن ابراهيم بن علي البر

عبدالهادي علي ياسيى  الخواجه

محمد بن نماس  بن منيف البقم

عبدالرحمن بن معاوض بن عوض الردادي
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بدر بن محمد بن علي السماعيل

محمد بن عبدهللا بن عل المرى

بندر بن سعود بن غيث الردادى

خالد بن صالح بن مضجي المطري

ي فاطمه بنت عبدالالله بن عبدالرحمن الخريجر

عمر بن زايد بن محمد الزايد

جمال بن سعود بن حسيى  خواهر

علي بن محمد بن عبدهللا الدالوي
 
نارص بن جاسم بن حسيى  السياف

جالل بن عبدالجليل بن مرهون الماء

عايد بن عيد بن سمران الرشيدي

محمد بن سليمان بن عبدهللا العلويط

عبدالحميد بن سلمان بن محمد البوعلي

عبدهللا احمد علي  المشعل

ه عبدالرحمن سليمان الركيان منبى

فؤاد محمد حسن المؤمن

خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان

عل بن طاهر بن حسيى  السماعيل

احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

حسن بن عل بن محمد ال ابوزيد

بسام بن محمد بن عبدهللا المرشد

اسامه بن محمد علي بن صالح المرزوق

عقيل بن جعفر بن احمد العكروش

ي خالد بن بادي بن دعيج المطبى

ي
علي بن محمد بن عبدهللا البحران 

ي احمد ي بن جاسم الحاحر حسيى  بن حجر

محمد عل سلمان الهاجرى

عبدالمجيد بن حسن بن خميس  بوشور

علي بن حسيى  بن علي المبارك

يف يوسف بن فواز بن فائز الشر

فهد صباح عبدهللا الخالدي

سعد حمدان مثور الغدير الشمري

يوسف بن حمد بن علي الشهاب

سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الوابل

حسن بن محمد بن يوسف المحمدعلي

عادل مريبد جويعد العازمي

ال يوسف بن صالح بن نارص الب  

عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا الحكيم

حسيى  بن صالح بن حسيى  االحمد

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشمران 

محسن بن عيضه بن احمد دنقوه

ي
ك القحطان  محمد بن ماجد بن مب 

عبدهللا بن علي بن نارص الغامدي

عماد بن سلمان بن محمد البوعلي

احمد بن عبدهللا بن احمد المنصوري

صالح بن علي بن صالح الرزق

ي منصور نارص فيصل العتيير

خالد بن صالح بن عبدهللا ال عبدالسال م
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ي بندر بن نهار بن عوض المطبى

عبدهللا بن عمران بن ابراهيم الجباره

احمد بن خميس  بن حسن بوشور

عبدهللا عبدالمجيد احمد آل ابراهيم

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد الراض 

ايمن هدن جعفر الزاكي

ي سعد فهد سعد العمبى

م حسيى  بن صالح بن صالح ببى

احمد بن عبدهللا بن عبدالمحسن الملحم
حسن بن محمد بن عل القحطان 

محمد بن محسن بن سالم الدوشي

فهد بن بتال بن حشان الدوشى

حسيى  بن عباس  بن عل مشيقرى

سعود بن ذيب بن ابراهيم الدوشي

ي مزبن بن مكلب بن خلف العتيير

احمد احمد محمد العمران

عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد الفريان

محمد بن خليفه بن شايع النويرص

مقيم جارهللا مناحي الدوشي

محمد بن سعيد بن عاشور ال سماح

سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاش

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمبى

موش بن محمد بن سليمان الشمري

بندر بن ابراهيم بن عايش  الصمخ

محمد بن دغش بن طعيس الحراجيى  الدوشي

حمد بن عايض  بن فهد الدوشي

عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسيى  القطان

عادل صالح عيش العسكر

ي
سعد بن محمد ابن بتال النتيف 

احمد بن سليمان بن عبدالرحمن النداوى

يوسف بن علي بن حسن المبارك

مشعل بن جواد بن باقر الشخص

سعيد بن عبدالكريم بن كاظم الفرج

بندر بن خليفه بن عبدهللا الخليفه

حسن بن مانع بن محمد ال هتيله

فهيد بن مسفر بن سالم الصقور

ي تركي خويتم هالل الرحيمي المطبى

عبدهللا بن عبدالعزيز بن حمد السلمان

خالد عبدالعزيز محمد الفواز

ي الوليد بن عبدالعزيز بن براهيم الوهير
عثمان بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

صالح بن عبدالوهاب بن حسيى  الخليفه

عبدالعزيز عبدهللا عيش الحمادي

صالح بن هادى بن حسن ال منصور

محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود

عبدالرحمن عمر بن زايد محمد الزايد

زايد عمر بن زايد محمد الزايد

عبدالمجيد بن محمد بن عايش العبدالوهاب
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زهره بنت عبدهللا بن علي السميى 

ي بن منصور بن مهدي ال سعيد عبدرب النير

ي ماطر بن عواد بن عبدهللا الحرنر

طاهر بن حسن بن علي الهاشم

منال بنت جواد بن باقر الشخص

هشام بن جواد بن باقر الشخص

عبدهللا بن صالح بن احمد الباشه

ي رائد بن سليمان بن محمد العب  

ي
عمر بن ماطر بن كنعان الدعجان 

نارص ابن محمد ابن حسن الجزيري

ي سليمان بن سالم بن نبعان العب  

ي مشعل بن معيض بن رفيع العب  

ي
مسفر بن محمد بن فهد القحطان 

عبدالرحمن بن محمد بن حمد اليام

ي
شحيمان بن فهد بن شحيمان القحطان 

احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

حسيى  بن محمد بن عايش العبدالوهاب

حسيى  بن سعيد بن حميد ال جواد

فؤاد بن حسن بن علي الهاشم

محمد بن طاهر بن فهد المسيلم

عبدالمنعم بن حواس  بن محمد الحواس

ي
عبدهللا بن علي بن حسيى  البقشر

زياد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيد

ي صنهات بن تركي بن صنهات العصيمي العتيير

عبداالله ابن سلمان ابن محمد البوعلي

خالد عبدهللا علي العجالن

سعد بن عبدالرحمن بن مبارك

فوزي ابن عيش ابن احمد الكاظم

حمد بن هادى بن كاشر اليام

احمد بن نارص بن فالح

بندر ابن خليفه ابن عمران التيماوي

جمال بن عبدهللا بن علي الليلي

منصور بن جمال بن ابراهيم المديفر

مه محمد بن حسيى  بن شلوان ال شر

ي
عيش بن محمد بن حمد بن ظف 

عبدهللا سعيد شايق العمري

عبدالعزيز عثمان حمد الشبانة

عل بن حسيى  بن خليفه الدليم

جاسم بن محمد بن احمد الجباره

فواز بن محمد مكي بن حسن مكي

فيصل بن احمد بن عل المعيبد

عيش بن احمد بن محمد الناظري

ي عبدالعزيز بن منشر بن عبدهللا العتيير

صادق ابن عيش ابن صالح االحمد

بسام بن حيدر بن محمد بن عمر قطان

خالد بن سليمان بن عبدهللا بن عكرش

مرتض  بن جواد بن احمد الهاشم

ي
ابراهيم بن علي بن محمد الخليف 
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احمد بن محمد بن احمد العباد

نارص بن عواد بن فري    ح المنصور

محمد بن صادق بن احمد الفهيد

راشد سعد محمد المقابله

ي محمد بن خربوش ن سعدون العتيير

جاسم ابن طاهر ابن محسن العبدهللا

سليم بن احمد بن سلمان القطان

ي
فارس بن حميد بن عتيق الجهي 

نزيه حيدر علوي الساده

محمد حيدر محمد الجراش

عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا الباروت

ى فهد بن ماطر بن حصيبان المطبى

ايمن مداوي علي الشيخ

ي ساير بن محمد بن عبدالرحمن المطبى

ي
 
ترك بن عبدالرحمن بن عفتان الحاف

مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص

محمد عيش الحمود

رضا نورالدين رضا الحداد

رجاء بن باتل بن محمد الدوشي

عبدهللا حسن سعد االحمري

احمد بن عبدالوهاب بن محمد الباشا
غسان بن حامد بن عمر عولف 

ي
محمد يوسف حسيى  السيهان 

خالد بن احمد بن جاسم الموش

محمد بن عبده بن شوع حمدى

محمد بن منصور بن نارص هرمس

حسيى  بن عيش بن ابراهيم العويشبى

بندر بن شبيب بن دليل المقاطي

خليف بن علي بن شيخ الخالدي

يف ف بن عل الشر نايف بن شر

احمد بن حجر بن محمد الخليفه

عمر بن صالح بن علي العبيد

اروى احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

زكريا سلمان علي الحمدان

ي
فهد بن خليل بن جمعان القحطان 

ابراهيم بن نارص بن احمد الراشد

FAHAD SULAIMAN AL ABDULLA AL HINDI

ي
زكريا بن صادق بن عبدرب الرسول البحران 

عبدرب الحسيى  بن عبدهللا بن ابراهيم

ي تركي بن محمد بن مفوز العتيير

انوار دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

محمد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

ي التميمي
خالد بن صالح بن مفض 

قاسم هليل سويدان الخالدي

عايده بنت عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن

صالح بن هادي بن علي ال دويس

ساره بنت محمد بن ابراهيم الزيد

سعد عايض بن كران بن مطر الدويلي
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ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالرحمن العر

مشيع بن محمد بن مشيع الدوشي

سحران ين رضاء بن فهد الشمري

AL QATTAN JAWHARA ABDULAZIZ A

فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العجيان

علي بن حسن بن سلمان البندري

ساره محمد خالد العقيل

ي منصور بن فالح بن زايد المطبى

فهد بن عبدالعزيز بن محمد السعيد

ي
سعيد بن حسيى  بن جاسم البحران 

نارص بن راشد بن محمد المري

هشام يوسف معتوق بوعل

عل بن عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان
اميى  بن ابراهيم بن حسن الممي  

ي غانم بن شهاب بن بشبى العب  

مصطف  بن جعفر بن ابراهيم الخطام

يوسف بن احمد بن عايش  الحميدى

ي
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القحطان 

عائشه بنت صالح بن رشيد الصالج

فيصل بن فهد بن عبدهللا العجيان

مؤيد بن عبدهللا بن عبدالكريم ثنيان

ي ابن محمد السماعيل اشاء طالب ابن حجر

حسيى  علي القطان

علي بن مبارك بن علي الهمامي

اسماء بنت احمد بن ابراهيم الهندى

محمد احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

محمد بن مبارك بن علي الهمامي

نوف بنت فهد بن عبدهللا العجيان

جارهللا عبدهللا جارهللا

سلمان سالم جاسم محمد البحر

محمد عبدالرحيم يوسف قمبر

سعيد حسن عيد الكواري

حمد عل احمد االنصاري

ه ال عذبه حمد راشد محمد الجهبى

عبدهللا مروك الماس السعدي

عبدهللا صديق عبدهللا عبدالرحيم القطان

ي العذبه
طالب راشد محمد الودعان 

ي العذبه
حمد طالب راشد الودعان 

ي العذبه
علي طالب راشد الودعان 

مشعل جمعه محمد البوعفره الكواري

محمد جمعه محمد البوغفره الكواري

هيفاء حسن نارص الراشد

نوال نارص عيش علي السليطي

روزه نارص عيش علي السليطي

خليقه علي صالح علي المهندي

مها علي مبارك احمد المحمود
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مقبل محمد مقبل السبيعي

جاسم يوسف احمد جمال

وليد مجلي وليد الحميدي

عبدالعزيز محمد حسيى  محمد عبدهللا

ي بن خالد بن غانم بن علي العبدهللا ال
ثان 

محمد ظافر عجب هادي العجب

حسيى  محمد حسيى  الساده

الهام حمد سالم الكواري

بدريه حمد سالم الكواري

جاسم محمد اسماعيل احمد الحمادي

عبدهللا محمد سعد المهندى

عمبى فهد راشد الجبر النعيمي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد ال ذياب

ريم احمد حسن محمد السالم

احمد حسن محمد احمد السالم

عبدهللا احمد حسن محمد السالم

سالم محمد هالل البنعل المهندى

فرج قحطان مبارك ربيعه السليط

راشد علي حسن الجفالي النعيمي

محمد صالح محمد عبدهللا شور
اسامه ميخائيل ميخائيل حنيى 

ي ي الحمبى عواطف بنت علي بن سعيد العكبر

ي
صادق بن محمد حسن بن موش اللوان 

ي
سامي بن سعيد بن عبدهللا النبهان 

حمزه بن علي بن محمد عيدروس

سكينه بنت مصطف  بن عبدهللا

علي بن مصطف  بن عبدهللا

حنان بنت مصطف  بن عبدهللا

محمد بن عبدالمجيد بن عبدهللا

ي
علي محمد علي اللوان 

سعود بن عبدالعزيز بن حميد الزيدي

محمود محمد زهران الرواحي

 الكيومي
محمد راشد سالميى 

BRAGANZA IVOR MARIO

ي
احمد عبدهللا صالح الشعبان 

مي  سعيد سليمان
تحسيى  عبدالفتاح عبدالحليم الخريشر

نارص محمد علي الطالب

Rayya Abi Faraj

وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

طلعت سعيد محمود المدهون

سامر محمود القطان

Vikas Nanu Jethwani

Shaikh Waqar Yousuf

Sheikh Raza Waqar

JUN IWASE

NOBUO FUJITA

YUKIO OKA
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NORICHIKA NISHIDA

TAKAYUKI HORIE

TSUNEHIRO OGATA

MASANOBU KAKIZAWA

Suleiman Ismail Yahyah

ISTVAN FERENCZ

محمود ذيب حماد

علي محمد عباس خوري

كه العديد للمقاوالت والنقليات ذ م.م.شر

عي اسماعيل محمد البر

عمر حيى بخيت بن زيود الشامشي

محمد اسماعيل ابراهيم الفردان

SO MI PARK

مروان احمد الشقر

زهبى شوكت الفوال

ماجد عل سليمان العامرى

سامح صموئيل فيليب لبس

MIR FAROOQ ALI

Bharat Kumar Brijlal Khatri

SADDI FARIS

SMITA LUCAS NAZARETH

ي صالح محمد سعود الهزار المسهيلي الكثبى

Pervin Cyrus Alloo

PATRICIA ANNA VAZ

مرشد حنا سعود

Mohammed Ayoub Atiq

Sheth Prakash Chandra Mohanlal

امام بشبى امام

SHANKER MOHAN RAMACHANDANI

HOOMAM THARWAT MAHOUD

Ismail Adan Idle

Hitesh Vithal Asarpota

خالد فيصل كرامه باحلوان

Shamsuddin Gulam Ahmed

جمانه نايف عبيد

RAMESH RAMAN KUTTY

Brendan Chrysanthus Gerard

هشام محمود حمزه محمد ابراهيم عبدهللا

خميس عبدهللا خميس الرفاعي
محمدمنبى احمد التخيى 

علي محمد محمد االستاذ

عبدهللا خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهي

ي راشد خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

ي ساره خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

ي علي خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

Dilip Rajendra Hiremath

ماجد هاشم حافظ العجل

خلفان سعيد خلفان المزروعي
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مريم حسن ماجد احمد الحداد

ي محمد بطي المرر
خلف ثان 

موض  عبدهللا ابراهيم السويدي

ي محمد بطي المرر
ثان 

ابوبكر صديق فتح علي عبدهللا ال خاجه

مهره اسماعيل فتح عل ال حاجه

FAYEZ AHMAD FAYEZ ALBADRI

مراد راغب حنا

محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

محمد محمد الشيخ طه

محمد ابراهيم محمد الحمادي

احمد محمد طاهر رضوان ابوشعبان

محمد عبدالحميد حسيى  هرهره

رامز اسعد طنوس

ALI HASAN ABBAS JAFREY

Marc Mohamad Hammoud

محمد قاسم عبدهللا محمد

KHALIL CHARLES MASSOUD

علياء سليمان حسن الحاج محمد

ي سلطان بن سمار بن ناهي المطبى

سليمان بن بطي بن سهيل المربوعي

محمد محمود احمد الخطيب

احمد محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

اسماء محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عبدهللا محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

ساره محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

ابراهيم محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عائشه محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

RASIN KADRI MUFTI

هدى سعدالدين سعيد
عبدالنارص علي عبدالكريم اللير 

عبدهللا حسن محمد المقادمه

هيثم محمد سمور

سلمىعتيق محمد الهاملي

خالد عبدالمطلب أحمد سالم

ي نر حمده عوض راشد زايد المحبى

معاذ علي محمد علي العمبى ال علي

ي
 
ميسون محمد عبدالرحمن المرزوف

احمد ربيع احمد سعيد المنهالي

عبدهللا سالم محمد الصيعري

عبدهللا علي عبيد محمد الفزاري

صالح بن علي بن حميد الهاشمي

محمد بن علي بن حميد الهاشمي

ي بن حميد الهاشمي
 
نورة بنت شاف

ي بن حميد الهاشمي
 
هال ل بن شاف

تاج الش بكري احمد بكري

سامر محمد صابر سليمان

ي
سلطان محمد عبدهللا سعيد اليمان 
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ي رامي عوده محمد العتيير

احمد نبيل عبدالمنعم عبدالهادي

ي يفه عبدالعزيز ربيع المهبى شر

سعيد احمد سعيد سليم

طالب بطي محمد العوجان القبيشي

عائشه علي محمد خوري

ي امنه عمبى يوسف احمد المهبى

ي ه فالح علي مصلح االحبانر ميب 

HADEEL A AL MASRI

محمد ماجد احمد ماجد الغرير

ي
محمد ابراهيم عبدالرحمن الشيبان 

AHMAD MESHARI MUHAIDI

ي
حسن علي عبدهللا العوض 

امل عبدهللا جمعه كرم القبيشي

صالح الدين ياش شبيب

عائشه محمد سعيد فضيله الهاملي

حسام شحده سليمان ابوطعيمه

ي نر طارق عامر مبارك عبدهللا المحبى

امنه احمد موش

محمد احمد سيف المزروعي

خليفه سلطان سلطان هزيم السويدي

وليد موش طه

سلطان زايد عبدهللا بوحميد المزروعي

Hassan Mohamed Zakir Hussain

ي خلف
محمد احمد محمد ثان 

محمد فريد محمود الشيخ حسيى 

مركز ابن ماجد الدولي

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور

مي  محمد عبدهللا البلوكي

بسام مصطف  كاظم

حمد الحر راشد الحر السويدي

ه دليمج خلفان الهاملي دليمج نخبى

سمبى فتج عبدهللا محمد

رنر ناظم شحان احمد نمر

امال يوسف علي العلي

جميله يوسف موش غريب

صفاء اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البداون

وفاء اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البداون

هناء اسماعيل عبدالرحمن احمديوسف البداونه

جميله يوسف موش غريب

شمسه سعد عبيد سالم المهري

ابراهيم طالل شحي ابو عيده

فتج موش قدوره ابراهيم

Mohamed Ihsan Maliki

ي
يف طاهر الشيبان  زكيه محمد شر

Salwa Ihsan Maliki

Ali Ihsan Maliki

احمد محمد سعيد حرمش المنصوري
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ي محمد راشد محمد سالم عنببى الزعانر

ي نر سالمه محمد سالم المحبى

امنه ازر عل الماجدى

معروف ابوبكر باعبيد

أحمد عبدالرحمن أحمد لولو

احمد بن جاسم بن حسن القعاطري

مي  احمد عبدهللا

جاسم محمد عبدهللا حيدر الحمادي
حسن محمد عثمان عباس مصطف 

عمر صالح علي الجوهري

مجدي سالم محمد الكساب

حنان فتجي زكي مينا قالده

Sammy Mohamed Elimam

احمد كامل االميى  االحمد

قمر عبدهللا صالح احمد بن ثابت

العنود مطبع عبدهللا عل الحبانر

خليل اسماعيل جابر

محمد ماهر مصباح محمود االسمر

ي روال احمد مهدى الكثبى
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احمد بن جاسم بن حسن القعاطري

مها بخيت عيد بخيت مسلم بن هميله المزروعي

حصه حمد علي المزروعي

مي  احمد عبدهللا

جاسم محمد عبدهللا حيدر الحمادي

Ayesha Mylecharane Callan
حسن محمد عثمان عباس مصطف 

صالح مصطف  مراد

ي
فهيم مصطف  عاصم داغستان 

حامد محمد حسيى  مطبى

يوسف الفندي سيف محمد المزروعي

العنود مطبع عبدهللا عل الحبانر

حمد مصبح سالم سعيد الدرعي

محمد ماهر مصباح محمود االسمر

ي روال احمد مهدى الكثبى

سعيده سالم عبدهللا الريامي

ي ابراهيم عبيد ابراهيم ضليع الزعانر

محمد اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

فارس اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

ي
فاخره محمد عبدهللا القريي 
احمد قاسم خليفه ال بوعنيى 

سلطان سعيد مبارك سعيد بن سنكر
سلوى محمد رشاد مصطف 

GALAL M HAMOUDA

مريم راشد عباس سالري

عببى عدنان عبدالحسيى  السوادي

فاطمه هبول سعيد الراشدي

بسام محمد داود

محمد يسن بنياميى  رحمه

عبدالجليل عبدهللا محمود حميدان حماد

م عبداللطيف محمد البر

نارص جعبل محمد العوذلي

JEGADDEESH UPPIN

خليل راشد ابراهيم الجيوش

سامح نادر عبدالنور يونان

ليال محمد الشيخ طه

طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

مي  طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

صنعاء طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

العنود طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

حمد علي مانع علي رحمه الشامشي

خليل رمضان محمود ابو سمعان

محمد عبدالمحسن علي سالم

راشد محمد هاشل محمد المنصوري

راشد سعيد مبارك سيف الخيلي
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ي
ي البلوشر

موزه عمبى عبود ثان 

صال ح محمود راشد حتامله

ي ه سالم سعود الوهيير الصغبى

الصغبى محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

فاطمه عبدالعزيز احمد الهرمودي

حنان محمد عبدهللا احمد الهرمودي

ي عايض علي سالم عايض الكرنر

ه عبدالعزيز احمد عبدهللا الهرمودي سمبى

محمد انور شماس خان

ي فضل العلي
 
نعمان محمدشوف

توفيق بن حمد بن محمد العودة

ي
مريم سالم علي العريان 

حمد راشد حمد احمد المطوع الظاهري

محمد العرصي سعيد نارص الخيلي

ي شايع هادي فرحان صالح الحبانر

خالد بدر عامر مسلم الصيعري

مغبى خميس مغبى جابر الخيلي

ي خالد بدر عمر الكثبى

علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

الطيب محمد خليفه الصعيل

ي
سعيد غال م حيدر اسكندر البلوشر

سالم سعيد سالم الصويدر

ي مطر عبدهللا ظاهر عبدهللا المهبى
مهديه خليل حسن حسيى 

ي خليفة غانم عبيد زعل الحمبى

يف سماح محمود عبدالسالم الشر

سماح موش محمد السطري

عببى موش محمد السطري

عال شاهر توفيق عساف

عائده عزت بوبس

موش محمد عوض هللا السطري

ي المزروعي
 
خليفه حميد سعيد الرقراف

ي علي سالم راشد الحباله الكتير

Ashraf Zaher El Nakhala

انيس محمد سليم الحمايده

ي
صالح عبدهللا مبارك السنان 

حمدان محمد خليفه ضاحي العميمي

فاطمه سالم سالميى  المري

ي
سلطان بن ابراهيم بن حسن البلوشر

ي
ابراهيم بن حسن عبدهللا البلوشر

ي غازي سعيد محمد سعيد العتيير

عائشه محمد علي حمود

عبدهللا احمد محمد المال

علي صالح جمعان محمد الصيعري
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Swaminathan Shanthi

محمود سامي نشاوي

مي  علي موش المروى

هادي وهيب غيث

علي مصيقر عمر بامزعب

فاروق خزعل محمد عبدالجبار العبيدلي

عبدالرحمن محمد عبدالكريم خوري

حميد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوي

يفه السيد محمد السيد علي الموسوي شر

نارص محمد سعيد مبارك سبت الخيلي

عمار خميس  سالم عبدهللا الخنصورى

ي
 
حسيى  صالح عثمان عبدالباف

محمد مال هللا محمد نور محمد خوري

ايمن حاتم زهدي شديد

قاوي حسام الدين احمد علي الشر

ي ابوالفتوح هاله محمود خبى

سعيده خليل عنب  العلي

ي
عمر حسن يوسف حسن الحوسي 

فاطمه احمد عبيد مخشب

مزنه سهيل هالل راشد المزروعي

ه سهيل هالل راشد المزروعي منبى

فاطمه محمد رشاد

ي
داود ابراهيم محمد علي ابوالشوارب العوض 

محمود احمد السيد غنيم

معب   نبيه سالم عازر

ابتسام عبدهللا عمر سعيد العمودي

ي عبدهللا مسلم سالم مسلم السيانر

كريم احمد نارص النعيمي

ي
امنه سالم حمد الرميي 

سيف سالم خليفه سلوم الراشدي

جمعه سالم خليفه سلوم الراشدى

امل محمد نايع

محمد بطي خلفان القبيشي

عيش احمد عيش

ي نارص يوسف محمد عبيد الزعانر

نبيل يوسف محمد ابوجراد

اد والتصدير النورس  لالستبى

احمد اسحاق احمد حمدان

محمد عيش محمد النجار

احمد حمد عبدالرحمن راشد عبداللطيف المبار

سناء حمد عبدالرحمن راشد المبارك

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن راشد المبارك

امنه شيخ عوض

صالح عبيد علوي صالح

فادي عمر ابراهيم دحالن
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Raj Kumar kapoor

محمد بن سالم بن سعد عنفيى  قمصيت

وسيم سامي سلمان العلي

نارص حاحر اكبر مالك

محمد عمر سعيد

فتحيه سعيد جمعه الصيوي

يكي المحرمي نبيل محمد سعيد البر

ي
اسماعيل محمد اسماعيل محمد الحوسي 

مجدي علي حسيى  غازي

نوره راشد سيف سعيد الجروان

حصه راشد سيف سعيد الجروان

ود راشد سيف سعيد الجروان

ي
ثريا فاعور عبدالغي 

Imran Ahmed Suhrwardy

ي
سالم سعيد راشد خليفه الرباعي الرميي 

مجدى محمد عماد مرش

بشار عبدهللا السود

Zahra Syyida

RANJEET SINGH SINGHVI

عبدهللا عمر عبدهللا محمد بوذار الراشدي

ي علياء شطيط عبيد بن الكتير

GOPALAKRISHNAN GANGADHARAN IYER

راشد مبارك مطر احمد محميد المانع المنصور

جهاد محمد سالم خريسات

محمد عبدالرزاق البغدادي

هان النعيمي حسن احمد حسن سالم الشر

زيانه بنت سالم بن محمد

ي
محمد عبدهللا علي الحوسي 

فاطمه علي جاسم

Thekkepeedika Lona Jose

محمود تيسبى محمود المبسط

نرص الدين صبح عطيه ابوصالح

Mohammed Abul Alam Late AbdulMotaleb
سميه عبدالكريم حسيى  مصطف 

محمد السيد صالح احمد الظاهري

علوي صالح علي المنصوري

ي
سالم احمد حسن الحوسي 

ي بخيت خميس سعد هللا بخيت الكثبى

زينب عقيل احمد

حمدي عبداللطيف مهران

عبدهللا علي حسن المنصوري

SACHIKO SHIMOZONO

خليفه حمد سهيل عويضه الخيلي

موفق احمد القداح

HIROKO SHIMOZONO
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AKIHIRO SHIMOZONO

احمد خميس راشد خميس بن شقوي

ياش محمد سعيد بالبحيث

كه راكو لتموين المواد الغذائيه  ذ م م- شر

عادل سامي سلطان العيش

فاطمه محمد مبارك
حسيى  محمود حسيى 

راشد سالم عيش اليال يله

ي محمد اسماعيل محمد اسماعيل الطنيجر

ي صالح مشعل العدوان
موض 

ي
ي محمد يوسف الوردان  وهير

فراس عبدالسالم طيب

مريم جميل كامل النجار

ي
عبده مرشد الرديي 

فيصل فاروق محمد منيف الجابري

Syed Raheem Shan

ي سعيد سالميى  خليفه سلطان الحمبى

Naseem Bakrou

ي
عادل بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشنيف 

Babat Huneid Salehbhai

انتظار عبدالوهاب عبدالرزاق

سامي محمد احمد المرصي

ماهر محمد احمد المرصي

هبه محمد احمد المرصي

ي  الزعانر
ايمان حسيى  رحمه حسيى 

ي المزروعي عبدهللا حمد نارص حمد الكنيير

حسن ابراهيم يوسف الغول
زليخه اسماعيل هاتم اسماعيل الحوسي 

JOHANNES FRANCISCUS MARIA

ي
مريم عبدهللا خميس الرميي 

ا نعيم علي صبر

محمد جمال سلطان عبدهللا غنوم الهاملي

محمد بهاء طه غنيم ريان

ي
ي قسطنطيي  زهبى مغرنر

فاطمه خليفه متعب سالم القبيش

ريمو سعد ابو انطون

زيد اسامه وديع الحاوي

مريم مبارك عبدهللا الحمادي

Amar Salti

الشيخ احمد نارص حميد راشد النعيمي

سالم عبدهللا حمران سالم المنهالي

ي سعيد مرهون هاشم الناعير

Gihad Khalil Ailahouni

خالدي احمد حلمي سعيد السقا

ي سالميى  صمباخ سالميى  عبدهللا الزعانر
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ي
محمود يوسف نارص يوسف الزرعون 

مريم عبيد محمد الغول

عتيقه مكتوم احمد القبيشي

ينة سيف خليفه القبيشي شر

ي احمد مسلي محمد عبدهللا االحبانر

علياء عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

AQEEL ALI N AL SALMAN

مصطف  بن عقيل بن حسيى  الغافلي

عبدهللا علي عبدهللا منصور المنصور
عبدهللا عل حسن قطب الدين الحوسي 

راشد محمد راشدالكيومي

ليل محمد احمد

سعيد حسيى  محمد اسدهللا خوري

ه سلفا جاريجاي مبى

اسماء حسيى  محمد حسيى  الحمادي

رائد مصطف  سفر

اسعد معد سعد

مهره حمد عبدهللا فارس

مبارك خلف خلفان بوحميد المزروعي

عبدهللا محمد علي

ي نر امنه جمعه سالم حايز المحبى

ي عذابه جمعه سالم حايز المحبى 

ي عبدهللا خليفه محمد عبيد المهبى

وش العامري واضحه محمد قناص حب 

عبدهللا حمدان محمد نعيف العامري

مريم عبدهللا خميس محمد المزروعي

ي ي حسيى  عباد الحمبى كلثوم حجر

عفراء عبدهللا خميس محمد المزروعي

احمد محمد احمد ديالن المزروعي

عفراء خميس نارص حمد المزروعي

مصيفه سالم عبيد سالم المنصوري

عمر جاسم علي عبدهللا المزروعي

خديجه سيف سالم ساكوب المزروعي

سالم سيف سالم ساكوب المزروعي

رفيعه خميس نارص حمد المزروعي

عبدهللا سيف سالم ساكوب المزروعي

خلفان محمد احمد ديالن المزروعي

منصور سالم عبيد سالم المنصوري

بخيته سالم عبيد سالم المنصوري

عبدهللا سلطان سلطان هزيم السويدي

مريم عبدهللا مسعود علي

محمد خليل ابراهيم الحمادي

محمد نارص حسيى  ابراهيم الصايغ

ي احمد حميد اسماعيل الهرده الزعانر

علي خلفان عبدهللا سلطان الظاهري
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امنه احمد محمد

Ronald Arthur Ford

سعيد سهيل سعيد البادي

هادف سالم راشد المنصوري

جهاد محمد اسماعيل حسن الرمجي

AL SHAMAL AUTO PARTS LLC

ي محمد سالم جاسم الشاعر الزعانر

يوسف احمد عبدهللا ابو الريش المنصوري

ي
حمده عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
شما عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
محمد عبدهللا خلفان مطر الرميي 

وليد احمد محمد بلبل

ي ايه للكهرباء ذات مسئوليه محدو
كه اي ن  شر

MUHAMMAD ASGHAR

NABILA NISAR MUHAMMAD ASGHAR

محمد نارص علي الحوطي

خميس عبيد خميس عبدهللا الظاهري

فادي عادل حماده

KADIVETI SREEDHAR REDDY

FAREEHA SAKARIA

JAGDISH KODU MAL JESWANI

اسماء راشد يوسف البغام

HOSSEIN EBRAHIM ASRAR HAGHIGHI

RAISINGHANI AJEET GHANSHAMDAS

ي فوزيه عبدهللا عمر الخريجر

نارص علي عبدالرحمن الحوطي

رياض ابراهيم ابراهيم

RAJAGOPALAN SURESH

ي
حمد عبدالرازق يوسف علي العوض 

و للصناعات  كه ذات مسئوليه)الكب  ي شر دنر

جمال عبدالرحمن جاسم ابراهيم البغام

MAHENDRA KUMAR TULSIDAS VASU

يكي سالم صالح مبارك البر

ALI DAVID PAKSIMA

مي  عبيد سالم السويدي

JOHNSON THARAYILATHU ABRAHAM

PUNIT VASU

عصام الدين علي محمود فرغلي

MEENA BHAGWAN BHATIA

ابراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الراججي

KARANI VIRAMATI BHAGWANDAS

كه ذات مسئوليه محد ونيات شر الوفاق لاللكب 

ندى محمود قرانوح

ي
محمد احمد محمد احمد عبيد الحوسي 

شموخ بنت احمد بن صالح الهمامي
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افنان احمد الهمامي

سلطانه بنت احمد بن صالح الهمامي

صالح بن احمد بن صالح الهمامي

وك شاجع الهمامي مبر

صالح بن شاجع صالح الهمامي

احمد بن صالح بن سالم الهمامي

مبخوت احمد الهمامي

وك بن علي الهمامي رفعه بنت مبر

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

العنود احمد الهمامي

اسماء بنت احمد بنت صالح الهمامي

ساره بنت احمد بن صالح الهمامي

عبدهللا شاجع الهمامي

حسناء بنت عبدهللا بن صالح الهمامي

جبله مبخوت محسن عمران

مبارك بن صالح بن سالم الهمامي

شاجع بن صالح بن سالم الهمامي

امال احمد الهمامي

معاذ احمد الهمامي

حمد علي مسلم المزروعي

محمد حمد علي المزروعي

حسن حمد علي المزروعي

احمد محمد يوسف منقوش

فهد اسماعيل عبدهللا اسماعيل يوسف

نوف اسماعيل عبدهللا اسماعيل يوسف

ي
 
عائشه عبدهللا احمد المرزوف

عبدهللا اسماعيل عبدهللا اسماعيل يوسف

اروى اسماعيل عبدهللا اسماعيل يوسف

سعود اسماعيل عبدهللا اسماعيل يوسف

اسماعيل عبدهللا اسماعيل يوسف

ي فارس عبيد محمد حسن بودعي الزعانر

اميمه صالح الدين علي حسن

ماهر محسن نارص خميس الصيعري

مي  منصور محمد عباس علي خوري

سال مه منصور محمد عباس علي خوري

احمد منصور محمد عباس خوري

حمده منصور محمد عباس علي خوري

نارص عوض  محسن عوض الواحدى

مبارك محمد نارص بن حويل

ي
محمد جمعه خلف شمس الحوسي 

Cyrilles Willibrordus Cornelius

نارص حسن سلطان غانم الغانم

ي
عارف احمد عبدالكريم الزرعون 

عبدهللا خالد صديق فتح علي ال خاجه

ي
حكيمه احمد غال م درويش البلوشر
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لؤلؤه عبيد حميد المنصوري

راشد علي سالم طراف

علي محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

احمد عبداللطيف احمد الموش

سلطان نارص محمد نارص سلطان السويدي

لمياء حافظ محمد الراشدي

طارق محمد محمد شحاته

جاسم سعيد سيف بن نجمه السويدي

ي جواهر عيش جمعه القطبى

TAN WEE NIE

نارص حسيى  نارص محمد

م نعيمه محمد محسن الجانج الحرص 

وسام عبدهللا فرحات محمد

ي مريم خليفه محمد هزيم المهبى

ي ه راشد دعار المهبى مبى

محمد عبيد حماد محمد المنصوري

محمد احمد سلمان مطلق

مدحت احمد رفعت نرص

Vijay Laxmi

انس محمد وجيه رشدي حمدان

Ali Mohamed AbdelRahman

حسيى  علي عقيل ابوبكر الهاشمي

اولكا صموئيل قشوع

مديحه مراد علي عبدهللا

اسماعيل علي دهدار

اوهانس ماماس قاظكيان

محمد ايمن محمد القرا

نجيب خليفه سالم علي سالم المسكري

شادي علي وهبه

محمد عبدهللا عبدالرحيم حسن الهرمودي

جمال محمود معتمد حسن

علي احمد سعود

فكرت محمد نمور

اسماعيل اسعد عبد عطا هللا

فرج عبدالجواد احمد فوده

ف احمد محمود عمر اشر

موزه ابراهيم يوسف الطابور النعيمي

طالل عبدهللا حمد نارص حمد المزروعي

محمد بن صالح بن ابراهيم اليجي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الغدير

صالح بن ابراهيم بن محمد اليعي

سامي ابراهيم اسماعيل الصباغ

نارص سعيد نارص علي العلي

يحيى عمر علي
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مبارك محمد مبارك احمد باحميد

راشد سالم راشد المزروعي

ي نايف بن فهد بن عيد العب  

ي سليمان بن عوض بن خليل العب  

مصطف  سيد حسن علوي عمر
ي محمد مصطف 

ايمن هان 

ي الهاجري
 
محمد اشليوي    ح محمد ثالب القرف

رويحه محسن سعد المحرمي

حواري عبداللطيف رفيق حواري

احمد سالم احمد اليافعي

ي
حمد علي ابراهيم البلوشر

يعقوب تاج الدين السيدمحمدعبدهللا الهاشم

وسام حسن سليمان ابوعيده

صالح بن علي بن كلفوت ال كلفوت

رحمه سعيد مبارك سنكر

سالم عيضه مبارك العامرى

Risthash Hyder

حسن احمد سالم باتيس

ي
محمد علي اسماعيل الرميي 

وك بن مبخوت الهمامي علي بن مبر

احمد مبارك صالح الهمامي

عبدهللا بن مبارك بن نارص الهمامي

اشواق سالميى  مبخوت محمد العامري

احمد سعد احمد المقدم

ك بخيت حمد التميمي بخيت البر

ي سلطان بن محمد بن يسلم الكثبى

حمد علي حمد عبدهللا المري

فرج عل محسن مبارك النعيم

مبارك علي محسن احمد الهمامي

صالح حسيى  صالح محسن الهمامي

مسلم بن سالم بن احمد جداد

نعيم مصطف  صيبعه

فاطمه يوسف محمد علي الحمادي

صالح محمد حمد الهاجري

ي حسن سالم محمد الوجيده الكرنر
نارص عبدهللا احمد علي المصعبيى 

حمدان عمر سالم علي سميدع

سيف محمد علي محمد الذهلي

ي علي نارص ي عبدهللا ناحر ناحر

ي
سليم صالح سعد عبدهللا شيبان 

علي محمد سعيد باوزير

محمد صالح علي المنصوري

ي
زيانه سالم سعيد ال سويدن البلوشر

محسنه محمد سعيد الربيعي

بخيته عبدهللا سعيد القبيشي
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ماجد حمادي عبعوب جياد

محمد سالم سعيد سلطان المنصوري

حسيى  مهدي حسيى  عبدهللا الحامد الهاشمي

خليفة سلطان محمد عبدهللا محمد ال علي

ي نعمه محمد مبارك عبدات الكثبى

ي
احمد محسن نارص مبارك الحارن 

ي مانع مرزوق سالميى  سالم الصعبى

عبدالرحيم محمد صالح آل علي

طاهره خالد عبدهللا آل علي

بدر علي حسيى  عيش ال علي

علي حسيى  عيش ال علي

سالم صالح مسلم سعيد المحرمي

محمد احمد سعد عبدهللا علي المنهالي

علي محسن عبدهللا صالح بن شحبل التميم

يكي عبدهللا عيظه مبارك البر

محمد سيف مفتاح شنظور

ي
فالح فايع فالح حمود جره القحطان 

نبيل شور خميس حميد الشامشي

موزه شور خميس حميد الشامشي

يفه شور خميس حميد الشامشي شر

فاطمه شور خميس حميد الشامشي

فوزيه محمد احمد

ي
 
عبد هللا حسيى  مال  محمد المرزوف

السيد مصطف  احمد احمد الرفاعي

ي محمد خلفان عبدهللا رحمه المهبى

مبارك عبدهللا مبارك عبدهللا الكندي

يكي شاه زادي عمر صالح البر

جمال عوض سالم علي عامر

صالحه محمد سعيد المنصوري

ي هالل بن ضميان بن ذياب العب  

ي علي بن ضميان بن ذياب العب  

ي هالل بن رشيد بن شخيتبى العب  

ي عائشه سالم محسن دحنان المصعير

ي مقبل النعيمي ف ناحر ساره طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر احمد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر محمد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر فهد طارق شر

ي
خالد سالم خميس  عقيل بن ماض 

علي سالم سعيد سالم

عيضه مبارك مسعود علي بن عمرو

عباس عبدهللا محمد عقيل كاظم

سعود عبدالرحمن عيش الدوشي

يف عوض صالح محمد الشر

Melville Morris

Dilipkumar Gayadin Rajak
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مازن حكمت علي

سمبى محمد اسماعيل عوده

مهند سمبى محمد عوده

حازم اسماعيل طه اسماعيل

ي
محمد خميس سيف علي الحسان 

ي ياس
سلم صالح علي بي 

ي
محمد عبدهللا ابراهيم محمد مرزوق البلوشر

ي محمد سلطان سالم الكتير

ي
ي البلوشر

عفراء ابراهيم عبيد ثان 

ي
محمد نادر راشد مبى البلوشر

ي
علي نادر راشد مبى البلوشر

مجدي موش خالد موش

خالد حميد سعيد حمد العزري

سليمان كمال سليمان الدرديشي

وسيم احمد العلي

ALI ABDUL KHALEK

حميد سالم محمد علي الشامش

محمد أحمد الحاج

Purhima Kamlesh Gandhi

سعيد غدير سعيد الوي  هي

حمد سعيد عذير سعيد الوي  هي

موزه سعيد عذير سعيد الوي  ه

مبارك سعيد عذير سعيد الوي  هي

رشا رزق احمد المرصي

ي صقر
محمد فايق حنف 

ايمن محمد احمد ابوزهيه

جمعه عبدهللا خليفة شاهيى  المرر

صالح سالم الشيبه

شيخه عيش ابراهيم مطر الظاهري

علي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

احمد خليفه محمد شلبود الخيلي

موزه سعيد حمد حربش

عبدهللا حسن عبدهللا احمد الحامدي

ابراهيم شحان قائد سيف

شور احمد شور شهوان عرار الظاهري

سيف محمد المطوع النعيمي

ي
علي عبدهللا علي البلوشر

Hisham Khan Mohammad Hasham Khan

علي كامل احمد الهاشمي

بخيته علي حمد الدرعي

Adam Mohamed Ali Fadlalla

محمد كامل عبدالحليم طه

عل سالم مهدى الصيعرى

عفره احمد محمد الجابري

حمدان سعيد مبارك جروان الشامشي
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ي سيف هالل محمد الكعير

ي احمد سيف هالل محمد الكعير

فاطمه حمد محمد النعيمي

الضبع عبدهللا علي سيف الضبع الدرمكي

مؤسسه الهجن البيطريه

اسماء محمد جاسم محمد الفراج

محمد حمد علي حمد البادي

ميسون عيش عباس

ي
عائشه عبدهللا ابراهيم محمد البلوشر

اسامه عادل عبدالرحمن الرمح

احمد خلفان سلطان حمد الكندي

ي سعيد محمد مصلح جمهور االحبانر

ف الدين خالد عبدالجواد شر

نوف تعيب عبيد شور القبيشي

سعد نارص سعيد نارص المسكري

احمد سالم حمدان سالم الشامشي

مبارك حمد محمد مرزوق العامري

احمد عبدالمنعم عبدالرحمن رجب

سلم محمد غباش غباش

مبارك سالم مشى محمد الهاملي

خلود عبدالرحيم حسن

عي ايمن السيد محمد اسماعيل البر

نارص سعيد حمد سعيد الشامش

خالد محمد سعيد احمد برشيد الظاهري
محمد نارص حمد نارص البلوشر

محمد سليمان محمد سعيد معضد النيادي

نعيمه حمد محمد الشامشي

زهره شكبى

سعيد عبدهللا ابراهيم محمد ال علي

علي سالم حميد علي الجابري

سالم محمد شحان سالم التميمي

ي محمد علي عيش
راض 

محمد اسماعيل محمد الغصيى 

ي محمد سالم محمد زيد الكرنر

محمد سالم هاشل علي الظاهري

شمسه كشيم مبارك الشامشي

عبدهللا سعيد سالم محمد العلوي

ي
مريم عبدالقادر محمد موش البلوشر

محمد غريب االسود غريب الفالحي

ي
رشيده محمد كريم بهادر البلوشر

سالم علي سعيد راشد الشامشي

عامر حسن سعيد عبدهللا علي العامري

عائشه محمد احمد

سعيد حارب مفتاح حمد النيادي

عبدالعزيز صالح ابراهيم عواجه
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فرج حسن صالح

احمد مصبح سليم عديل الشامشي

كريمه محمود عوض

ي
فواز عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا الزرعون 

سهيل دليله سالم صقوح العامري

جهاد راغب طه

خالد سالم عامر سالم العلوي

مروان سالم عامر سالم العلوي

مزون خالد سالم عامر سالم العلوي

حميد مطر سالم علي المسيعد النيادي

سيف مطر سالم علي المسيعد النيادي

ي
سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت الكويي 

فاطمه سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت ا

ي
خليفه علي عامر محمد الغيي 

ه سيف سالم مبى

ي احمد جمعه سالم الكعير

محمد حمد سالم حموده العفارى

خديجه علي العبدالكعير

عنايه حمد محمد

عبدهللا سعيد سالم جمعه النعيمي

راشد سعيد سالم جمعه النعيمي

بخيته سعيد حمد سعيد الشامش

عفراء حمد عبدهللا النيادي

سيف حميد علي سالم الدرعي

احمد حميد علي سالم الدرعي

ي سالم عبيد سالم الكعير

ي خالد راشد مصبح عبدهللا الكعير

مرفت السيد صادق محمد

ي
ي الكويي 

ي مصبح ثان 
الحاج ثان 

محمد سالميى  العبد سالميى  النعيمي

ي شيخه محمد حميد الجنيير

ي علي محمد حميد سالم الجنيير

شليوي    ح حمد شليوي    ح الرضه العامري

نارص سالم عبدهللا راشد الدرعي

ي نادر يعقوب خطيير

عائشه مال هللا محمد نور محمد خوري

ي علي خميس علي الكعير

خديجه عبدهللا علي

ي محمد جمعه صبيح سالم الكعير

ي سعيد شامس محمد احمد الكتير

سعيد سليم سالم باالسود العامري

ون الدرعي محمد حميد الصغبى

مبارك حمد محمد سالم بن جذوه العامري

عبدهللا مصبح فاضل الدرعي

علي سالم علي وحبى الدرعي
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ي محمد هادي صالح االحبانر

محمود علي كرم محمد خوري

عبدهللا علي عوض

ي سالم احمد صالح عزان الكثبى

طال ل مصطف  ابوبكر العطاس

عبدهللا امان محمد الهرمودي

ي خالد محمد مطر حمد الكعير

فاطمه مسعد راشد الحاتمي

يكي محمد محسن صالح البر

مبارك محمد ابراهيم العجمي

سالم علوي علي المنصوري

بخيت سعيد مبخوت العضيلي العامري

فاتن محمد فياض جرادات

نايف مسلم حمد حمرور

ي
خلفان علي خصيف خلفان الحسان 

جمعه محمد هامل دسمال المرر

سالم القرين علي القرين علي العامري

موزه سهيل محمد

ي عائشه سعيد سيف الكعير

سعيد جمعه بخيت جمعه الدرمكي

ي الدرعي
سيف حمد سالم حمد السلطان 

ف نمر عثمان الدحدوح اشر

طالل سالم محمد بشبى الحبشي

غانم ظافر غانم محمد الشامشي

حميد فالح سيف الشامشي

عبدهللا سالم عبدهللا سعيد الشامشي

خالد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

حمد حميد حافظ راشد العامري

ي
عمر علي قمبر عبدهللا البلوشر

صادق احمد الرفاعي

MOHAMMAD SHOAIB SIDDIQUI

Janos Petnehazi

ي
خزينه محمد ظافر العريان 

نارص عبدهللا عبدالرحمن الزبيدي

سالم سعيد محمد ال بريك

بشبى حسن محمد العمري

خليفه محمد حمد فارس المزروعي

Vijay Kumar Madan

مريم مسعود سالم غريب القمزي

ي مروان نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي عائشه سالم نارص الجنبيير

ي عبدهللا نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي خالد نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي مي  نارص عبدهللا الجنيير
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ي سالم نارص عبدهللا نارص الجنيير

سامي يوسف سليمان محمد االنقر

ونيه محمد حسن

عبدالرحمن صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

ساره ابراهيم سعيد شوربجر

صالح عبدالكريم صالح نورس

مكرم شفيق سعد

عديله السيدشبر السيدابراهيم
غاده سيف عبدالرحمن سيف الخرص 

عائشه عبيد سالم ساحوه

ابراهيم علي عبدهللا الهاشمي

ي عبدهللا عطيه نارص ناحر

ي
سيد علي اكبر سيد اسماعيل حسيي 

Erkan Gulec

فرج ادريس فرج العبدهللا

فاطمه يوسف جمعه حسن

خليل ابراهيم محمد

جنات خرص  خرص  قنديل

خليفه احمد سلطان اليوسف السويدي

علي عبدهللا محمد خلفان

خديجه محسن صالح

يف الشيخ ابوبكر الشاطري كمال شر

ي
سعود تركي عبدالرحمن عبدهللا البلوشر

ي
اروى عقيل عبدهللا عقيل ماض 

عقيل مبخوت النوه احمد المنهالي
 
هدى محمد عبدهللا صالح المرزوف

محمد نايف عبداللطيف االحمد

شادي صالح فايز الدغمه

محمد عبيد كنيش مبارك الهاملي

جابر علي ابراهيم مالك حمدان مالك

نشوى نادر محمد صلهوم القبيشي

حسيى  علي حسيى  ابراهيم المناعي

حسام بدرالدين صالح الخطيب

مريم مبارك مصباح المرر

Muhammad Salim Qadir Bakhsh

محمد يوسف سيد الديماشي

سليم فوزي حاتم

عبدهللا سيف سهيل شي    ع المزروعي

صفيه محمد عبدهللا

ي
احمد علي احمد الحوسي 

ي
عبدهللا احمد علي احمد الحوسي 

ي
مريم احمد علي احمد الحوسي 

فاطمه احمد حسن

فريال فؤاد سليم كبوش
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John Palakkathazaha Varghese

عيشه يوسف يحيى

فيصل عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى

عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى

فانا حسن حرب مبى

اسماعيل موش حماد رمضان

ياش ابراهيم الجمعه

SYED MOHAMMAD NASEEMUDDIN AHMED

ابراهيم احمد محمد حسيى  المنصوري

ي علي عبد هللا سعيدالقشعوري صبر

الشيخه هند عبدالرحمن بن رحمه الشامشي

ناظم عبدالرحيم البخيت منصور

قماشه جمعه محمد الهاملي

طارق محمد علي عبدهللا

ي
 
جاسم محمد اميدى المرزوف

حمود عبدالهادي محمد الهاجري

ي
امنه سلطان محمد القاض 

نسيله عزت حسن مخيمر

عنايات عبدهللا محمد

خالد حسن عبدهللا خصيبه

عبدهللا بن محمد بن هادي الهمامي

ي هادي محمد ناحر

صالح بن محمد بن هادي الهمامي

Rifat Abbas Syed Zahoor Hassan

ي
نعمان نديم تف 

حماد رمضان هليل المختاري الشمري

فاطمه علي اسماعيل

ي
 
وليد فتجي حسن الدسوف

يكي هنا محمد احمد البر

نوره سعيد بخيت الشبلي

عالء ابراهيم عطا بكر

احمد محمد شعبان حماده

سالم سيف علي الخالدى

Syed Ziaulhaq Syed Moinulhaq

حمد جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

دياب احمد سالم

سيف راشد حمدان سيف الجابري

ي تركي مسلم صالح المروي الكثبى

Abdelmadjid Bensalem

عبدالقادر سعدي عبدالقادر صالح

ورده سليمان احمد بن سميدع

Julie Thomas

نهيان اميى  عبدهللا ابراهيم المهزع

ي ساره صالح عامر الكتير

ي فهد مسفر عبدالرحمن هادي االحبانر
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ابراهيم دياب حسن الحاج

اسماعيل عبدالرحمن احمد اسماعيل الحمادي

وليد جمعه سليمان علي الريامي

خليفه محسن محمد الجسمي

ايمان محمد سعيد سلمان درويش

ي
 
مريم علي احمد المرزوف

داود سليمان عبدهللا سليمان

عبدالغفار عسكر سالم المفلجي

غروب نوري الناشف

فاروق محمد سالم محمد

ي
احمد رياض ابراهيم الحسيي 

سليمه علي حميد

مامون مصطف  ابراهيم بكر

عبدالعزيز سليم سالم الجابري

Zubeida Imtiyaz Desnavi

انور علي محمد عباس  الخوري

زهره احمد ابوبكر

خالد بن محمد بن سيف القويطعي

كامل أحمد سند أحمد حسن

ي
 
عبدالعزيز عبدهللا صبورالمرزوف

ابراهيم احمد سليمان اوهيب

سهيل سعيد كلفوت بن مهيله الشامش

فاطمه محمد غانم

ابراهيم عبدالعزيز محمد بومجيد

ي
محمد نعمان عمر حلوان 

حمدي نور محمد اسماعيل

عامر احمد شامس سالم المحرمي

احمد بن حمود بن حمدان العلوي

ي احمد محمد
احمد حنف 

لؤي صالح محمد طعان

مباركه دحمان

فتحيه حسيى  احمد عبدهللا الهاشمي

خالد محمد عمر عوض الحامدي

ي فيصل بخيت مبارك بن علوان اجتير

يوسف علي حسن عبدهللا

محمد عبدهللا محمد شحان

ي
امل محمد خميس الحوسي 

وداد حسن حيدر حيدري

ي سعيد حمدان عبدهللا نظبى الجنيير

ي ي بن عبدالعزيز انر
 
صدف

ابراهيم نارص سعيد العامري

HO TY TRINH

ي رائد عبدالرحمن محمدعبدالرحمن نارصالزعانر

محمود جابر عوض بخيت

هادف راشد سالم طربيش المنصوري
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امل عبدهللا سالم الراشدي

علي خميس راشد خميس الخرمان

طالب نارص صالح سالم الجساري

JELENA ODNOBOKOVA

سهام راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

محمد راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

شب باقر حسن ارص 

حاتم علي محمد المحرمي

حازم مفيد عويل
امل احمد حسن الحوسي 

ي التميمي
ي عمر امان 

العبد امان 

محمد جافر شاه

محمد احمد حسيى  العطاس الهاشمي

بشار عبدالخالق رؤوف

قائم محمد نور جمال بور

محسن نارص جمعه ابراهيم الخلصان

MOHAMMED HANEEF THAYATHAE PURAYIL

ي
محمد اسماعيل محمد احمدالحوسي 

Uwe Schwarz

غالب علي عقيل الهاشمي

سفيان حسيى  محمد عبيدات

Wajdi Othman Baker

رمزي نقوال مشنتف

Khaldoun El Cheik Mahmoud

مطر عبدهللا كليب عبدهللا الهاملي

ي
عبدهللا جمعه حسن غريب الحوسي 

ابراهيم عبدالكريم الروح

ي فريال حسيى  كرامه الكثبى

دينا عبدالرزاق حميد

ي
مي  خليل علي الحوسي 

ي
فهد خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

ي
خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

نديم اديب ابوانطون

جاسم محمد الشيخ جابر

عبدالسالم احمد صالح احمد الصوالح شجي

سلطان محمد سعيد المرر
منال عبدالرحمن الحسيى 

سلم شور جمعه

ي
از محمد اليخي  شبى

ي حماد
يوسف علي احمد محمد الجوهري بي 

ي المحرمي خزينه مهناالنونر

محمد شعيب محمد حسيى  الحمادي

Christopher David Iain Cole

عبدالرحمن سليمان احمد بن سميدع

MR ALI AKBAR MOHAMMAD LUQMAN
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Ali Akbar

احمد النمر سيف خميس الشيجي

فاطمه سالم نارص الفنه

فاطمه حمد عبدهللا بوعيش

مريم ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

خليفه ابراهيم محمد العبيدهللا السويدي

امنه ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

حمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السويد

فيصل ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

علياء ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السو

احمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي
محمد حسن حسيى  الحوسي 

عامر علي سعيد صالح النعيمي

هدى علي سعيد صالح النعيمي

نارص علي سعيد صالح النعيمي

عبدالرحمن طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم

فيصل طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزر

نضال منبى حديد

عبدالهادي محمد عوض محمد باشكيل

نرص عيدروس احمد ابوبكر النقيب

موزه مبارك خليفه عبدهللا الشامشي

ي محمود الشمري خالد صالح شاحر

ي نر خلفان جمعه سالم حايز المحبى

خالد محمد عبدهللا يوسف الريايشي

زهبى نجم الشمندي

محمد دحام خالد

ي جمعه عبيد سلطان عبيد الكعير

اياد اسماعيل محمد ابومطلق

فوزي بن علي بن عبدهللا الفاضل

سعيد علي سالم سعيد النيادي

مطر محمد خليفه العميمي

ي يعقوب عبدالرحمن يعقوب الزعانر

Hassan Hiwaidi Sheikhly

زاهيه علي عاشور

عبدالرحمان اجضاض

درويش عبدالرؤوف درويش سماره

حنان محمد ابراهيم فيصل

نارص فاخر ياسيى  الشمرى

مفرج بن صالح بن سالم الصيعري

يكي صالح بن عبدهللا بن احمد البر

ي
امل عبدالقادر علي عبدهللا العفيف 

Dr Shabbir Abbas Gulamhusein

مرضيه نارص عبدالواحد

ايمان عبدهللا محمد عبدالواحد المعينه

حميد عبدهللا علي عبدالغفار الحمادي
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امنه نارص محمد علي نارص النويس

Bernd Eckardt

سمبى خليل عطاهللا قحمان

MOHAMMED ABU THAR AL GHAFARI

ه محمد عبدالرزاق محمود ابوشعبى

ي
عفراء سلطان سيف العوان 

Mats Tage Furskog

ي وداد هاتف سعيد الجنانر
حيدر عباس حسيى 

علياء فاروق جاسم

Abdurahman Jama Saeed

خديجه محمد نارص

عمر مختار قاسم عبادي محمد

عائشه مختار قاسم عبادي محمد

محمد مختار قاسم عبادي محمد

عنود مختار قاسم عبادي محمد

فاطمه مختار قاسم عبادي محمد

عفراء مختار قاسم عبادي محمد

عبدهللا مختار قاسم عبادي محمد

وك الشاعر جمال الدين توفيق مبر

يوسف يعقوب احمد محمد خميس

ريما عبدالسميع رمضان عاشور

ي عاشور
ابراهيم رزق كيالن 

ي
وليد بشبى مصطف  مصطف  سفاريي 

خالد يوسف عبدهللا احمد الهرمودي

حميد علي راشد خلفان الكندي

مصطف  البدوي حسنيى  محمد نرص الدين

ي
ساميه حسن علي حسي 

Khaled Khazendar

ZINA M-DEMARCHI

جمعه علي محمد الشامشي

عائشه سيف خميس

ي ي احمد عبدهللا احمد الزعانر
امان 

عزيزه هاشم امام الدين

Mohamoud Adan Nooh

فاطمه علي عبدهللا

بشبى جمال كوزر

Usman Shibu Mon

خلفان فيصل خليفه احمد خلفان المرر

مروان مصطف  حسن

ي ليل صالح حسن صالح المهبى

سمر داوود برادعي

محمد سلمان محمد خالد عبيشي

ابوبكر عبدالعزيز خليفه

عماد مطانيوس سلوم
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احمد الدهيم محمد علي المنصورى

Ricardo Al khouri

سعاده االستاذ عبدالعزيز بن محمد بن عبدال

احمد علي حمد

ه خالد الحسن شهبى

Mohamed Abdul Manaf Thanatuparmbil

ي
يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعون 

روان راشد غنيم

ي مبارك العريمي
فايزة ثويي 

ي االعره
زياد جورج انضون 

محمد محمود علي رمضان

حليمه حمود حسن الجابري

يوسف سلطان يسلم بن حويل

جميله صالح حسن الجابري

عبدالرحمن حمود حسن الجابري

محمد سلطان يسلم بن حويل

Monica Vijay Bhoiwani

محمد خلفان محمد

AYMAN MOUSA AHMAD ALMALKH

MANAR FAHMI IBRAHIM ABUELAYYAN

WIJDAN MOFID DKMAK
خالد غسان صبجي حسن الغصيى 

سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

سال سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

أحمد منصور عبدالباسط شعبان قباقيبو

ار سليم الجركس سبى 
محسن يوسف كامل السيد عجبى 

محمود السيد محمود سالم

Ranga Prasad Nediyakalayil

محمد عبده محمد فياض

هيثم انس محمد احمد جاد صبح

زياد عبدالحفيظ صالح نصار

لينه فوزي ذيبان غزاوي

Johnson Kunjukutty Kollakkaran

شمه حسيى  خليفه قريوش القبيشي

ي انتصار سالم صالح الكثبى

ي عبدهللا سلطان ماجد سلطان الخزرحر

فاخره ثامر خلفان المزروعي

احمد عبدهللا عبدالرزاق عبدالرحمن المطوع

حمد احمد سيف حريحر المزروعي

فاطمه سلطان عبدهللا الهاملي

سلم سالم مسلم المزروعي

عائشه خميس احمد محمد المزروعي

ي
 
ي المرزوف

سلطان محمد حسيى  سلمان 

محمد عتيق خلفان سالم المنصوري
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محمد خلفان الحاي خلفان قذالن المزروعي

مصطف  محمد مصطف  باشا

محمد سالم محمد المر

شاب سالم عبدالقادر الزبيدي

ماجده شوكت محمد الفقهاء

هيثم محمد احمد الباكري

ي موزه مبارك صقر الخمبى

ي عبدالمجيد سامر نصوح راحر

عائشه محمد سالم المزروعي

هزاع راشد علي سالم سعيد

راشد علي سالم سعيد

نارص احمد ابراهيم يوسف علي الطابور

حسن عمر عبدهللا بن عمرو

مساعد حسن عمر عبدهللا بن عمرو

ي
سعاد عبدالرؤوف عارف العبوشر

شعبان علي علي جعفر

OPREA TUDORANA

اسماء حبيب محمد حبيب المزروع

ي الياس روميه
ران 

نرص محمد العبدهللا

حمامه محمد عزان المزروعي

Alexander Matianis

وسيم اسحق سليمان محمد ابوشوشه

كي
وليد موش يونس الشر

حنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

سالم صالح عبدهللا الجعيدي

مهند سالم صالح عبدهللا الجعيدي

افنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

محمد فادي ياسيى  الحافظ

م عمار محمد البر

ي احمد حارب حسن احمد الزعانر

خلفان سعيد سالم محش الهاملي

مال هللا علي مال هللا الحمادي

ي محمد نور الدين الحلير

فهد بخيت سعيد عيش محمد الفالحي

عبدالحميد فتجي فرحات

ادهم محمود شيخه

ي
 
مريم حسن علي جعفر المرزوف

احمد مفلح السليمان الطراد

محمد سالم محمد الهاملي

ي اره الكتير عبدهللا سالم علي شر

Fahad Basheer Ahmed

نوره عبدهللا محمد

يجي باسل غازى محمد مسب 

ي
مجاهده عوض محمد عبدالغي 
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ي شحاده
امجد بشبى عبدالغي 

سامح محمد عبدالرحمن محمد شحاده

ي شحاده
ي بشبى عبدالغي 

عبدالغي 

صفاء سعد زغلول طه الجوهرى

رائد حسام عزه هندي

علي نارص علي نارص العلوي

سوسن حسن عبدهللا

Balu Parayil Jacob

ى حسيى  مطاوع ابوشماله بشر
معاذ عبدالكريم عبدهللا الشيحيى 

مدحت فتجي محمد شعبان

فيصل علي جمعة مسعود

Mohammed Moid Khan

ين جاسم نارص النويس شر

حسن بهجت يوسف

ي فايزه فهد سالم الوهيير

ي
محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسي 

امال فايز قدوره

محمد احمد عبدالرحمن علي جميل

مبخوت عيد حرنر عبدهللا المنهال

ي
 
ي حسن علي المرزوف حسن حاحر

حميده مبخوت بخيت الصيعري

ي شور المنهالي نارص طماطم حرنر

ي ي الحمبى زايد مبارك حسن عمر العكبر
عائشه خاجه حسيى 
ناديه فريد حسيى 

علي يوسف محمد علي الحمادي

محمد علي غلوم الحمادي

بخيت حمد ضحيان بخيت المنهالي

حمد محمد هويشل احمد غانم المنهالي

ي
سعيد سلمان سالم سلمان الهنان 

ي
عيده سلمان سالم سلمان الهنان 

راضيه سالم العبد

باسل بن مبارك بن عوض المنهالي

مروى نارص محمد مروى

ي محسن بشبى منيباري الكثبى

ي رائد محسن بشبى منيباري الكثبى

سعد بن ثال بان بن نجيدان سموده

ي
حسن علي عبدهللا سالم الحوسي 

احمد حسيى  سالم حسيى  الحامدي

حسيى  سالم حسيى  الحامدي

احمد وليد احمد عبدهللا عمر بامزاحم

سلمي حسن الماس القبيشي

فارس ربيع عبدهللا شحبل التميمي

سالم مبارك عيد نارص المنصوري

RAK Properties PJSC Page 214 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2008

2008العام - األرباح غير المستلمة 

سعيد حمد حميدي عبدهللا المنصوري

مضحيه غافان سلطان ال بالخيل

ناديه فالت حسن علي الراشدي

احمد محمد عوض  ناحر المنهال

احمد محمد محسن نارص النعيمي

حماد بن حرير بن شالش الشمري

محمد بن عجالن بن شاح الشمري

بنه غريب راشد المنصوري

جاسم عبدالرحمن عبدالرحيم احمد الحمادي

ياش محمد سامي شومان

منصور سيف محمد حزيم خلفان المنصوري

عبدالهادي محمد عبدالهادي ضاعن الهاملي

محمد علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نوره علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

سالم علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نارص علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

بخيته علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

جابر خميس جابر برستار الحمادي

راشد عبدهللا علي راشد العفاد المنصوري

سعيده حميد احمد المزروعي

فرج محمد غنام فجر الهاملي

ي حمد محمد حميدان محمد حميدان الزعانر

ي سعود محمد حميدان محمد حميدان الزعانر

ي شيخه محمد حميدان محمد حميدان الزعانر

ي عبدهللا محمد حميدان محمد حميدان الزعانر

مريم علي مبارك الشامشي

ي عمار محمد حميدان محمد حميدان الزعانر

مصطف  مختار محمد بدر

ي
علي عبدهللا علي العريان 

ريم محمد زين

ي ظافر هادي حمد فرحان اال حبانر

OBAIDA ALWADI

عباس مهيوب غالب احمد

علي جمعه نارص عبدهللا العلوي

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدهللا بن عتيق

عادل بن ابراهيم بن علي بن راشد

ندى يوسف ابوبكر محمد

ي راشد عيش عبيد غانم المهبى

عائشه محمد شعفان عبيد العامري

رفيعه محمد صالح العامري

عبيد محمد شعفان عبيد العامري

شعفان محمد شعفان عبيد العامري

محمد شعفان عبيد العامري

سناء الضوي عران
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زاهره جميل حماده باكبى

رقيه عبدهللا عبدالقادر محمد الشاطري

غابشه سهيل احمد هاملي

ي نر سعيد محمد فاضل محمد منخس المحبى

فاخره سعيد سلطان القبيشي

ي عائشه سعيد محمد جاسم الزعانر

ي علي عبدهللا مفلح عبدهللا النقير

الشيخ محمد بن حمد بن طحنون ال نهيان

ي
يان  علي سعيد هزيم الشر

ف الدين حسن الصديق طارق شر

ي احمد سالم تعيب مبارك باروت الكتير

محمد سعيد جمعه سعيد السويدي

عبدهللا ابراهيم موش الحمادي

وليد وهيب نارص الدين

ي حمد عبدهللا خميس  عبدهللا الكعير

السعديه حميد رشاك

السيل سعيد شيخ

سالم سعيد سالم سعيد الشوكري

سعيد العرصي خادم شلبود الخيلي

غانم حميد عبيد بخيت النعيمي

قطيفه احمد عبدهللا اهليل

ي
علياء سالم عبدهللا العريان 

ي حمد علي محمد علي الحاج الكعير

ساره عبدالرحمن عبدهللا الشيخ

ي طالب محمد سيف نغص الكعير

ي
علي حسيى  فلكناز شحان البلوشر

ناديه طلعت جبر

سيف علي نعيف علي الدرمكي

منذر نعمان عابد شحاده

حمد علي سعيد حمود الدرعي

ي
فاطمه محمد علوي البيي 

جمعه مراد صالح احمد

حسيى  نعيم محمد علي االنصاري

علي نعيم محمد علي اال نصاري

فاطمه سالم عل سالم الزعانر

ي
سلطان شاهيى  سيف سلطان العوان 

ي احمد عبدهللا قضيب احمد التاجر الزعانر

ي  الزعانر
فاطمه عبيد حسن بويمبى 

ي ي محمد علي عابد الزعانر
تهان 

ي علي محمد علي الزعانر

ي عائشه عبدهللا علي الزعانر

ي نر بطي فرج مسعود سالم المحبى

محمد مطر سالم بن نمر المزروع

ادهم احمد مرشي السيد حموده

ي
مطر عتيق سالم عزران الرميي 
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ساره علي سيف حسن الحمادي

مريم علي سيف حسن الحمادي

سيف علي سيف حسن الحمادي

يوسف علي سيف حسن الحمادي
زينات ولي محمد هادي اميى 

حامد سعيد عبدهللا الجعيدي

علي حمدان سلطان حمد العامري

مشعل سليم حمد سالم الجديدي

جمعه علي سند علي القبيشي

ي سلطان سيف القبيشي محمد حجر

ي
مي  خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ا جورج ابو جوده مبى

هدى حسيى  علي

محمد علي سالم عبدهللا خميس بوهارون
ي حسيى 

وائل احمد الليي 

هند صابر وجدي عبده مقبل سال م

محمد سالم محمد السلمي العامري

مسلم مبخوت حمد بعيل المنهالي

مسلم محمد سالم العامري

ورقه عبيد شعفان عبيد العامري

فاطمه حمد الدحبه العامري

عبيد شعفان عبيد عوض  العامري

فاطمه عبيد شعفان عبيد العامري

غبيشه منصور سالم

امل عادل عثمان احمد الفقيه العمودي

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI

ي
 
محمد خالد ممدوح الجراف

ساره مرزوق مبارك مرزوق المنصوري

TRICHY RAJAN JOHN MARTIN RAVI

ي صالح محمد صالح الكثبى

عزات محمد قنديل قنديل

Sukaina Band Alikhan

Salma Bano Alikhan

صفيه ابراهيم محمد

بخيت محمد احمد ديالن المزروعي

تغريد ابراهيم الشاج

ي
عبدهللا جعفر سعيد السيف 

عمر مبارك علي محمد العامري

جاسم احمد جاسم محمد عبدهللا المنصوري

محمد بن ضاوي بن سالم عنفيى  قمصيت

عامر عوض زايد سويد المنصوري

فهمي خميس  منصور التميمي

ماجد احمد سعيد العثمان المنهالي

مهد محمد عمر

موزه محمد علي
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ايمن مبخوت هادي عبدهللا الصاعري

ي
 
علي سبت غانم المرزوف

سعيد بن حسيى  بن مانع ال منصور

علي راشد سالم محمد المنذري

محمد مبارك عل سليمان الغافرى

سعيد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

مهره نارص سعيد نارص جديد المنصوري

شمسه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

محمد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عذابه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

نارص سعيد نارص جديد المنصوري

منصور نارص سعيد نارص جديد المنصوري

موزه العرصي سعيد الجيلي

ميثا نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عيسىنارص سعيد نارص جديد المنصوري

امنه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

فضل محسن نارص عبدالواحد

احال م محسن سعيد

ي ان سويد مبارك المهبى مرزوق سبر

عبدهللا سالم محمد فطيمه المنصوري

ي
محمد سالم محمد طوق الحوسي 

يوسف احمد حسن علي الحمادي

حسن احمد سالم الحمادي

ي
 
امنه علي حسن المرزوف

سامر فواز الشعار

ابراهيم محمد محمد ابراهيم الحمادي

علي احمد علي محمد الحمادي

موزه سعيد حسيى  الحمادي

محمد حمد سليمان جابر الشامشي

نجود حسن مبارك باظفاري

سيف ابراهيم سيف سليمان العامري

ي يفه محمد راشد الشبيير شر

مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشمري

محمد مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

ماجد علي عليق الشمري

عبدهللا مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي ا

ضحيه بنت زبار بن لبيدان الشمري

عبدالعزيز مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

عبدالكريم مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

ميثه مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

يسلم بن عبدهللا بن عبدالرب الصيعري

عامر صالح عبدهللا صالح الصيعري

عبدالرحمن خميس مبارك العامري

ام النور رياض  صديق

سلم سالم سعيد المنصوري
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ي طريف المنصوري
 
اليازيه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
ليل حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
مصيفه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
شما حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
طريف حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
رقيه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
سالم حميد طريف شاف

مطر مسلم سعيد سالم سعيد المنصوري

محمد سيف راشد طريبيش المنصوري

ي
 
عائشه حسيى  مال  المرزوف

طارق حسن برغش جارهللا المنهالي

خميس عيش سعيد نارص المنصوري

ي محمد محمد سالم القطبى

ي عيش محمد محمد سالم القطبى

ياش خليل اسماعيل حسيى  بور

ي
بان  عصام سيف الدين الشر

ناديه نارص حارب عبدهللا الشامشي

ي عبيد محمد سعيد الكتير

علي محمد سعيد نايع النيادي

عفراء راشد مطر

جهاد احمد محمد حمدان

نارص عمهي حميد عمهي المنصوري

موزه سعيد الويط الكرنر المحرم

ميثاء محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

نوره محمد الذيب سعيد النعيمي

لوي  هي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

صبحاء سالم حمدان الدرعي

حمدان غدير سعيد لوي  هي الدرعي

ي رفيعه محمد مفلح االحبانر

عائشه علي سحمي

ي نوره حزام نارص الكرنر

ي مقبل النعيمي ف ناحر طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر خوله شر

علي سالم سليمان عبدهللا الصيعري

فوزيه عوض محسن رايح العسكري

وليد احمد ابوبكر ابراهيم بافضل

ان مرزوق محمد احمد مبى

خالد احمد علوي علي المنصوري

احمد علوي علي المنصوري

حمده نارص عبدهللا سيف الغافري

ي عبدهللا سعيد سالم احمد الكعير

محمد سالم ابراهيم محمد بن درويش

ي سعيد عايض سعيد سيف االحبانر
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ي خالد عبدهللا محمد جاسم الكعير

عبدهللا علي عبدهللا سعيد الشامشي

عبدهللا محمد راشد نارص المعمري

ي علي سالم علي الكعير

محمد حمد محمد بالقرين العامري

فتحيه عبدالمنعم ابراهيم

ي
حميد راشد علي راشد الغيي 

ي
يوسف حاحر حسيى  محمد البلوشر

ي خليفه محمد حميد الكتير

سهيل الزفنه سهيل حموده الحرسوشي

ي سالم مصبح سالم تعيب الكتير

صالحه حارب حميد عبدهللا الظاهري

حمده حارب حميد عبدهللا الظاهري

محمد حارب حميد عبدهللا الظاهري

عفراء حارب حميد عبدهللا الظاهري

احمد علي حميد عبدهللا بالحايمه الظاهري

حارب حميد عبدهللا الظاهري

ي محمد مبارك محمد زيتون المهبى

سليمان عبدهللا محمد سلطان الكندي

سلطان بن حمد بن راشد الكندي

ي درويش عيد عبيد مبارك المهبى

سعيد محمد عامر عبيد المرر

ي قرامش المحرمي حمد سعيد مهنا النونر

ي قرامش المحرمي سهيل مهنا النونر

ي قرامش المحرمي سعيد مهنا النونر

ي قرامش المحرمي سهيل مهنا النونر

ي سلطان سيف عبيد برهوم الكعير

Muhammed obaid Mohammad Al-Sharif

ي خلفان سيف عبيد برهوم الكعير

ميثاء عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي

فهد بن احمد بن برغش التمياط

ي الع
يف  سالم بن صالح بن محمد بن نرصه الشر

حمد علي حمد الشامشي

راشد سالم سعيد خميس المقبالي

رايه سعيد حمد الشامشي

راشد سالم راشد حسن النعيمي

ي حميد نايع سالم الكتير

ي
محمد حميد عبدهللا اليحيان 

ي محمد علي مري    ع فهد االحبانر

ي عبدهللا مهدى نارص علي االحبانر

علي محمد علي نارص المزيدي

ي
اسماء محمد سالم صالح الغيي 

مطر محمد علي نارص المزيدي

ي محمد علي داهم محمد احبانر

عامر خلفان عبدهللا سالم الشيلي
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موزه جمعه حميد خميسان الظاهري

محمد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

عبدهللا سعيد احمد خلف العتيبه

محمود سعيد عبدالهادي نجيده

صالح عيد محمد السنه

عبدهللا محمد سعيد علي بن مران الظاهري

محمد صالح بتال بوعالمه القبيشي

محمد عبيد راشد بن غازى المزروعي

ول جان جمال

امنه احمد خميس القبيشي

سالمه بخيت محمد الفالحي

محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

سالمه محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

ي
روضه عيد عيد محمد المريج 

عادل حلمي محمد محمد يحيى

بالل محمد عبداسماعيل

محمد علي مطر محمد بورقيبه الخاطري

محمد صالح محمد محمد

ياش نارص فضل سالم

بشبى حسيى  فالح القضاه

محمد سعيد خميس عبيد خميس الظاهري

ه المنصوري سيف نهيل شي    ع عمبى

سالم كرامه جمعه صبيح

Rehana Anwar Mohammad Anwar

حميده حسيى  حسيى  مكاوي

نور سعيد سالم

امل مجي الدين علي عثمان

طارق عبدالوهاب محمود

ي هناء كمال نارص درونر

هيام ابراهيم حسن سعيد عقل

ي احمد سعيد محمد علي يعروف النقير

Fadi Kaouk

ي نجم عبيد احمد عبيد الزعانر

سلطان محمد علي محمد بن حجر

عبدالعزيز عمر نارص علي حويل

ميسون صالح محمد علي المال الشجي
ايهاب ابراهيم حسنيى  سيد حسنيى 

كارول محمد ابراهيم اقنينش

فاطمه حسيى  خليفة القبيشي

ي
 
ف قاسم عبدالرحمن احمد الشر

عقيل يوسف اسحاق عقيل

شاء مصطف  احمد زهران

طارق محمود عرفه خطاب

عارف فرج محمد ربيع الصيعري

محمد مبارك محمد سعد اللويمي
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ي
سلطان بن محمد بن معيض القحطان 

ي مسفر بن مشبب بن محمد عسبى

احمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مريم سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مهره خميس محمد السويدي

حمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر مبى

خليفه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

Fayad Hamzeh

سامح حسن رشدي العالول

ي
حميد حمدان محمد عل البلوشر

ي العبدهللا هناء ناحر

صادق بن عبدهللا بن عيش المحسن

ي
 
فادي رمضان محمد الصاف

VIVEK VITTAL RAO

OXANA ZAGORODNYAYA

TAMHANE SHIRISH DATTATRAYA

احمد عبدالرحمن عبدالرحمن السعيد

RIZWANA BASHIR HAQ

FARIS MAZHAR HAQ

RIZWAN HAQ

شذى نشئت حاج اسحق

طارق عزت يحيى

Dana Abu Ghazalah

Ghaith Sabbagh

علي خليفه عبيد صقر

ي نر مالك عوض سالم المحبى

حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

فاطمه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

عبدهللا حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

مريم حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

امل حسن محمد بن الشيخ

حصه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

YOGESH MULCHAND SAJNANI

علي رضا الكسندر باقري

CHETWANI MUKESH RAGHUMAL

TINA SIEGISMUND

حمد منصور مصبح منصور العازمي

KUMAR TOPANDAS PRITHWANI

غصون حاكم فاضل

راشد عيش راشد حمد علي الشامشي

ي
فاطمه راشد احمد المطروشر

عبدهللا عيش راشد حمد علي الشامشي

احمد عيش راشد حمد علي الشامشي

RAK Properties PJSC Page 222 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2008

2008العام - األرباح غير المستلمة 

علياء عيش راشد حمد علي الشامشي

عيش راشد حمد علي الشامشي

STANLEY KOLLENTETHU MATHEW

ي
محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

SHAHID NADEEMIRSHAD

NAMITA CHAWLA

ي
خلود احمد يوسف جمعه الحوسي 

عبدالقادر محمد صالح العقاد

عصام بن محمد بن عبدالمطلوب المعوض

محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الحبيب

رجاء محمد راشد بطي البواردي

جمال شحاده زك شلش

ي علي ه عبدهللا حاحر سمبى

ف جمال يوسف عبدالرحمن الصوالجي اشر

HARSHIT HARISH JAIN

PAWAN DHAWAN

وائل عادل الشيخ توفيق سعيد

عبدهللا عمر عبدهللا العمودي

Nitin Mehta

ماجد علي احمد الشامشي

امنه علي احمد عمران الشامشي

ي
عائشه سيف سلطان العوان 

حمد يوسف عبدهللا قاسم العمادي
لبي  مصطف  عبدالكريم خرص 

عبدالهادى علي عباس خميس  حسن العلياك

ي محمد خليفه مطر علي الجمبى

هاله محمد اميى  الجدعان

هان موزه عبدهللا علي عبدهللا الشر

صالح محمد يوسف بو خماس

HITESH MUKUNRAI SHAH

GURSAHANI HARESH SUNDER

YAMINI HARISINH MERCHANT

NITIN BHARGAVA

محمد خلفان احمد الغيث

ROHIT SINGH CHORDIA

MOHIUDDIN ZAMAN

قاسم عبدالكريم حمامي

MUHAMMAD MUMTAZ KHALIQ

طارق زيد الجندي

NATASHA SAJID ZAHID

PATNI VINEET PATNI KAILASH CHANDRA

RINA MOHIUDDIN

ABDELRAHMAN ABDALAZIZ MOHAMED

HIMASHA WIDYARATNE

SHUJA-UR RAHMAN KHAN SAKHAWAT ALI KHAN
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طالل رياض عيش عبدهللا سعد اللوغان 

ي
خورشيد محمد حاجيان 

SHABBIR HUSSAIN MOHAMMAD ALI

AMEEN POTTACHILAGATH

جوزيف عارف الحاج

غاده حنا الحاج

م الفالش طارق محمد عبدالرحمن االشر

SYED NIZAMUDDIN

ي ليالي بنت منصور بن عامر الكثبى

SYED RIZWAN ALI SYED ASLAM ALI

EDWARD N N TARAZI

HADANI CHAITALI SURESH

ABDUL AZEEZ ONNARAKKATTAYIL

SHAJIR BARAIL

فادي ناهض نجيب طرزي

SOUZAN M S TARAZI

كارمن فرنسوا مبارك

MEENAKSHI SUNDARAM GOPALAKRISHNAN
عبدالمالك محمد رشدي مصطف 

يشى احمد مبارك

احمد بال ل عبدالكريم بالل قمبر

بالل عبدالكريم بالل قمبر

JRUM FAWAD SIDDIQUI

شذى بطرس  عواد

امتثال باسل عادل الكيال

محمد وجيه زك مسعود

فادى نقوال نمر سابا

عبدهللا سيف عبدهللا علي سيف الشعفار

عدنان بن عبدالحميد عبدالحفيظ مراد

سلمان بن عبدهللا بن سالم

سعد سعيد عبدالكريم محمد طاهر

سعيد عبدالكريم محمد الفهيم

فاطمه سعيد عبدالكريم محمد طاهر

ي
محمد مرش علي مصطف  الدجان 

ي
ي جعفر الزرعون 

عبدهللا طيب علي نف 

ي
ي جعفر الزرعون 

خالد طيب علي نف 

ي
ي جعفر الزرعون 

احمد طيب علي نف 

ي
ي جعفر الزرعون 

طيب علي نف 

حميده عبدهللا عبدالرحمن بالشاالت

عزاء عبدهللا سعيد الغافري

ASIA SAMI MUHAMMAD SADIQ HAROON

MUHAMMAD SADIQ HAROON

محمد عطا محمد السيد سعد

عبدالرضا عبدالرحيم درخشنده

اسماء محمد عبدهللا عبدالرحيم عبدالنور ال
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Ganesan Narayanan

بدريه حسن علي الجوي
زببى سليم عبداللطيف مصطف 

خالد احمد صالح محمد الشج

MIMOUN ASSRAOUI

NISHTHA HITESH RIJHWANI

KISHIN THANWARDAS RIJHWANI

ي عفراء عبدالعزيز ربيع المهبى

يف رهنما يونس محمد شر

يوسف عبدالهادي ابراهيم عالم

فادى غديان نمر ضبان

RADHA RAMASWAMY

RAMASWAMY RAMAKRISHNAN

THISARA MITHILA RANAWAKE

ASHOK KUMAR BHATIA

فاطمه فتج محمد السيد

SOUNDARA RAJAN ANANTHAN

MUHAMMED ASLAM MUHAMED

LIAQUAT ALI CHOUDHRG AMANAT ALI

YANG XIAOJIANG

JIANNONG JI

حسنيه السيد سعيد السيد عمر الحسيى  الشيبه

Ramsubramanian Venkata Subramanian

ALPHONSO IVO CAJETAN

انجر محمد فرغلي

عبدهللا ابراهيم جواد الرضا

يوسف حامد البدوى رفاع

مهند اسعد حجازى

Lamees amer Abu-Issa

NUSRAT DAWOOD

DAWOOD MOOSA

ABDUL TAYEB ROSHANALI

ي مقبل عبدالرحمن فهمي
هان 

NASEEM HASSAN KHAN

SHANKAR SUBRAMONIAM

محمد سعيد محمود محمد سعيد محمود الجسمي

عبدهللا مشعل عبدهللا فهد المشعان

غسان وديع فرحه

سالم بالل سالم حرموص المري

محمد حمدان عبدهللا الشامشي

RAJESH PARAKH

SHAHID MAHMOOD MERAJ DIN

JERRY LEROY HANSON

غانم محمد عبيد الهاجري

مسلي بن محمد بن مسفر ال معمر

RAK Properties PJSC Page 225 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2008

2008العام - األرباح غير المستلمة 

صالح بن محمد بن جاسم الحشاش

ي بن حسيى  ال يتيم
هنادي بنت راض 

د محمد نارص صالح المبر

تميم بن محسن بن ابراهيم الساده

ي عوده بن غريب بن مشعان العب  

محمد بن خليل بن عبدهللا ال فردان

رضاء بن محمد بن عيش العبيدي

علي بن عبدهللا بن علي ال سهو

محمد بن ابراهيم بن محمد الحمدان

عباس بن احمد بن عيش المرهون

عبدهللا بن علي بن علي الخميس

محمد راشد محمد علي ال فهيده

محمد بن محمود بن عبدالرحمن العبيدلي

انور بن حسن بن احمد المطوع

فري    ح بن مكيمن بن صياح الرويلي

فائد بن رجب بن ابراهيم ال الشكر

حسيى  بن مهدي بن حسيى  كويس

سالم راشد شاجع علي ال فهيده

علي بن حسن بن محمد السليمان

عادل بن احمد بن عبدهللا البندري

سامي بن زكي بن صالح العبدالوهاب

ي
ي بن محمد البقشر

ياش بن راض 

ي
ي بن محمد البقشر

عمار بن راض 

محمود بن ناوي بن ذيبان الرويلي

ي دلع منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي بن عبدهللا بوقرين
حسن بن راض 

محمد بن علي بن عبدهللا ال حبيب

خلف بن هادي بن مسلط الشمري

ي بجاد بن عبيد بن سعيد العتيير

محمد بن ابراهيم بن محمد الربدي

ي
هشام بن عبداالله بن محمد البقشر

نضال حامد احمد داود

ي
ي بن خالد العبدهللا ال ثان 

مريم بنت ثان 

امل عبداللطيف محمد الكوارى

محمد عبدهللا سلطان عرمان

ي عليان بن نارص بن دغيليب العتيير

ي ممدوح منديل بن دعاس بن مناكد العب  

يجي بن معتوق بن عبدالكريم ال الشيخ

ي يزيد منديل بن دعاس بن مناكد العب  

مي  محمد محمد الموش
مشعل بن نعمان بن عبدالرحمن الشاهيى 

صالح بن محمد بن مهدي ال صالح

ياش بن علي بن منصور الضامن

حمد بن محمد بن حمد المري

ي منديل بن دعاس بن مناكد العب  
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مشعل بن محمد بن احمد عبدالعزيز

ي
ي بن محمد البقشر

محمد ياش راض 

زكي عبدهللا حسن المرزوق

عل حسن ابراهيم حسيى  القطان

موش بن احمد بن جاسم ال قمبر

زكريا بن سعد بن سلمان العيد

احمد بن حسن بن احمد المطاوعه

فهد بن محمد بن علي المري

ي عبدالرحمن بهمن حمد فريد حاحر

عصام بن عل بن يوسف العل

خلود بنت محمد بن عبدهللا بن مرشد

عيش بن موش بن طاهر العبدهللا

علي بن جاسم بن محمد السلمان

حسيى  بن جعفر بن احمد الغويضي

عدنان بن عبدالرحيم بن عمر باشيخان

عبدالعزيز بن عبدالهادي بن تركي العلوان

زكيه بنت صالح بن عبدهللا القراش

ي
فاطمه عبدالوهاب نارص السنيي 

نزار بن ابراهيم بن يوسف الهاشم

علي بن جعفر بن عبدهللا المحسن

عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العقيل

حسيى  بن حسن بن حسيى  الباذر

علي بن خليل بن علي المجنون

حسيى  بن جاسم بن محمد ال محفوظ

منصور بن منرص بن منصور حريد

بدر مبارك مطلق مناور الشمري

محمد بن عبدالواحد بن محمدعلي ال حريز

محمد بن احمد بن محمد مشحي

سعود بن عبدالعزيز بن سعود ابوالسعود

سعود بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح الم

عبدالجبار عبدالرحمن عبدالمجيد العيص

شيماء فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعي

محمد بن علي بن طاهر الحمد

فيصل بن علي بن خليف الخليف

محمد بن ابراهيم بن احمد الحمود

مساعد بن براك بن مساعد السبيعي

عواض بن عوض بن فالح الرشيدي

ي
محمد بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

محمد بن سعد بن صالح الرصامي

زياد بن عبدهللا بن سليمان بالغنيم

احمد بن يحيا بن عبدالعزيز المنيع

ضاحي حميد محمد مهنا محمد

ماجد بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

ي بداح بن عقاب بن عبيد العتيير

طارق بن محمد بن صالح السيف
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سلمان بن احمد بن ابراهيم العاقل

يوسف حسن عيد الكواري

حمد بن حمد بن عبدهللا الكليب

ي ال حريز
عبدالواحد بن محمد بن رض 

جابر بن احمد بن عبدهللا المنسف

فاطمه احمد غلوم

ي فرحان بن ضبعان بن دهلوس العب  

ي عائشه فيصل الشعيير

ي عويد بن حزوم بن جليدان العب  

علي بن مبارك بن علي الخضيمي

علي محمد علي الكلثم

ي
زياد يوسف سليمان عبدالغي 

حسيى  بن احمد بن علي ابو الرحي

عوض بن محمد بن حمدان ال مخلص

ي عبدهللا بن احمد بن عويد العب  

نارص بن مهدي بن محمد بن عمبى ال معمر

طالع بن متعب بن عقيل الشمري

ي غازي مشعل صعيجر منهات العتيير

ي خلف بن عذال بن مقبل العب  

محمد بن عبدهللا بن عبدهللا ال رمضان

باسم بن سليمان بن حسيى  ال شايب

احمد راشد هادى انقيص معطش الرشيدي

محمد بن فهد بن عبدالرزاق الدليجان

ي بن احمد بن محمد الفضل
عبدالغي 

عبدهللا بن جاسم بن عبدهللا العباس

عبدهللا بن احمد بن صالح ال مقبول

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العبدالكري

ي بن احمد العبدهللا ي بن حجر ناحر

علي بن صالح بن محسن المقبول

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

ي فهد بن سمبى بن جبان العب  

حبيب بن علي بن محمد الخويلدي

احمد صالح محسن ال مقبول

مكرم بن عبدالجليل بن عبدهللا العرادي

ي مقحم بن جزاء بن دريميح العتيير

ايمن بن محمد بن نارص الشايب

اسعد بن علي بن محمد السلطان

محمد بن علي بن احمد المالك

محمد بن صالح بن مسفر ال معمر

ي
هياس بن عبدالرحمن بن هياس الزهران 

ورد محمد عبدالكريم بن علي ال مطر

عبداالله بن محمد بن عبدهللا بن ريس

ي
علي بن احمد بن احمد السيهان 

حسن بن علي بن سلمان ال محيميد

محمد بن عبدالكريم بن علي ال مطر
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باسم بن علي بن طاهر العيد

بندر علي بن خليف الخليف

ي
علي بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

علي بن حمد بن محمد اليامي

ي محمد بن مرزوق بن منيف الحرنر

ي
بدر بن عبدالوهاب نارص السنيي 

باسم بن ابراهيم بن علي الخلف

حسن بن علي بن عبدهللا ال حبيب

ي احمد بن حسن بن محمد عسبى

الخفش (محمد بديع  )ريما قضي 

فالح بن سمبى بن ميدان االسعدي

فؤاد بن عبدهللا بن موش النويحل

يوسف بن مبارك بن خالد الخالدي

حسن بن احمد بن حسن المسحر

احمد بن محمد بن صالح ال الشيخ

اهيم نبيل بن صالح بن احمد البر

ي فريده بنت بجاد بن بجد السمبى

حسيى  بن محمد بن عمبى ال معمر
عادل بن علي بن علي مالء حسيى 

هند بنت عبدربه بن حسيى  الباذر

حسن احمد علي ال يعقوب

وحيد بن سعيد بن علي العوامي

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبدالكريم

سلمان بن طاهر بن سلمان الهالل

نارص بن جاسم بن حسن ال عيد

عبدالعزيز سعود صقر سالم الزري    ج

حازم توفيق احمد الغويضي

ي خالد بن عقاب بن عبيد العتيير

سامي بن حسيى  بن محمد القطان

ي صبحاء بنت زيدان بن وريور العب  

محمد بن فالح بن سمبى االسعدي

عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهناء

عبدالرحمن راشد محمد علي ال فهيده

عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا الشبيب

نوال بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقل

ساره عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

فهد بن صالح بن احمد ال حمود

زياد عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

مانع بن مهدي بن سعيد ال معمر

ي متعب بن ضاوي بن مرزوق العتيير

عبدالعزيز عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح ا

ALIASGER AKBERALI PATRAWALA

زياد ماهر هذال

ي فاطمه خلف فرحان دخيل العب  

MAHESH ASHOK SAJNANI
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MADHAVAN THARAKAN

VASUDEV RAMANI HASANAND

BALAKRAM SHARMA BASANT

REGULAGADDA RAMESH

ASHA DEVI

LAL CHAND CHOTTHMAL MENGHANI

SITA KKOTHARI

REGULAGADA EDDAIAH

صادق عمر عبدهللا وببى

عنود الشييخ صقر راشد

RAJA RAFIK AZAR

نارص احمد محمد عبدهللا المال

OSAMA YOUSEF IRSHAID AL ZOOBI

FUAD AHMED

ي
مايا مالك نورالدين االسطوان 

ي يوسفان الوالي
سامر عبدالغي 

مريم صالح عبدالرحمن

EMAD MUSTAFA DODIN

محمد مشى سالم عبيد بالعرطي

عزيز سعيد احمد عبدهللا الزقرى

شذى محمد عبدهللا محمد الصياح

عائشه محمد عبدهللا محمد الصياح

MAAMOUN ABDEL KARIM SALEH ALGHUSSEIN

TARIQ ISHAK MAKLAI

ايمان محفوظ عوض

SADHWANI RAJU MURLIDHAR

محمد احمد علي ابراهيم الصايغ

خليفه راشد محمد خليفه بالعم الغفلي

CHANCHILA MISRA

BHUVNESHWAR MISRA

GANESH SOMALINGA RAJAMOORTHY

حمدان حميد سلطان حمد بالكديد الفال شي

بدر محمد احمد مطر السويدي

هال جورج حاتم

JAISHREE SRICHAND TOURANI

NAJEEB NOORUDDIN

حنان بن خلوق

HALA ABU GHAZALAH

زينب علي خليل ابراهيم الحواي

اسيا محمد الشيخ عبدهللا

ي
عبدهللا محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

MOIZ FAKHRUDDIN DALAL

FAKHRUDDIN DALAL EKBAL HUSSAIN

علي عبدالرحمن يونس

يونس عبدالرحمن يونس
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ZULFIQAR ALI KHAN

سمبى حلم عل حماد

سعيد مبارك خلفان خرباش

حسن محمد رضا علي

عمر زياد عبدهللا ابراهيم كلداري

عيش زياد عبدهللا ابراهيم كلداري

عبدالعزيز زياد عبدهللا ابراهيم كلداري

عبدهللا زياد عبدهللا ابراهيم كلداري

احمد زياد عبدهللا ابراهيم كلداري

ASHOK RUPCHAND TULSIDAS WHABI

احمد سيف محمد عبيد بالحيف النعيم

Abdul Rahman Albert Schneider

درويش محمد حسن عاشور

انجوم ارا محمود خان جوس خان

فاتن فليب الخوري

JANNIE NOTHLEV

RAVI BANSAL

ثريا ابراهيم سعدي الريس

فتحيه محمد علي الصايغ

خالد احمد محمد نور

احمد محمد حسن محمد جمال

عبدهللا احمد محمد حسن محمد جمال

حليمه مبارك موش

ARCCMANA SAGAR

ف عل السيد حسيى  السيد شبر السيد شر

احمد خالد محمد السلوم

محمد عبدالسالم حسن تيم

ف ي السيد محمد شر
فروزان السيد عبدالغي 

سلمان محمد خالد احمد

عادل حمزه عباس  حسيى  السماك

عبدهللا موش محمد عبدالرحمن

عبدهللا محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد علي بن حلوه

عمر عبدهللا حسيى  فرج هللا

عبدالملك بن عبدهللا بن سعد الروق
نوره ابراهيم احمد خلفان ابورنقيى 

حسن ابراهيم سعيد لوتاه

ي احمد عبدهللا حسيى  لوتاه
 

فواع

ي
وان  وليد محمد بدر البر

عائشه محمد احمد السليطي

محمد حسن خلف الشاعر

ي النجار ه عبدهللا عبدالنير منبى

حسيى  عبدهللا حسن جاسم الخلصان

ي
عمر محمد مروان الدمشف 

نهيل قاسم شاهيى  عبدهللا
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NEETAKUMARI JITENDRAKUMAR

ي حبيب جعفر علي محمد كريم عبدالنير

SOPHIE ZIAI

KAMRAN ZIAI

طالل عصام ياسيى  الشام

ان هشام محمد كامل عبى

ي
ي بن ثان 

مديه عبدالحكيم محمد ثان 

احمد يعقوب محمد جمعه

ي
ندى بنت علي رضا بن محمد جواد اللوان 

هشام بن عبدالعزيز بن عبدالمجي طاشكندي

امل محمد سيف

احمد سيف سعيد المعصم

ALFRED GAKUBA KALISA

عبدالمطلب عبدهللا خلفان سعيد ساحم المري

عيش عيد محمد راشد

فاطمه ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

ABDUL SAMAD FATTANI ABDUL SATTAR

نور طالب حمزه سلمان الهاشمي

اشاء طالب حمزه سلمان الهاشمي

عال طالب حمزه سلمان الهاشمي

عادل حسن عبدهللا عيش الشيبه

REJI MATHEWS

ي عمر بط احمد محمد بن عمبى المهبى

JALALUDDIN KAZI

SUNITA TULSIDAS SAJNANI

RAMESH SAJNANI

GEETA RAMESH SAJNANI

TULSIDAS CHHANGOMAL SATNANI

ي
محمد عبدالجليل نارص العولف 

ي
عبدالجليل نارص احمد العولف 

ي غالب النجار زرعه ناحر

ANANDA SURANA

DEEPAK PREMCHAND BHOJWANI

AGNANI ISHWARLAL RUPCHAND

RAJEE STEPHEN VINCENT

ايمان فؤاد سليمان ميخائيل

سلطان علي راشد احمد عبدهللا لوتاه

SHAHEENA YAHYA

HISHAM MOHAMMED EL HAYEK

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR

DARSHAN VINAYAK SANGODKAR

دالل محمد بندر الهالالت

محمد عبدالحفيظ احمد سنجق

MOSTAFA MAHMOUD HOUBAKHT

ايمان احمد شحاته احمد
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وليد محمد قدوره

محمد علي محمد احمد الشجي

محمود علي عبدهللا العماد
نوره محمد عبدربه محمد حسيى 

فاطمه ابراهيم يوسف عبدهللا الصايغ

عمر سلطان حميد خليفة الشامشي

عزيزهللا عبدالرحيم روستا

عبدهللا سلطان عيش سلطان السويدي

علي بالل حسن كوهيه

مريم عبدالرحيم احمد نور عبدالنور البناء

ي افتكار بنت عبدهللا بن شجاع العتيير

ي هادي شعيفان مزخر العتيير

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدهللا السوي    ح

ايحه مازن نزيه يوسف الشر

SYED NADEEM YUNUS

ف احمد نايف يعقوب حمودة اشر

احمد مدحت هاشم فوزى عبدالرحمن

CHANDRA RAMESH CHHABRA

Thayil Kummaya Suraj

غالب عبدالعزيز عل سنان

VANI VINO CHINCHANI

RIAZ BIN YUSUF

RISHI TAYAL

نشين الحدراوي

زينب عبداللطيف محمد عبدالرحيم

زينب عبداللطيف محمد عبدالرحيم

ASHWINI GOPAL BHAGWAT

JAYSHREE PARSHOTTAM SAJNANI

محمد اسماعيل عابر اسماعيل

علي حسيى  مراد

منح احمد زغلول

عادل محمد عبدهللا السعدى

جميله غريب علي عبيد السويدي

فوزيه احمد محمد ال صالح

سلم سالم مبارك بالحويصل الجابري

ي
 
ياش بن احمد بن مجي الدين الحرف

خالد محمد سالم سالميى  السعيدي

ي
 
محمد بن ابراهيم بن عبدالمحسن العوف

KALLAYIL RAVINDRAN

SURENDRA MANISHANKER JOSHI
نور عبدهللا حسيى 

صالح احمد محمد قاسم السعدي

شيماء سعيد عبدهللا

SHEN WENTING

مريم احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي
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حسن احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

شمسه حسن محمد بوطويل

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عبدالعزيز احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

ماجد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عمر احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

خالد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمود حسيى  محمد حموري

شيخه هزيم خميس

ي
يان  مهره علي محمد يعقوب الشر

فاروق حسن حسيى  الزير
ضيدان بن سالم بن فيصل ابوثنيى 

ي
سامي بن نارص بن محمد البلوشر

عبدهللا عتيق عبدهللا بورقيبه

محمد احمد صالح احمد ال رشيد

ي
مرزوق بن محمد بن مرزوق القحطان 

عابده حبيب هللا سليمان فكري

فوزيه اكبر محمد عبدالخالق البستكي

صباحت اكبر محمد عبدالخالق البستكي

خليل حسن خليل الكردي

DEREK JOHN LLOYD

محمد السيد مهدي سيد احمد

محمد علي عبدهللا اسماعيل

محسن محمد ابراهيم نوري

نرجس محمد حسن مال علي

مريم مبارك صالح السبوشي

MONSAR THEKKEKKARAYIL

سيف عبدالواحد حسن احمد

ي
حسن تامر الدندشر

KRUTI GIRISH SHAH

جاسم محمد عبدهللا ال علي

محمد عبدهللا حسن ال علي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن داود الجعيلي

ي موريس شفيق نينو رنر

نبيل علي سعيد احمد

يزن محمد غازي فثح هللا الخليلي

ي
محمد مهدي احمد زنون 

سند هشام مصطف  غرايبه

NASRA SHAHBAZ

RAMACHANDRA ANNAYYA HEGDE

SUBODH HARIRAM CHHABRIA

سوزان رفيق سمعان

سوزان رفيق سمعان
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عبدهللا حسيى  حسن احمد عبدهللا
فرج نجيب ياسيى 

احمد عبدهللا مصطف  المحضار

محمود عزت سويد

RAJEEV LULLA

مروان محمد يوسف محمد الشج

TULSIDASS PESUMAL

اديل رؤوف نجيب الصايغ

فراس  زهبى فهمي جرار

احمد صالح احمد بطاينه

NALLADARY RASHMI

نبيل رفيق داود زين الدين

عاطف بن محمد بن ابراهيم البالدي

IBRAHIM KASSIM DAHER

مريم سليمان توفيق

SALIM MOHMED MASTER

طارق بن عمر بن عبدهللا العمودي

منال بنت عمر بن عبدهللا العمودي

خالد بن عبدالرحمن بن عبود العمودي

خديجه بنت عبود بن محمد العامودي

عبدهللا بن عمر بن عبدهللا العمودي

احمد بن سعيد بن عبدهللا العامودى

مروان عبدالرحيم محمد طاهر

ى ايناس  ابراهيم فضل خبى

يوسف يعقوب يوسف عبدهللا الخرص  االحمد

فاطمه عبيد احمد يوسف

ي فهد حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي عبدهللا حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي فاطمه حمد احمد محمد بن فهد المهبى

علياء معضد عبدهللا الشي

ماجد محمد راشد عبدالرحمن الغزال

محمد عبدهللا محمد السايس

ي
 
محمد بن عبدهللا بن شيخ الصاف

يف ف بن نارص الشر نارص بن شر

مروه اسامه محمد عواد سليم عويضه

احمد محمد محمد ابراهيم قنديل

مهدي انور سعيد الهنيدي

SYED TAQDISUL HASAN

NASREEN JADBABAEI BEHBAHANI

Stephen Paul Kendal

امل مسعف سمعان

امبى يوسف احمد جاسم الماجد

نشين محمد عرسان القاسم

ابونعيم (الشيخ محمد)محمد غازى 

NARENDRA MURLIDHAR BHATIA
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WANG KAI

ZHANG WENMIN

SRI LAKSHMI REDDY ALAVALAPATI

مي  يوسف ابراهيم مطر

عبدالكريم محمد اسعد المصلح

فهد سليمان مبارك بلبحيث

حيدر عبداالمبى حبيب

JACOB PHILIP

اده مريم كنون محمد مبى

ابراهيم اسماعيل علي مهنا

AHMAD HASAN RIMAWI

Murali Kadiveti

Sergej Seblo

ي
 
علي يوسف موش يوسف المرزوف

ابراهيم بدر ابراهيم مراد حسن
جعفر فتجي محمد ياسيى 

MUHAMMAD IQBAL SHIVANI

PARVEEN FATHIMA

يزيد بن محمد بن عبدهللا السنيدي

جميل عبده عبدهللا نجاد

حسن غال م روشن

ان  الخيارى غسان حسن مبى

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI

عبدهللا مطر ابراهيم محمد المناعي

KHURRAM AHMED MUHAMMAD AMIN

مهدى محمد كاظم اهليان

JAMEELA MARA ABDULLA

MUKESH THAKERSHI DATTANI

مريم عتيق مطر العقادي

جابر خلفان محمد سهيل

MUHAMMED IRFAN SALEH

NASSIR ROSHAN ALI KASSAM ALI NACER

ي الزاير
زهور بنت زكي بن رض 

ي الزاير
سمر بنت زكي بن رض 

MAXIM KARABKOVSKI

رعد حسن اعرج

سحر خليل مصطف  فالح

GUISHENG WU

بشار خالد المرصى

بكي لقاء محمد سالم احمد البر

سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

شيخه سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

خالد بن ابراهيم بن محمد بن جثالن

سيف سالم احمد محمد الحمادي

طالل بن جميل بن مرزا حمدان
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سعود بن محمد بن عبدهللا بن جثالن

SORAYA CLAUDIA MARIA MARIA LEUPI

ABDUL KARIM ABDUL AZIZ

REHANA ABDUL KARIM ABDULAZIZ

ناروز شكيس ناروز شكيس

PANKAJ DEEP CHAND

PUNEET SURI

SHALINI SURI

Yongyi Du

DHARM VEER LALWANI LACHMANDAS

زياد سعيد سالم

ATIF ABDUL AZIZ POLANI

MUHAMMAD ARIF ZAKARIA MUHAMMAD ZAKARIA I

PRAMOD KUMAR MAKHARIA

JYOTI HARIDAS COKALDAS

RESHMA KARTAR BHAGNANI

KALTAR KISHINCHAND BHAGNANI

TARUN SARVAN AGARWAL

ليل عبدهللا حسن عبدهللا بدبوش

JAFAR ALI

VANITA SERAI

MANSOOR LEGHARI MAHMOOD KHAN LEGHARI

MOHAMMAD ALI LEGHARI MANSOOR AHMED KHAN

GOPAL MOHAN BHOJWANI

هيا خلف محمد البنعل المهندى

راشد خليفه راشد البوفالسه

عبدالحميد مصلح عيش علي زيد

يف عبدهللا عبدالغفار عبدالرحمن الشر

KHALED CHEHABEDDINE

HOSSEIN NOURI MOHAMMAD

ي عيد خلفان محمد سهيل بن سهيل المهبى

PASSANHA IVAN JOSEPH CELESTINE

KAZIM MOHAMED SULEMAN MOHAMED

SABINA BANU

ADNAN SHABBIR

احمد جمعه علي سعيد غليطه

وك اسماعيل القدره سعيد مبر

فراس راشد الباشات

سامي رمضان محمد حسن العلمي

محمد حسن عبدالكريم الدراي

RENU MASAND

MAMTA GOPAL MASAND

REETA MASAND

MOHAN MASAND

GOPAL MASAND
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PRADEEP ISWAR BHOJWANI

RUBINA SHAHID AZIZ

Gobindram Chimandas Ramchandani

ADTANI NARAIN CHIMANDAS

POONAM JAIKISHAN ADITANI

LATA DOULAT ADTANI

DEEPA NARAIN ADTANI

JAIKISHAN ADITANI CHIMANDAO ADITANI

DILIP ADITANI CHIMAN DAS

DOULAT CHIMANDAS ADTANI
حسن علي ابراهيم علي البلوشر

فوزيه محمد احمد عبدهللا الريس

IGNATIUS COUTINHOS

هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان

DIVYANSHI NIRANJAN MANDHIAN

NIRANJAN AMAR MANDHIAN

علي بن مرهون بن يوسف ال يعقوب

فاطمه عبدهللا محمد سليمان

هيلدا سام ابراهيم تقال

عيش افرام عيش عبد االحد

MOHAMMAD NOKIO HOSSAIN MOHAMMAD YUNUS

SO MI PARK

IMAD WALID AKKASHA

LALIT MOHAN LAL

منذر صالح ابراهيم النابلشي

سلوى محمد سعيد

KHURSHID MOHAMMAD ABDULLAH SHIRAZI

عادل حسيى  حسيى  الجابري

فاطمه محمد احمد حسن بوملحه

صفيه محمد احمد حسن بوملحه

حسن محمد احمد بوملحه

امنه مبارك احمد

عائشه محمد احمد حسن بوملحه
محمد طارق فايز محمد مصطف 

خالد عبدالرحمن محمد الجسمي

سيدعبدالرزاق السيدمحمد احمد الهاشم

ي
يوسف بن زايد بن صالح البويف 

MOHAMMAD ALI SHIRAZI

سعيد الحسن (محمد هاشم)اسامه 

هان النعيمي خوله عبدهللا سلطان الشر

AYMAN T AL SOQUI

ي
علي رمضان موش عبدالعزيز السجوان 

فردوس صادق نارص
كريم تيسبى شاهيى  شاهيى 

سكنه يوسف حمد
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امل بن احمد بن صالح قنديل

ي
نوره محمد حسن البلوشر

مبارك بن علي بن عبيد الدوشي

ي
احمد علي محمد شبان 

جهاد خليل البواب

Abdi Abdillahi Moussa

Anis Yousef Al Aeddin

حمده حمد يوسف عبدهللا العمادي

ي
 
اسمهان عبداللطيف يوسف عبداللطيف المرزوف

شيخه حمد يوسف عبدهللا العمادي

فيصل جمعه سلمان الحاوى

ين عبدالرحمن محمد عمر شبى

SHAHID HAMEED

UMMAR FAROOQ

PAWAN KUMAR SYAL

DOULAT RAM

SAHITYAANI VIMAL ARJAN KUMAR

عائشه عبدالرحمن محمد مسلم بهله

MINESH DINESH DOSHI

احمد فاروق حسيى  سليمان

احمد بوشكه

نارص بن محمد بن عبدالرحمن العجمي

QU YUHONG

مروان ميشيل قيامي

محمد بن مهدي بن مانع ال صالح

صالح بن حمد بن مانع ال صالح

حمد بن يجي بن صالح ال سويدان

عبدهللا بن علي بن يجي ال صالح

مهدي بن محمد بن حسيى  ال سفران

يجي بن علي بن هادي ال صالح

كلفوت بن صالح بن مانع ال صالح

VAZHAYIL PUTHALATH BALAN

هيفاء محمد عبدهللا صالح هناوي

شيماء محمد عبدهللا صالح هناوي

NITYA ROHIT ANAND

PAWAN RAMESH LALVANI

SYED SULTAN AKHTAR

فاطمه عبدهللا جمعه جعفر

PREVIN GERARD FERNANDO

رفيعه محمد عبدهللا بن عمبى العميمي

ماهر يوسف عبدهللا الكيالي

ي محمد جاسم علي سعيد الزعانر

ي ساره عيد مسعود سيف الزعانر

ي ه عيد مسعود سيف الزعانر مبى

هدى احمد ابراهيم المناعي
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KAVITA LAL

PAYAL JAIN

SANDEEP VINCENT FERNANDES

FAISAL MUMTAZ ALI OMAR

جودة محمد عبدالعزيز شلير
رزان عبدالكريم لطف 

MICHAEL WADI YACOUB

SUSAN CORINNE YACOUB

Tsveta Asenova Kamenski

فاطمه احمد عبدهللا عبيد البسطي

احمد عبدهللا عبيد البسطي

عبدهللا احمد عبدهللا عبيد البسطي

جمانه احمد عبدهللا عبيد البسطي

مريم احمد عبدهللا عبيد البسطي

ميثاء احمد عبدهللا عبيد البسطي

INANC KIRGIZ

يف محمود خليل عشان شر

عائشه عامر خميس سالم

ثرياء بنت مأمون بن رضا مردم بك

داليا محمد حسي  جمعه

اء محمد عارف بن خرص 

HISHAM HASSAN

سعد صبجي عطا

علي اسماعيل غلوم حسن عبدهللا

شادي عبدالعزبز فاروق

فاطمه عبدالرحمن جاسم الهيل

حمد عيشي عبدهللا حمد الهتمي

فاطمه محمد عبدهللا عبدالرحمن شور

محمد ابراهيم محمد احمد الحداد

محمد سيف خميس ماجد المري

سعاد خلف عبدالحميد اهل

ي
عزيزه لموان 

ي محمد سعيد سالم الزعانر

عبدهللا بن سعيد بن محمد

ي
موش علي حمدان علي مسلمان 

NAJIBULLAH ABDUL REHMAN

نارص احمد راجح حسن

TIRVPAT MEHTA

KHALED HAMEDI

MUHAMMED ABAID IQBAL HAGI MUHAMMED IQBAL

ي
محمد بن نارص بن عبيد القحطان 

Wassim Sasso

علي حسن محمد السليمان

ي
اشاء ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

غاده تحسيى  جابر ابوطبيخ
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محمد احمد علي الشجي
عائشه يسلم سالم معاشر

مروان خلف محمد الدليمي

عبدهللا محمد ابراهيم االستاذ الشجي

YING ZHANG

مريم مطر راشد الجليجل المزروعي

محمد ماهر محمد صال ح الدين ياسيى  الصباغ

حسن ابراهيم محمد كرم

عبدهللا بن حمود بن عل العوده

سالم محمد علي الخالدي

جواد بن محمد بن خليل البطيان

معصومه بنت محمد بن احمد الحميدي

نوره محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

ناديه عقيل عل

محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

محمد عقل هاشم

احمد مروان نعيم البسطامي

رياض  نايف محمود ابوملحم

ي
عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
حميد عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
فاطمه محمد اميى  محمد الزرعون 

ي
عبيد عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
شمه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
شيخه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

عثمان خالد حيدر كرامت علي رضوي

عمر بن خالد حيدر بن كرامت علي رضوي

باسم محمد كريم

باسم محمد كريم

عبدهللا محمد احمد حسن بوملحه

علي بن عبدالكريم بن ابراهيم النمله

SUNIL KUMAR EDAKKUNNY

سهيله الماس جعفر

احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه

احمد سعيد عبدهللا بالحب العامري
عائشه شيخ شف 

ي
مصطف  بن علي بن محمد اللوان 

صالح بن حسيى  بن صالح كعكي

سامر بن صالح بن حسيى  كعكي

عائشه بنت صالح بن حسيى  كعكي

اسال م نعيم دياب خليفه

حسيى  بن صالح بن حسيى  كعكي

هناء بنت محمد بن سليمان كعكي

احمد محمد راشد خلفان الدوي    ج

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

مريم احمد محمد الحمد السميط
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ان الدوشي ساره عبدهللا محمد خب 

ان الدوشى عبدهللا محمد عبدهللا خب 

محمد احمد محمد الحماد

ان الدوشي محمد عبدهللا محمد خب 

احمد محمد الحمد السميط

امل احمد محمد الحمد

ان الدوشي مها عبدهللا محمد خب 

مي سعد محمد عبدهللا النعيمي

محمود محمد عبداللطيف

ARVIND KRISHNA LAKSHMIPURAM

امحمد بن عماره

علي بن عبدهللا بن علي المذلوح

بتول بنت علي بن عبدهللا المذلوح

Manish Shah

Jaimini Dipak
حاتم محمود حسن حسنيى 

MARICEL SALADAGA

SATISH KOMAR KHANDELWAL

ى سعد عبدالنارص رمضان السحبى

Mohammed Asharaf Urathodiyil

هيا محمد اسعد عل

احمد هاشم حسن البيطار

عبدالجبار عيش عبدالجبار عوده

مصطف  احمد خليل بدوى

سليمان بن عبدهللا بن محمد النارص
ناديه مغي 

ي علي غاليه ابراهيم النونر

فوزيه عبدالعزيز محمد

جمانه صالح الدين حسن ابوعنود

محمد بن علي بن احمد ال عيد

يونس بن عبدهللا بن حسن ال فردان

عايض  بن سعد بن عايض  الدوشى

ARAIN MOHAMMAD BIDAD

ي
 
حامد ابراهيم محمد صالح المرزوف

حاتم بن محمد بن عبدهللا الحازم

عبده عثمان احمد خالد
وليد عبده عثمان القياض 

AMMAR HASAN ALUL

سائد عيش توما القسوس

Linda Hammoud

سامر هاشم محمود القدشي

REMEDIOS ARAGONES GAMBOA

حسن نادر مكانشي

رنا انطانيوس نعوم

DANA ABU GHAZALAH
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هاله صالح الدين عبدالحميد

فهد اديب صالح

سامر معيى  يوسف حماد

عمر صبجي عبدهللا عبدالرزاق

احمد محمد علي لزيق

سمبى يعقوب صالح الخليل

FELIPE ANTONIO AGUILAR LEON

سعاده سعيد علي

قاسم يوسف جبر

حسن سالمه سليمان ابوشباب

سمبى عصمت البيطار

ميسون حميد عبدهللا راشد ساحوه

سميه محسن محمد عبدهللا شبانه

MAYSOON NAJI AL QUTAYRI

ي
ي ابن سعيد القحطان 

 
محمد ابن شاف

فاطمه حمد سعيد نارص السويدي

حمد راشد مطر علي السويدي

منبى خالد حسن سويلم

لطف مبارك سليم حنا

نورا عبدالرحيم حمدي الفرا

نبيله علي ابراهيم الفردان

ايمان حمزه محمود ذيب

حفيظه يوسف  عبدالفتاح

عدنان احمد ذيب العتيير

NUPUR KUMAR BHOWMIK

ALI RAZA BAND -E-ALI

MAHMOUD ABDULLAH ALQUTAYRI

RAED MOHAMED SHUBAIR

ALEXANDROS ATHANASSIOS DILAVERIS

ليل بنت محمد حسن بن عبدالمجيد الشيخ جعف

ي
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

مريم يعروف خليفه السبوشي

صالح بن صالح يوسف الحمادي

فاطمه عبدهللا احمد

امل صالح بن صالح يوسف الحمادي

حمد صالح بن صالح يوسف الحمادي

ه صالح بن صالح يوسف الحمادي منبى

مريم صالح بن صالح يوسف الحمادي

جواهر احمد محمد

محمد صالح بن صالح يوسف الحمادي

معتصم عباس الملك عباس

اسحاق محمد عبدالرحمن عبدهللا

امنه عبدهللا احمد

ي
 
جمال عبدهللا سالم باطرف

فوزي عمر سالم
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مريم عبدالكريم محمد جلفار

محمد عبدالسالم حباب

رجاء سلطان محمد الهامور

HANI GAWDAT ABDALLA

مصطف  بن عبدهللا بن سليمان العمران

سليمان بن عبدهللا بن سليمان العمران

عصام محمد مطر

غانم عمر غانم محمد الغيث

حصه عمر غانم محمد الغيث

حمده عمر غانم محمد الغيث

احمد علي عبدالرحمن عبدهللا

ي
عائشه محمد حسن بفحم العوض 

احمد عبدالعزيز بن عون ال كثبى

حسن علي صالح نارص المازمي

خليفه معمر نارص الشيخ منصور ابراهيم الرخ

جوزه غانم محمد بن جسيم

فاطمه محمد علي النومان

مهدي عبد الصاحب عباس

حاتم زهبى كمال اديب ابوكويك

LAXMI KHEMCHAND NAGDEV

MUHAMMAD ALI KHAN

يعقوب ابراهيم حسيى  قابيل

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد الشيبه

سعيد احمد عبدهللا محمد الهنجري

اسامه راشد حسن احمد السلمان

نداء محمد عبد

شمسه خليفه خميس محمد بن حارص  السويدي

احمد ابراهيم سليمان

فريده محمد علي احمد كياي

عبدالسالم راشد مطر عل السويدى

ي عبدهللا بطي سعيد عبيد المهبى

عيش ابراهيم غلوم المازم

فاطمه يوسف احمد

احمد عبدهللا عبدالرحمن محمد ذياب

عبدهللا احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

فارس احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

DAVID AMBROSE

عمر وليد عبداللطيف الشيخ حسن

محمد اسامه العلمي

مي العلمي

بدر عبدهللا احمد حسن السلمان

ي
عادل عبدهللا ابراهيم جمعه الحوسي 

لينه رياض  سعيد الرياض

خفيه حسن حميد بن ركاض

غاده جمعه حميد عبيد
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سلطان عبدهللا سيف بن صفوان ال عل

ه عمر احمد عزت هبر

فاطمه عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

حميد عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

علي يوسف خلفان عبيد بن صندل

عبدهللا بن سليمان بن العبدهللا العساف

ابراهيم محمد ابراهيم الريس

LALIT NIHALCHAND KOTHARI

عبدالعزيز عيش احمد عبدالعزيز محمد

ايمان عيش احمد عبدالعزيز محمد

عيش احمد عبدالعزيز محمد الحمادي

JADE CANDICE CORREA

ي يوسف زمزم حاحر

بدر علي عبدالرحمن الحلو

هراج مارديروس  مارديروسيان

نبيل سالم حميد عبيد المشوي

D'CRUZ DONEL D'CRUZ MELBY

محمد علي محمد النونو

ي محمد سيف راشد بن سويف ال علي
امان 

GANPAT RAM

علي عبدهللا يوسف احمد

فاطمه عبدهللا يوسف احمد

عبدالواحد عبدالرحيم محمدعبدالرحيم ال علي

طارق خليفه حمد خميس

سعيد معضد عبدهللا علي المري ابومهبى

SHAIK ALLAUDIN AHAMED IBRAHIM

طاهر عبدالحميد عبدالغفور الخاجه

حسان اكرم زمريق

VINAYACHANDRAN PILAKKOOTTATHIL

عبدهللا سلطان احمد عيالن الشامشي

نظرت حاحر بولغورجيان

مرشد محمد عبدهللا الشى

خالد خليفه سيف بن قسمول

محمد علي محمد احمد الحمادي

ظريف اميى  ابراهيم الضبع

ي
زياد محمود الالذقان 

عادل محمد علي

مراد علي مراد

عبدهللا عبيد محمد الشامشي

ي عبدهللا راشد مسعود راشد النقير

جمعه علي عبدالرحيم علي سالم

حصه راشد محمد بن عبود

ي
ابراهيم خليل محمد احمد الحوسي 

عبدهللا موش عبدهللا

ي سعيد راشد سعيد خلفان النقير
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ي
شيماء محمد عبدهللا العمان 

علي عبدهللا مراد محمد

ي موزه عبدهللا محمد راشد عبدهللا النقير

ي
 
نارص حسيى  عبدالشاف

ي ابراهيم محمد حسن سالم حنطونر

احمد محمد سعيد علي الحايري

خديجه عبدهللا ابراهيم

ي سالم سعيد علي عبدهللا النقير

محمد مبارك احمد باتيس
احمد محمد عيش حسيى 

خلفان مطر سالم علي الغشام

فيصل موش ابراهيم احمد البوحي

فهد موش حامد ابراهيم

ي حمدان عبيد شور عبيد الزعانر

نوره عبدهللا سالم محمد

سيف علي سيف غريب

ي محمد سيف سعيد حماد الزعانر

ي سيف محمد حسن محمد الطنيجر

عائشه سعيد محمد مصبح القايدي

عبيد سعيد سالم احمد الزيودي

سلطان سيف سلطان سليمان الظاهري

محمد حسن سعيد علي بن قرش النعيمي

خالد محمد علي المليح

فاطمه سيف احمد سيف

سالم سيف احمد سيف

مريم سيف احمد سيف

عمر سيف احمد سيف

مي  سيف احمد سيف

عائشه عبيد حمد

راشد سالم راشد سالم بن فاضل

عائشه سالم راشد سالم بن فاضل

عنود سعيد سالم هاشل

مانع سعيد سالم هاشل

امل سعيد سالم هاشل

سهيله سيف سعيد

شمسه سعيد سالم هاشل

ي ربيع علي سعيد قابض الطنيجر

شيخة راشد خليفة

يفه محمد شميس  محمد جعفر شر

ي هاله خليفه حسن سعيد بن شور الكتير

خليفه راشد مصبح علي زحمي

خميس سيف سعيد سالم بن حمود القايدي

سعيد علي عبيد بالرشيد

مصبح عبيد مطر الطنيجر

محمد عبيد مطر الطنيجر
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سيف حامد عبدهللا غنطوش المزروعي

خليفه ربيع سيف مبارك

امل احمد مصطف  الدوش

محمد يوسف عبدالرزاق علي الفهيم

عبدالرزاق يوسف عبدالرزاق علي الفهيم

ميثاء اسماعيل علي الفهيم
عبداالله عبدالقادر حسيى 

يف سالم عليك محمود محمد شر

صالح سالم محمد سالم العبيدلي

احمد العبدهللا علي

ZEBANAHID FARHAN SIDDIQUI

فيصل عبدهللا عبدالرحيم محمد

انتصار محمد احمد الغوثان

علي محمد علي حسن

عتيق دروانه اسدهللا سعدهللا

ي ساره علي مبارك محمد الجنيير

ي عبدهللا مبارك محمد الوشام الجنيير

ي محمد علي مبارك محمد الوشام الجنيير

شيخه فارس علي

علي سيف علي الخاطري

ALIAA MAHMOOD HASAN

Kamal Ali Ahmed

منال سميح خرص  الخطيب

احمد عيش محمد يوسف

ه عبدهللا نايف البقرى سمبى

فراس سعدي فاضل

SHOBHA RAVI KUMAR

صال ح عبدهللا احمد عبدهللا

MANZOOR AHMAD CHAUDHRY

FAIZA MANZOOR MANZOOR AHMED CHAUDHRY

بالل محمد محمد محمود

نضال محمود جبر مصلح

محمد سعدهللا بشار عابد

موزه عبدالقادر محمد

برقان احمد عبدهللا ابراهيم

حسن عبدهللا حسن الحمادي

عبله بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

حسن عبدهللا حسن عبدهللا الحمادي

نجميه سليمان محمد الحمادي

عبود احمد عبد هللا باصوالن

اللمعان التجاريه

KUSHAL PALSINHJI JADEJA

MUSHTAQ AHMED KANWAR

كه عبر الخليج لالستثمار القابضه شر

HAJI HAROON
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MOBEEN JASSAT

عبدهللا محمد احمد المطوع

MOHAMMAD BAGHER AINECHI

AMIT KUMAR GANDHI

علي بن حسيى  بن محمد النمر

شاكر بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

نبيل عبدهللا يحيى العلوي

فيصل محمد عبدهللا حسيى  الحمادى بي  حماد

الشيخ رامي خالد عبدهللا محمد القاسمي

نشين محمد سماره

عبدهللا محمد عبدهللا الحمود

BASHER MOHAMMED ABOLAIL

اشاء محمود محمد ابراهيم

محمود محمد ابراهيم محمد

ياسميى  محمود محمد ابراهيم

امل السيد حلمي ابراهيم نوار

فاطمه احمد محمود عويس

ي
 
عبدالرحيم عبدهللا حسن احمد المرزوف

راشد عبدالرحمن احمد صالح ا

احمد عمر سالم عمر باجببى

منذر فريد محمود

عبدالرحمن زيد محمد سعيد باقرين

عبدهللا احمد موش السده

KARISHMA SUNIL GANGWANI

مريم عبدهللا حسن

محمد سلطان عبدالكريم مسلم
ه عبدهللا حسيى  سمبى

عل محمد حسيى  العامل

ي سعيد مصبح محمد سالم الكعير

ي علي محمد سعيد الراشدي الكعير

مي
ابراهيم سالم محمد بلخبى الحرص 

شيخه علي سالم علي العويس

عبدهللا علي احمد عمران

ي فاطمه محمد عبدهللا بن قضيب الزعانر

ش فرج فرج غبر

اميى  بن رضا بن علي ال غريب

نداء عبدالغي  نرصهللا شعت

مريم عبدالرحيم محمد احمد الحمادي

جهاد محمود قيم

عل احمد عبيد المغي  النقير

ه محمد عبدهللا سمبى

فاطمه محمد عبدهللا
نارص عبدهللا محمد احمد نظاميى 
يوسف عبدهللا محمد احمد نظاميى 

فهد محمد سعيد عكام
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ماسه نزهه بشار الجابري

سامي نزهه بشار الجابري

وائل بن صالح بن محمد النمله

محمد مبخوت فهاد فادي العجمي

ي ابراهيم فايز ابو طه خبى

نضال صالح احمد بطانيه

ي راشد راشد عبدهللا محمد حجر

خليفه مطر حمدان الوشاحي

عبدهللا مطر حمدان راشد الوشاحي

رشاء عبدالرحيم ابراهيم فكري

فؤاد عبدالعزيز حمد عبدالرحمن المدفع

ي
ي بن ظافر بن عايض القحطان 

 
شاف

عبدالباسط السيد احمد حسيى 

فريده جميل محمد نعمان

ي
طالب اسماعيل محمد اسماعيل شاهيى  بلوشر

NASSER MARWAN OBEID

منال توفيق اسماعيل العلمي

احمد علي راشد عبدهللا

علي احمد حسن خطيب قشمي
عبدالكريم احمد حسن احمد حسيى 

عماد حسن احمد خاروفه

KHALED YAHYA YAFAI
قحطان محمد ياسيى 

علي محمد خليل شحان

رول علي محمد شحان

ندى علي محمد شحان

منهل محمد ابوفاشه

رنده صياح شعبان

ايمن احمد فاروق عبدالحكيم بركات

سعيد عبيد راشد مطر السويدي

ي احمد ابراهيم حسن علي اال مبى

علي محمود محمد محمود

ف احمد محمود ابوشقره اشر

اسماعيل حسن عبدالرحمن

غانم خلف غانم عبدهللا الشامشي

جمعه محمد جمعه نارص الكبيشي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد الذياب

عبدالرحمن السيد احمد عبدالقادر الهاشم

احمد سعيد راشد محمد النعيمي

احمد ماجد احمد الطاهر

مي  جابرعبدهللا سالم عبدان

NARESH CHANDI RAMANI

SHAH NAIMISH NAVIN CHANDRA

ي نايف بن حميد بن مصيح العب  

ي جتب
عبيد علي عبيد بالرشيد بي 
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ي
علي حسن علي حسن الشماع البحران 

محمد عوض  علي محمد ياش المهري
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

اميى  عبدالعزيز محمد اميى  المال

نوره بنت عمر بن احمد الخليفه

احمد عدنان كتمتو

ي الصغبى فايز محمد حجازي صبر

PARVEZ KEKI DUBASH

محمد بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن

فارس بن عبدهللا بن فهد الرشودي

فهد سليمان بن صالح ابا الخيل

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المناعي

محمد بن مسيفر بن هاشم المالكي

عبدالوهاب بن عمر بن عبدهللا باحمران

SAID UMAR BUHHARI

سعدي بن خنيفر بن عليان الرشيدي

سعد نارص سالم
حسيى  عباس حسن حسيى 

ف محمد محمود سالمة اشر

امينه عبدهللا محمد باقر

محمد عبدالقادر محمد عبدالمجيد ابوعرب

RAMESH REDDY GADDAM RAJA

محمد وميض ديبو ريحاوي

عادل حسن شعبان

LANA MONES GHARAIBEH
عل جالل حاحر كرم البلوشر

مريم اسماعيل صديق

خليفه محمد خليفه المويجعي شامشي

جميله محمد علي

اسماعيل حسن غلوم داخدا

RUBINA LEGHARI MANSOOR AHMED LEGHARI

مريم عبدهللا غانم حمد غانم الشامشي

عبدهللا غانم حمد غانم الشامشي
كمال قابيل محمد محمد خرص 

يحيى سيف عبيد احمد ابوسمنوه

خالد محمد عبدهللا الشيبه

ي عبيد علي عبيد حسن المهبى

ي
علياء راشد بخيت المطروشر

الشيخ محمد بن نارص بن راشد النعيمي

الشيخه مريم سيف عبدالرحمن الشامشي

علي عبدهللا محمد سعيد السعيدي

عدنان عبدالرزاق محمد احمد القناط بستك

حمزه عل مرعبيد

نجله علي مرعبيد

ي
 
صالح عبدالرحمن محمد المرزوف
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سيف عبدهللا سيف عيد السويدي

ي
 
مصعب صالح عبدالرحمن محمد المرزوف

نوره عبدهللا سيف عيد السويدي

ي
 
مريم صالح عبدالرحمن محمد المرزوف

ي
 
اسماء صالح عبدالرحمن محمد المرزوف

فاطمه محمد عبدهللا

عبدهللا سيف عيد السويدي

بدريه خلفان سيف بن بدر

ي
 
شيخه صالح عبدالرحمن محمد المرزوف

امل محمد عبدالعزيز

احمد حسن جمال

شمه فاضل احمد المزروعي

الدين احمد الجبوري اسعد خبى

كه النهر العظيم للتجاره شر

ي
 
موزه عبدالرحمن محمد المرزوف

احمد احمد طاهر ابوليل

عائشه راشد سالم راشد حمد الشامشي

موزه سيف ماجد الماجد

يوسف عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

ي
مريم علي سالم علي القيوان 

ي
علي سالم علي القيوان 

عزه عبدهللا ماجد المعال

ميثاء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

عبدهللا محمد ماجد محمدالعسم المزروعي

صالح راشد سالم راشد حمد الشامشي

علياء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

فاطمه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

حصه راشد سالم راشد حمد الشامشي

سالم راشد حمد الحاج الشامشي

امنه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

نارص سالم راشد محمد الحاج الشامشي

سيف عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عائشه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

خالد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

محمد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

احمد عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

مريم محمد عبيد الغمالشي

ي
علياء علي سالم علي القيوان 

سمر باسل كاظم بحر

عائشه عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

شيخه عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

راشد سالم راشد حمد الشامشي

MARIAM FAYYAZ MAHMOOD MIRZA

سالم عوض صالح الشاج اليافعي
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حسن خليفه حسن خليفه محمد الفوره

خليفه حسن خليفه محمد الفوره

امل خليفه حسن خليفه محمد الفوره

ي خليفه حسن خليفه محمد الفوره
امان 

سالم خليفه حسن خليفه محمد الفوره

احمد حميد عبدهللا جبر الشامشي

فاطمه علي عبدالرحمن عبدهللا

جميله خميس حميد خميس السالفه السويدي

Chettarthodi Moideen

المستثمر لمقاوالت البناء

هيفاء حسن محمد احمد

وسيم ابوبكر عوض

خديجه حسن محمد

 الشعالي
احمد حميد محمد حسيى 

 الشعالي
عبدهللا حميد محمد حسيى 

سعيد مصبح عبدهللا بن غليطه الغفلي

حسيى  بن صالح بن سعود ابوالسعود

ي
باسم مروان الخان 

ي
اسماعيل ابراهيم احمد كرم البلوشر

ي عبيد مسعود راشد السامان الكتير

جواد كاظم جواد سعيد

صالح خميس سعيد محمد العلي

عدنان محمد صالح عبدهللا

محمد يوسف مراد عبدهللا الرياسه

حسن سيف حسن سيف خميس

احمد حمد راشد حمد

Michael Ghebrehiwot Foto

ي حامد سعيد حامد الكعير

جمالي لتلميع وزينه السيارات

سيف حسن محمد سيف الظاهري

ردينا احمد شتيان

حسيى  ابراهيم محمد حسيى  زايد ال عل

BARMOD KUMAR DHAMIJA

الشيخ عبدهللا عيش عبدالعزيز راشد المعال

جابر حميد سلطان صقر ال علي

عيش خلفان راشد بن شقوى آل علي

عبدالعزيز عبدالرب عبدالرحمن العوادي

اسماعيل ابراهيم غلوم هاشم الحمر المال

عايده عطا دياب بال طه

ي محمد الجرجاوي ف كامل عبدالنير اشر

نبيله فهمي محمد الجرجاوي

ابراهيم بن حمد بن نارص الهداب
 
فاطمه محمد حسن عبدهللا ال صاف

محمد حمد سالم سعيد الحمر ال علي

شذى مروان زمريق
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محمد احمد مال هللا خلف المنصوري

علي علي محمد عيش بوعصيبه

عواطف احمد محمد

محمد محمد عبدالرحمن

ابراهيم علي بن علي عبيد بن رشيد

امل محمود رمضان ال علي

مها محمود رمضان محمود ال علي
محمود محمد ورديان 

ي
احمد عقيل عبدالرحيم عبدالرحمن زرعون 

ابراهيم شهداد علي محمد رئيشي

علي محمد مصبح علي بن سميط

حسيى  دواس مانع دواس

زياد بن ابراهيم بن حمد العيش

وم الغفلي محمد حمد محمد حرص 

احمد عبدهللا سعيد المعال

ي علي سعيد رحمه حنطونر
مصطف  كمال عيش مصطف 

ي
فاطمه محمد احمد ظهر المطروشر

علي احمد مراد محمد

منال حيدر كامل

سهيل محمد سهيل خميس الرصيدي

ي
 
ف عيش صقر سيف شور الشر

علي خلفان محيى  مبارك

HARIHRA IYGR MAHESH

هاشل سالم راشد سويدان

ي طالل عبدهللا علي عبدهللا جمعه المطبى

سلطان راشد سعيد راشد العواش

هارون محمد هارون عبدهللا عمر

ماجد بن تركي بن حمزه الغامدي

طارق عبدالعزيز سعد الغامدي

مي  محمد جمعة محمد علي الحايري

محمد عباس غالم عبدهللا

PHILIP JOHN MADIN

فاطمه علي خميس

راشد احمد راشد سعيد الوشي

علي سيف سعيد علي الصلف النعيمي

جابر فهد نهار الصقر

مبارك عبدهللا علي خميس

ي
ماجدة محمد عباس البيان 

سالم يوسف ابراهيم حسن القالف

عبدهللا عثمان عثمان

حمدان خالد محمد اسحاق محمد

محمد خالد محمد اسحاق محمد

خلود خالد محمد اسحاق محمد

خوله خالد محمد اسحاق محمد
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ي
علي محمد سيف محمد العطر ظنحان 

علي راشد علي عبدهللا العبودي

علي محمد عبدهللا العبد الشهيارى

ي سالم عبدهللا سعيد علي الصحانر

ي
حميد عبدهللا احمد عبدهللا حريي 

احمد سالم احمد سالم الال غش

احمد محمد سالم سليمان

ياسيى  خليل مفلح الخميس

سامي علي احمد محمد

ي
احمد جمعه محمد علي الظنحان 

راشد جمعه محمد احمد

ي
احمد نبهان ساعد نبهان ظنحان 

محمد عبيد محمد سليمان

ي
خالد محمود محمد السفاريي 

Samer Hamade

جمعه محمد احمد سالم الكيت

سالم محمد احمد سالم الكيت

ايمن محمد احمد الكيت

احمد هيثم احمد عيش احمد النعيم

مها هيثم احمد عيش احمد النعيم

محمد هيثم احمد عيش احمد النعيم

لينا بشبى صادق

ي عادل عبدهللا ربيع عبيد ربيع الطنيجر

راشد حسن سعيد حسن الدح بي  شميل

شاهيناز ابراهيم جمال حسن

ي عدنان علي عبدهللا سالم اليعقوب الزعانر

شيخه عل عبدهللا سعيد النعيم

بسام محمود احمد عوده

ي عذيجه محمد قضيب عيش الغافري الزعانر

مريم عبدهللا احمد علي احمد البحري

اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح

فهد عبدالعزيز محمد الدامغ

ي
جمعه موش سعيد البقشر

يوسف احمد خلفان محمد اال صم

عائشه عبدهللا حسيى  عبدهللا جمالي

ي احمد عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

RAJA SHRINIWAS KATOCH

ي
رنا محمد عبدالفتاح علي الحوران 

فريد احمد محمد كلندر علي

نجيب عبدهللا ابراهيم محمد الشامشي

عبدالحكيم محمد عبدالرحمن البناي االحمد

محمد جمال توفيق سعيد الخازندار

NADER IBRAHIM AWWAD

ALI RASHID MUHAMMED ALI AL TAJIR

HAMDAN RASHID MUHAMMED ALI AL TAJIR
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ين عواد شبى

محمد جمال توفيق سعيد الخازندار

محمد صديق محمد علي

محمد حسيى  عوض  الصبح

وليد علي محمد حسيى  مبارك

ي
يعقوب يوسف محمد احمد مندن 

صالح بن محمد بن ابراهيم الحيدر

علي راشد علي الخنبولي الشجي

محمود سالم محمد عبدالمنعم

SIBI THOMAS

وفاء محمد احمد تشون الشجي

مريم علي جاسم الشجي

سلطان عبدهللا علي راشد سعيد راشدوه

ي ياش علي سلطان عبدهللا الطويل المهبى

ابوبكر محمد منصور حسيى  حريز

حميد سعيد حمد النعيم

ي
راشد عبدهللا يوسف علي العوض 

عثمان احمد يعقوب حجازي

محمد راشد علي راشد البيوه

علي سالم حمود محمد العبد

سعيد حمدان ابراهيم صالح بن طاهر

ي حمد سالم عبدهللا محمد بن يعقوب الزعانر

حمود سالم حمود العبد

سالم حمود محمد العبد

جمعه محمد سعيد سالم

يوسف علي راشد محمد راشدوه

عبدهللا هزيم محمد هزيم

راشد سالم حمود محمد العبد

قاسم راشد علي محمد بن حقموه

نبيل عبيد علي سيف العوبد

اس ي هوجوس ببى
فريدريك بيبى ريي 

راشد محمد سليمان

ماجد علي حمد محمد صبغون

عصام عبدهللا عبدالرحمن الغافري

عائشه عبدهللا مطر

ياش علي سالم علي الطابور

احمد عثمان احمد اال مبى

محمد سيف سعيد عبيد الجروان

ي نبيل محمد مسعود خضبى

شاكر سعيد جمعان باخميس

عمر سالم حسن سالم بن حسن الشجي

سالم حسن علي سالم النعيمي

يجه عيش احمد سيف سلطان ابوشر

NAZRUL ISLAM ANU MEAH

نارص علي عباس مظفر
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صالح علي سعيد محمد الدالل

ي
 
عمر حسن محمد علي ورشد المرزوف

ي مريم حميدان محمد حميدان الزعانر

ي الشجي
سليم سعيد علي سعيد البخيي 

مريم عبدهللا محمد مسعود الغافري

يفه علي عبدالرحمن شر

ي
عباس  محمد عيش ابراهيم البلوشر

موش عبدهللا موش حسن عبدهللا المروى

شيخه عبدهللا غانم احمد

محمد يوسف العطار

ي ابراهيم
ي رشيدبي 

سلطان راشد محمد راشد بي 

ي
ظاهر حمد عبدهللا نهيل العريان 

ي
امينه خميس عبيد ربيع الدبان 

وز الحداد النعيمي جاسم خميس مبارك فبى

عائشه عبدهللا محمد محمد الحمر ال علي

مريم محمد راشد مروش الشجي
فت علي محمد مصطف  مبى

احمد عبدالرحمن عثمان

هشام محمود بنات

ي
علي بن حسيى  بن محمد البلوشر

يوسف السيد ابراهيم السيد يوسف الهاشمي

عامر راتب علي الهريدي

سعود احمد محمد خلفان حسن

محمد علي عبدهللا سعيد مصبح النعيمي

مريم محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

احمد محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

فاطمه محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

عبدهللا محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

فاطمه حسن علي

مصبح محمد سلطان حمود المري الشجي

شما خالد علي ابراهيم احمد عكيه النعيمي

خالد علي ابراهيم احمد عكيه النعيمي

هان حصه احمد سالم الشر

فيصل خالد علي ابراهيم احمد عكيه النعيمي

امل خالد علي ابراهيم احمد عكيه النعيمي

علي حسن عبيد احمد اليماحي

سالم عبيد حميد عبيد بن عتيبه النعيمي

الشيخ سلطان سالم محمد سالم القاسمي

احمد عارف نرصي نارص ابوجبل

هان النعيمي سعيد اسماعيل سالم زايدين الشر

ي
جاسم محمد كرم البلوشر

سعيد علي جميع اليماحي

سعيد عل عل راشد الكاس الشج

محمد بن صالح بن عيش السلطان

عمر حسن عبيد سعيد عبيد الحسوى
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ي سعد بن نصار بن بخيت الحرنر

فايز حمد محمد حمد ضبعون

عبدهللا حمود حمود الخاطري

ي راشد محمد الشهياري المزروعي
تهان 

سالم علي عبيد راشد المزروعي

عائشه احمد عبدهللا رشيد الحمادي

SALEM AKHTAR

MOHAMMAD ALI AL TAJER AL SHIRAWI

ي وائل
عبدهللا خالد محمد جاسم كلبان بي 

خليفه خالد محمد جاسم سالم كلبان

سلطان راشد سعيد راشد لقيوس

SHABINA YESMIN

احمد علي عبدالرحمن هاشم

زينب حسن محمد

يل يل حسن جبر حسن جبر

راشد علي ماجد حميد

علياء راشد ضاعن سعيد المسافري

حسن علي ابراهيم

عائشه علي محمد علي ابو عكلوه

ي
جابرسعيد عبيد احمد القيشر

ي
عبيد زيد علي محمد القيشر

محمد صالح عبيد محمد

طاهر علي شاهيى  محمد طاهري
يف عبدالرحيم عبدهللا الخرص  محمد طالل شر

محمد احمد خالد المطر

سعيد راشد ضاعن سعيد المسافري

KANNEGANTI RAMA MOHAN RAO

علي سيف علي عبدالصمد الكيتوب

فخري بن علي بن حسن الدهان

عبدالمنعم بن علي بن حسن الدهان

ارشود علي ارشود علي الحنبولي الشجي

SCOTT HOLLINGSWORTH

ي شميلي
سعيد احمد راشد احمد اال بل بي 

ماهر هاشم محمد حجازي

نهله غازي موش حميد

يوسف احمد يوسف بداد

حمد مال هللا صالح علي الشجي

عل سالم محمد سالم الخنبولي الشجي

علي سعيد راشد الشميلي

فاهم علي سعيد راشد الشميل

محمد احمد زيد الشجي

IGNATIUS FRANCIS RODRIGUES

عبيد راشد ربيع غانم حسن الخنبولي

عبدهللا علي احمد عيش المطوع النعيمي

سعيد خميس  راشد خميس الخرمان
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حشر سهيل احمد سعيد المونه

فيصل عبدهللا محمد عبيد

محمد عبدهللا محمد

عبدهللا محمد عبيد

احمد سيد علي حسن

ي
محمد وليد الحلوان 

ي فاطمه ابراهيم محمد البشر الطنيجر

جمال محمد خليفه ابراهيم السويدي

ابراهيم احمد علي احمد حميد

ي يوسف عبدهللا محمد عبدهللا الطنيجر

ي منشار بن عايض بن عوض الهجله المطبى

فايزه مسعد حسن

SHAFEEQUE SHAMSUDDIN PARKAR

ي محمد علي عبدهللا محمد الشيخ الزعانر

ي يوسف عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي عبيد محمد عبيد راشد بو حميد الزعانر

خليفه محمد حسن الحيلي الشجي

ى محمد حسن علي حسن الشر

عبدهللا حسن سعيد حسن ابد

محمد سعيد راشد حمبوص الظهوري

زيد علي زيد محمد السلحدي

فاطمه محمد سليمان خميسوه

سلطان محمد سالم حسن ددي الشجي

سلطان عبدالرحمن احمد صالح الشجي

بدر محمد عبدهللا محمد بن درويش

ي الشجي سالم محمد حسن سالم الشر

راشد سالم محمد علي

مريم سليمان سعيد سليمان التيخ

فكتوريا للنقليات

ي
محمد سليمان عبدهللا سليمان القاض 

محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

مريم عبدهللا حسن احمدين

احمد سالم احمد

عبدهللا حسن سعيد حسن الشيش

راشد سعيد محمد سعيد بن حمدون الخاطري

محمد سعيد راشد سعيد لعطيوي

محمد سعيد محمد حسن الخاطري

محمد عناد عبيد الخاطري

SHAIKH JAVED MOHAMMED QASIM

ي الشامشي سالم ماجد سالم راشد الغرنر

خليفه راشد خليفه سيف كاسب

عبدهللا راشد خليفه سيف كاسب المسافري

ي نارص عبدالرحمن يعقوب حمدان الزعانر

احمد راشد محمد سعيد البودي الحبشي

خالد محمد مطر المفتول المزروعي
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راشد حميد راشد سعيد المزروعي

سيف سعيد علي محمد العبد

علي سعيد بخيت سعيد اليماحي

جمعه عبدهللا سعيد محمد بن بويد

راشد علي سعيد راشد المزروعي

محمد سيف علي سيف الخاطري

محمدسيف سلطان محمد المزروعي

عبدهللا راشد سيف راشد المزروعي

سعيد علي زيد مالك

سالم سعيد علي زيد مالك

زيد سعيد علي زيد مالك

راشد سعيد علي زيد مالك

ي محمد يوسف محمد يوسف منقوش الطنيجر

حسيى  علي حسن ابراهيم المنصوري

امل صفوت فراج سعيد

ه الخاطري حمد مصبح حمد راشد بالبب 

سالم زيد علي منصور المري

عبدهللا محمد عبدهللا المنصوري

الشاذلي صال ح الشاذلي محمد

اميى  علي احمد زيد الشجي

حسن راشد حسن رجب الشجي

ASGAR MOHD HUSAIN SIKANDAR

مريم علي سعيد

سعيد حميد سعيد بن عليوه

ايمن عبدهللا علي محمد بن ديموه

وصايف سعيد عبدهللا سعيد راشد الشجي

صالح رمضان حسن صالح عليوه الشجي

عبدهللا محمد راشد سعيدوه

سعيد محمد احمد خميس المحرزي

ي ليل علي محمد النقير

ي
تو المويي  ي البر

امان 

سيف عبدهللا حامد عبدهللا غنطوش المزروعي

احمد علي محمد ابراهيم عليوه

SHAIKONA LABBAI LABBAI

سليمه علي حمد عيش المهري

حمد سعيد صقر علي الشجي

فضه محمد يوسف الرشيد البدر

عبدهللا محمد راشد حريميش

محمد عبدهللا هال ل حميد الكيبالي

هاشم السيد احمد السيد عبدهللا الهاشمي

ي
علي راشد علي حسن القيشر

ي
عبدهللا غريب محمد عبدهللا الشاعر البلوشر

كريمان فايز العاضي

سليمان عبدهللا سليمان حمايد

Khalid Pervaiz Muhammad Nazir Ahmed
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عائشه سلطان يوسف بوميان النعيمي

خالد عبدهللا راشد محمد مروش

انتصار عبدالرحيم عثمان قاسم

ي
هدى ذرحان عبدهللا احمد الذرحان 

ي
سعد خلف ضيدان الديحان 
احمد خليل عل حاجيه دشي 

ابراهيم ابراهيم سعد ربيعان الدبيعان

سالم ثال ب راشد ثال ب الهاجري

هشام محمد سعد محمد الربيعان

متعب معتق مقدل سفر العازمي

ي
سعد راشد ضحوي راشد الديحان 

داود سليمان نارص سليمان محمد الحقان

ي
ريانه جاسم محمد محمد القحطان 

علي عبدهللا معتوق علي

راشد عوض عويد راشد الرشيدي

بدر عبدهللا المديرس

محمد احمد حمد الجوهر

خالد فالح مناور سالم العازمي

يوسف احمد محمد عبدالرحمن محمد

ي خالد ظاهر عبدهللا جابر سهيل المطبى

عبدالهادي صالح عبدالهادي مبارك العجمي

صالح صالح عبدالهادي مبارك العجمي

انور سالم عبدهللا العبدالعزيز المسعود

ي
جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

فيصل ابراهيم حسيى  علي محمد

عبدالكريم احمد كرم احمد
وائل محمد حسن اال ميى 

سعود صقر سالم الزري    ج

كة وفرة لالستثمار الدولي
شر

عزاره بن مد هللا بن عزاره الجميلي

ي فهد هدال ضيدان المطبى

ى مريم مبارك فالح مبارك مخيمر المطبى

MAISA ALI AL QATTAN

يوسف فوزي سليمان عبدالعزيز عبدهللا الفوز

جابر حبيب احمد حبيب احمد عبدهللا

فهد فهيد عبدهللا فهيد محمد الويف العجمي

بتول عبدالرحمن فهد عبدهللا النقيدان

عبدهللا عبدالعزيز محمد بن سلطان

ي
عبدالعزيز جاسم محمد محمد القحطان 

ي
محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

طالب احمد محمد علي

سناء مطلق علي عبدالرحمن المنبى

خالد عبدالوهاب محمد مشاري الحليل

احمد اسماعيل محمد عبدالرحمن الصغبى

ي
ساره جاسم محمد محمد عمبى القحطان 
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علي نارص علي حسن الخرص 

ي
محمد جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

طارق حمود حطاب حسن العبدالرحمن الحطاب

علي مصطف  جاسم محمد علي المطوع

حسيى  احمد عبدالكريم علي شموه

نارص مطيع مرعي مله العجمي

ي خالد عيد محمد مثيب العتيير

طارق جعفر محمد الوزان

ي
نور محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

عبدهللا طالب احمد محمد علي

مصطف  جاسم محمد علي المطوع

مبارك علي مراد الشطي

خالد مبارك حمد هادي الزوير

يوسف طالب احمد محمد علي

عبدالعزيز خالد صالح يحيى الصالح اليحيى

مبارك محمد مبارك الساير

ف ف ال شر السيد محمد فاضل حمزه شر

ي سلمان الموسوي
تميم سلمان رض 

توفيق عيش علي شهاب

جعفر احمد حسن علي كاظم

هيثم خالد عبدالرزاق

محمد محنا جبلي صبيح

ي بن دهيم
مريم بدر بن علي بن ملف 

ي
عبدالرحمن بن صالح بن حسن الشمران 

عياد بن عبدهللا بن عبيد الشمري

ي
عبدهللا بن سالم بن عطيه الزهران 

عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الكريزي

ي
هيثم بن صالح بن علي الزهران 

ي
عادل بن سالم بن فرج النعمان 

محمد بن عبدهللا بن محمد الحوطي

حسيى  بن زايد بن حسيى  عطوه

مبخوت بن احمد بن صالح الهمامي

سالم بن علي بن صالح اليامي

ي بن دهيم
علي بدر بن علي بن ملف 

ي علي بن محمد بن يجي كعير

ربيع بن سعود بن فرحان عبدالرحمن

ي بن دهيم
العنود بدر بن علي بن ملف 

ي
غاده بنت سعود بن صالح العريف 

نارص بن حمد بن سعود الشمري

ي يوسف بن سالم بن خلف العب  

ماجد بن سعيد بن حسن المرزوق

خالد بن احمد بن صالح الهمامي

حمد بن سعود بن مدلول الشمري

نبيهه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الصايغ

ي نافع بن خلف بن نافع العب  
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احمد بن عماد بن عثمان العلي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد التويجري

مبارك بن سالم بن خميس الهمامي

روان احمد بن حمد بن عوض االحمدي

فهيد بن مسفر بن سالم الصقور

نارص بن زايد بن شعف الشمري

ي خالد بن عوض بن حمدان العب  

ي سعد بن فهد بن مصلح المطبى

فهد بن سلطان بن جسار القروف البقمي

عصام بن حمزه بن عبدهللا السبكي

حكيم بن علي بن حسيى  الخليف

ي جزاء بن عبيد بن بجاد العتيير

عبدهللا ابن حسيى  ابن علي النشمي

هند بنت عبدالكريم بن حسيى  الكويليت

ي المقبل
حسيى  بن سعيد بن رض 

محمد بن عطيه بن خريفش القاندي

سحران ين رضاء بن فهد الشمري

علي بن عبدهللا بن محمد باكرمان

ي فاطمه بنت سنوشي بن حامد الحجبى

ي
عبدهللا بن محمد بن شتوي القحطان 

احمد بن حمد بن عوض االحمدي

مشاري احمد بن حمد بن عوض االحمدي

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

هيثم بن موش بن محمد الخرس

ي محمد بن فهد بن فهيد الزعير

ي سعد بن محمد بن سعد الزعير

محمد بن احمد بن علي المسلم

ف نوال بنت محمد بن فارس المشر

ي فرحان بن محسن بن فالح الزعير

احمد بن علي بن دخيل ال عريف

مبارك بن فهد بن محمد الدوشي

ي ي العب  
عبد ابن قويعان رضمان الفدعان 

ي
عبدهللا بن فهد بن محمد القريي 

عبيد بن عايد بن سالم الدوشي

قاسم بن نارص بن عبدالكريم الحسن

نارص بن عجب بن حمود السبيعي

ي الوليد بن عبدالعزيز بن براهيم الوهير

ي
سعود بن محمد بن سعد العريف 

صويان بن طريف بن نارص الدوشي

عبدهللا بن حمدان بن علي الشمري

احمد بن ابراهيم بن محمد القطان

عبدالجليل ابن حمزه ابن حسيى  الحكيم

احمد ابن عبدهللا ابن سليمان المزروع

 عبدالمحسن ال جفت
 
محمد شاف

مصطف  بن سعيد بن حسن المرزوق
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عبدهللا بن حسيى  بن علي بوموزه

ي
نايف بن فهد بن محمد القريي 

فائز بن سالم بن راشد اليامي

ميثم بن موش بن محمد الخرس

حسيى  بن علي بن محمد ال سالم الوعله

ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان

فالح غانم الهاجري

انس بن يوسف بن علي يجي

ي
سعيد بن عبدالرحمن بن سعيد القرن 

ي
ابراهيم بن محمد بن عبدالكريم الخليف 

سالم بن معيض بن محمد بن شويل ال عامر

ي صباح بن ثميل بن دعداع العب  

قاسم بن عبدالكريم ابن عبدالمحسن اللويمي

مي ضيف هللا بن صالح بن ضيف هللا الشبر

سعود بن عبدالعزيز بن مبارك القاسم

صالح بن احمد بن صالح الغامدي

ي بن دهيم
بدر بن علي بن ملف 

ي
ضحيان بن محمد بن ضحيان الدعجان 

يوسف بن علي بن حسن المبارك

محمد بن عيش بن علي بن حسيى  الهالل

عامر ابن دخيل هللا ابن علي الغامدي

محمد بن احمد بن محمد المهناء

مي  بنت عباس محمد المؤمن

ه عبدهللا بن حمد بن عبدهللا ال مغبى

صالح بن محمد بن صالح الراجح

حسيى  بن علي بن عبدهللا الحرز النارص

ثامر بن محمد بن محمد الشخص

ي
 
ايناس بنت جعفر بن محمد العبدالباف

ي
حسن بن علي بن حسيى  البقشر

مان مبارك بن سالم بن محمد ال رص 

شاكر بن سلمان بن علي القطان

زاهر بن حسيى  بن حسن الزاهر

ي
هيفاء بنت فالح بن حمد القريي 

حسيى  سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

ي سعدون بن حاشم بن حمام العب  

ي سالم صائل موش السبيعي العب  

ي خالد مطالب بخيت السبيعي العب  

سعود بن شايش بن هليل الخالدي

نخيالن بن رحيل بن محسن الشمري

انور بن احمد بن معتوق البدي

صالح عبدهللا بن صالح السليم

يوسف بن حمد بن علي الشهاب

راشد زيد راشد بن جدوع

ي قعيد بن محمد بن بيان العتيير

نوره عبدالرحمن بن مقبل

RAK Properties PJSC Page 263 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2008

2008العام - األرباح غير المستلمة 

نارص بن سلمان بن منصور المحاسنه

ي بن ركاد الشمري
حميد بن صج 

ل مطر
ّ
ي ا

عبدالواحد بن محمد بن رض 

سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الوابل

ي ي الحرنر
 
فهد بن مبارك بن الف

ي محمد بن منديل بن فراج الزعير

ي فاطمه بنت عبدالالله بن عبدالرحمن الخريجر

ي فرج بن محمد بن ضفيدع العب  

ي علي بن شحاذه بن عدوان العب  

ي مطلق الدوشي غانم الكرنر

عصمان بن صياح بن محمد الخالدي

احمد فهد بن محمد بن يجي القاسم

ي عبيد بن جزاء بن عبيد العتيير
بندر بن فهد بن سعود البشر

حسن بن محمد بن يوسف المحمدعلي

مسفر بن سعيد بن محمد القاسم

عبدهللا فهد بن محمد بن يجي القاسم

احمد بن حسن بن عبدهللا بوجباره
ابتهال بنت عبدالمنعم بن علي السميى 

ليلي بنت نارص محمد الخلب

نارص بن عبدالعزيز بن نارص المكينه

نارص بن ابراهيم بن نارص الهذيلي

احمد بن مكي بن احمد ال تركي

ي
صالح بن حسن بن مسامح الشمران 

محمد بن حسيى  بن علي الحمد

ي
 
اميى  بن علي بن عباس السياف

حمد مشعل نزال المسعودي الشمري

مشعل احمد بن حمد بن عوض االحمدي

سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاش

محمد بن عادل بن عبدالمحسن الدين

زايد عمر بن زايد محمد الزايد

عبدالرؤوف ابن عايش ابن حسن البوصقر

نارص بن عايض بن نارص الفهادي

مانع احمد محمد ال شقيح
عبدهللا بن صالح بن ابراهيم اباحسيى 

ابراهيم بن احمد بن احمد عباس
عبدالخالق بن سعيد بن عبدهللا ابوشاهيى 

طالل بن واصل بن عبدالوهاب المومن

عبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح النويرص

سامي ابن مانع بن حمد ال شمالن

ي بجاد بن جزاء بن عبيد العتيير

ي
حسيى  بن علي بن حسيى  البقشر

جمال بن عبدالرحيم بن محمد البلوي

احمد بن باقر بن محمد المضجي

عبدهللا عايش بن يوسف االربش
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ي
سلطان بن ضيف هللا بن سعد الدعجان 

عبدالرحمن فهد بن محمد بن يجي القاسم

عبدالرحمن عمر بن زايد محمد الزايد

ي عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح الخريجر

ي حسيى  بن محمد بن علي الحجر

فهد بن محمد بن يجي القاسم

ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدي

غانم بن سالم بن سعيد الهاجري

سليمان عبدالرحمن سعد المنصور

مشهور بن حسيى  بن علي المهودي

سالم غانم الهاجري

حبيب بن احمد بن حسن الدروره

فهد غانم الهاجري

ماهر بن عبدهللا بن علي الخطام

كاظم بن حسن بن كاظم المطر

عبدالهادي بن احمد بن سعد السيحان

علي ابن يوسف ابن عبدالمحسن المحمد صالح

منصور بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

حسيى  بن معتوق بن نارص العليوي

ي بن علي بن حسن الضامن
 
عبدالباف

محمد بن علي بن محمد غنمي

خالد غانم الهاجري

حسيى  بن عباس بن علي مشيقري

ي سعود بن عبدالعزيز بن شباب العتيير

ي بن حسن بن احمد المؤمن
راض 

علي بن جواد بن حسن المؤمن

احمد بن عيش بن احمد البناوي

ي
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم العريف 

عبداالله بن حمد بن سلطان السلطان

جابر بن فهد بن نهار الصقر

عبدالرزاق بن احمد بن فايز العارض

سعود بن محمد بن هذال الدوشي

اميى  بن علي بن مهدي مسقلب

احمد بن علي بن احمد العلويات

نايف بن عبدربه بن حسيى  الباذر

حسن بن احمد بن عايش الخليفه
سليم بن محمد بن سليم الحسيى 

يوسف بن صالح بن سالم العلي

شالش بن نايف بن محمد الربيعيه الشمري

حمد بن سلطان بن علي السلطان

علي ابن عبدالمجيد ابن حسيى  الباذر

حسن بن عبدربه بن حسيى  الباذر

محمد بن صالح محمد المعيمع

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الورثان

عبدهللا بن ابراهيم بن احمد البناي
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زهبى بن عيش بن محمد اليعقوب

صالح بن سعد بن ابراهيم بو سعد الجميعه

سعيد بن صالح بن احمد الخليفه

احمد بن محمد بن عبدهللا الفهاد

صالح ابن صالح ابن علي الخطام

حسيى  بن علي بن محمد البومجداد

جواد بن عبدهللا بن علي النويحل

ي بن ابراهيم البناي علي بن ناحر

شاكر بن صالح بن محمد االشقر

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الملحم

امبى بن معتوق بن حسن البدي

علي بن محمد بن علي الخلب

شاكر بن محمد بن حسن الخلف

اهيم حسيى  بن عبدالعظيم بن احمد البر

بدر بن ابراهيم بن علي الخلف

ي فايزه بنت محمد بن ضيف هللا الحرنر

ي الرويلي صالح بن صفوق بن صلير

عبدهللا بن علي بن نارص الغامدي

عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الراشد

ي حمد بن فالح بن دايود العب  

ي حامد سنوشي حامد الحجبى

مانع بن حمد بن حسيى  ال دويس

صالح بن حسن بن محمد العلي

خالد مانع مهدي ال هزاع

حسيى  بن حمد بن حسيى  ال دويس

مانع بن عبدهللا بن محمد الصقور

حسيى  بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

عبداالله بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

رباب بنت معتوق بن صالح ال صفوان

عوض عواض مروان النفيعي

احمد بن فهد بن علي االحمد

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الملحم

هادي بن محمد بن مسفر ال معمر

نايف بن محمد بن مسفر ال معمر

عبدالهادي بن علي بن محمد ال معمر

عبدهللا بن حمزه بن محمد ال غانم

محمد بن صالح بن سالم العلي

هياف بن نارص بن علي الهياف

خالد بن براهيم بن علي القزالن

ي ي بن صالح بخرحر زهبى بن صبر

يعقوب بن يوسف بن ابراهيم الخلف

فيصل بن مطلق بن شبيب السبيعي

جعفر بن شاكر بن علي الجراش

يحيى بن حمد بن محمد اليحيا

عبدهللا بن عبدالمحسن بن عبدهللا الشي    ع
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رسميه بنت احمد بن حسيى  العبدالمحسن

فيصل خلف ضحوي الرويلي

حسيى  بن عبدهللا بن علي السلطان

ي
صالح بن علي بن محمد القرشر

عثمان بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

ي محمد بن مطلق بن صنهات العتيير

رشيد بن فاضل بن محمد الرشيد

عبدالمجيد بن محمد بن عايش العبدالوهاب

ي مزيد بن شجاع بن سعود العتيير
زهره بنت عبدهللا بن علي السميى 

فراس بن سعيد بن فهاد اليامي

حسن بن علي بن حسن ال قمبر

علي بن صالح بن علي الغامدي

حسيى  بن يوسف بن محمد الرستم

ي نادر ابن عبدهللا ابن غالب العتيير

حسيى  بن علي بن محمد الحداد

حسيى  بن نارص بن علي البطاط

عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الفواز

صالح بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه

اميى  بن ابراهيم بن عبدالعزيز السويلم

حسيى  بن محمد بن عايش العبدالوهاب

عايد بن عيد بن سمران الرشيدي

ي محمد بن رشيد بن بتال المطبى

عبدهللا بن عبدالعزيز بن حمد السلمان

ي شالح بن عواد بن فالح الظفبى

ي
محمد بن ظافر بن مسفر القحطان 

فارس بن عبدهللا بن نارص الفارس

عبدالعزيز بن سلطان بن عبدهللا الملحم

ي خالد بن فياض بن فرحان العب  

عبدهللا بن فهد بن دواس الهويش

عيش بن علي بن حسيى  الهالل

ي سليمان بن عويد بن معيدي العب  

ي مانع بن عويد بن مانع العب  

ي خلف بن قويعان بن رضيمان العب  

محمد بن حسيى  بن حسن العمران

ي
محمد بن محمد بن احمد الدوح 

عبدهللا عبدالستار فهد الشمالي

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

علي بن عبدالستار بن فهد الشمالي

ي
منصور بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

عبدالمجيد بن علي بن محمد الحداد

عادل مريبد جويعد العازمي

سلطان بن احمد بن علي السلطان

مالك بن مكي بن علي الخويلدي
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ي بن حمد الدوشي
نارص بن مرض 

ي فهد بن صالح بن سفر الحرنر

علي بن عبدالرحمن بن محمد الدوشي

راشد زيد راشد الحوتان

محمد فهد مذهل المقابله

سلطان صالح هادي مسعود العجم

ي العبدهللا مصطف  بن احمد بن حجر

عبيد عايض فيحان السمي البقمي

ي بن محمد بوهويد
فتجي بن راض 

ي جهز علي جهز الذيانر

خالد عبدالعزيز محمد الفواز

صالح بن حمد بن عبدالرحمن الرشيد

عبدهللا بن سليمان بن حمود الربعي

ي بن علي المهناء
عبدهللا بن ناشر

عبدهللا بن صالح بن سالم العلي

فيصل بندر المشيقح

نوف محمد عبدهللا الحمر

احمد بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

علي بن ابراهيم بن محمد القطان

رائد بن مشعل بن سلمان الشمري

بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

علي محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

صادق بن احمد بن محمد الحمود

علي بن مفرج بن سعد الدوشي

يحيى بن محمد سلمان بوعريش

ي فالح بن محسن بن فالح الزعير

علي عبدالوهاب احمد البوصالح

مصطف  بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

يوسف بن علي بن عطيه النحوي
عدنان بن احمد بن ياسيى  البوخمسيى 

ي فهد بن نايف بن مجيديع المغبى

كي
احمد بن عيش بن محمد الب 

ي بن محمد الباذر
حسيى  بن راض 

قاسم بن عيش بن علي السلطان

وجيه بن علي بن حبيب المحل

ابراهيم بن عبدهللا بن حسيى  البالدي

سعد بن فهد بن محمد الدوشي
سلطان بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

محمد بن علي بن عبدهللا الخطيب

عبدالعزيز بن زيد بن راشد الحوتان

محمد بن علي بن ابراهيم الشيخ

عطاهللا بن حمدان بن علي الشمري

علي بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

حبيب بن عبدالكريم بن علي ال قويسم

عبدالعزيز بن سليمان بن صالح الخزيم
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نايف بن عبدالعزيز بن محمد النعيم

بشبى شمروخ طالق مسعد الشمري

ي الشمري مشعل بن عناد بن عب  

ي
عبدهللا بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

عبدهللا بن شامان بن راشد الضفيان

ي
هال بنت سعود بن صالح العريف 

نوره بنت عبدالهادي بن خالد الهماش

يده يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

بدر بن حبيب بن محمد الدليلي

ي
صالح بن سعود بن صالح العريف 

ي داحم بن عبدالرحمن بن منشر العتيير

ماجد بن سعيد بن صالح ال نصيف

ي
محمد بن صالح بن حسن الشمران 

ي
فهد بن سعود بن صالح العريف 

ي
سعود بن صالح بن ابراهيم العريف 

يف صالح بن ضاوي بن محمد الشر

حسيى  بن طاهر بن احمد النمر

ي
علي بن صالح بن حسن الشمران 

ي
جمعان بن عبدهللا بن محمد الزهران 

ي
ي بن صالح بن حسن الشمران 

حسي 
سعد محمد عبدهللا البابطيى 

طاهر بن حسن بن علي الهاشم

ي سعود بن مقعد بن علوش العتيير

عبدهللا بن حسن بن محمد ال حمود

يد عبدالرحمن يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

ي المقبل
طاهر بن حسن بن رض 

ي بن علي بن عبدهللا المهناء
هان 

وائل ابن عبدالمؤمن عبدالسالم مرزا

ي
فيصل بن سعيد بن شاطر الشهران 

عبدالكريم بن جاسم بن محمد العبادي

ي
عبدهللا بن بخيت بن عبدهللا الشهران 

ابراهيم بن شحان بن ضاحي الشمري

عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الغراش

SALEH RAWIS S ALHAMAMI

ي
صالح بن احمد بن عمر العيسان 

عماد بن سلمان بن محمد البوعلي

ALANEZI MASLEH MUFDHI

FAHAD SULAIMAN AL ABDULLA AL HINDI

Al munif Khaled Abdullahr R

ALGHAMDI BANDER MOHAMMED H

ي بندر بن نهار بن عوض المطبى

ي فرج بن كعمش بن ضحوي العب  

ي
ه نارص منصور نارص الخنفري القحطان  منبى

ي بن ملهوي بن حسن ابوعيشة بحيى

صالح نايف خطاف الشمري
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مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص

حسيى  بن صالح بن حسيى  االحمد

فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العجيان

ى حمود فرحان عا يد العب  

ي
 
ترك بن عبدالرحمن بن عفتان الحاف

حسيى  بن علي بن مهدي الشويكي

ي
منصور نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

محمد بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدهللا بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

ي نارص بن محمد بن حبيب العتيير

ي فرج بن رباح بن حميدي الخطانر

احمد بن حسن بن طاهر العامر

ي بدر بن زيد بن حمدي المطبى

مشاري علي ابراهيم السليمان

مهدي سعيد بن فهاد ال مطلق اليامي

صالح بن ياسيى  بن علي السلمان

ي
سامي بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي ي بن مهدي بن حسن البر
 
ف شر

ي سعد بن مشعان بن مرزوق العتيير

ي سعد بن غالي بن كديميس العتيير

صالح بن احمد بن صالح الدوى

مي رباح برجس نمر الشبر

ي
ي بن حمد اليان 

حمد بن يان 

ياسميى  بنت عبدالخالق بن عبدهللا القطان

عبداللطيف بن سالم بن بخيت العوده
حمد بن صالح بن حمد البشر

مقبل بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

ي حامد محمد هريس العصيمي العتيير

ي خلود بنت فهد بن سعود العتيير

سلطان بن عبدالعزيز بن محمد العمبى

ي ي بن عبدهللا بن ابراهيم الدريير دريير

ريم بنت جاش بن صالح العبيد

ي فهد بن سعود بن عواض العتيير

ي احمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العمبى

ي حمد بن فهد بن سعود العتيير

علي بن حسن بن عبدهللا االربش

محمد بن حمد بن ابراهيم الدهمش

موش بن عيش بن احمد البدر

عبدهللا بن محمد بن فراج السبيعي

سعود بن ذيب بن ابراهيم الدوشي

سالم عبدهللا ودعيع السويدي الشمري

ي
اسماعيل بن محمد بن صالح الدبيج 

ي بنت عبدهللا بن ابراهيم البليهي
امان 

سعد عايض بن كران بن مطر الدويلي
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ان بدريه بنت حسن بن محمد الجبر

علي بن جاسم بن محمد ال محفوظ

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

هشام بن اسماعيل بن قاسم سمرقندي

ي سطام ابن عبدالعزيز ابن عبدالرحمن العمبى

عبدالخالق بن عل بن عل الغريب

ABUESSA FATIMAH ALIH

عل بن عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

يوسف بن احمد بن عايش  الحميدى

حسيى  ابن عل ابن محمد الرشيدان

سام بن احمد بن محمد النعيم

يوسف بن خالد بن محمد اليوسف

فوزي ابن عيش ابن احمد الكاظم

ي صنهات بن تركي بن صنهات العصيمي العتيير

عبدهللا بن علي بن احمد السالم

سعيد بن منصور بن عبدالعظيم ال عباس

محمد بن خميس بن احمد اليوسف

فرج حسن رض  ال ابوعبدهللا

ي محمد بن خربوش ن سعدون العتيير
اميى  بن ابراهيم بن حسن الممي  

عبدالجبار بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

محمد بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

يكي محمد بن عبدهللا بن علي الب 

جالل محمد احمد ال محسن

ي بن عبدهللا ال صخا ادم بن ناحر

هشام بن محمد بن رض  المزين

ايمن هدن جعفر الزاكي

AL QATTAN JAWHARA ABDULAZIZ A

ي براك بن مبارك بن مطلق العتيير

AYMEN MANSOORI ABUJAWHER

خالد عبدهللا علي العجالن

ي الحمود سعيد محمد حجر

عبدهللا احمد علي  المشعل

سليم بن احمد بن سلمان القطان

زكي بن عبدهللا بن ابراهيم المعيلي

عباس بن حسيى  بن متعب البرصاوي

ف الشخص عماد ابن تاج ابن شر

سهيله محمد عايش العبدالوهاب

AL HANFOOSH WAFA HASSAN A

ي
محمد بن حزمي بن علي القرن 

عبداالله ابن سلمان ابن محمد البوعلي

ALRADWAN JAWAD ABDRAHEEM M

عبدهللا بن راشد بن عبدهللا المنيف

محمد بن ابراهيم بن عل الجابر

احمد بن حجر بن محمد الخليفه
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ي حسيى  علي السماعيل
راض 

ي ي عبداللطيف محمد الحاحر
هان 

خليفه بن عبدهللا بن عبدالرحمن البحر

عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان الهندى

عائشه بنت صالح بن رشيد الصالج

اروى احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

محمد احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

اسماء بنت احمد بن ابراهيم الهندى

احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

ي
عبدهللا صالح عبدهللا السحيبان 

عبدالرؤف بن علي بن محمد الخميس

ي محمد محمد الهاجري
ماض 

ى رشود بن علي جربوع العب  

سلمان محمد مرعيد الشمري

خليف بن علي بن شيخ الخالدي

صالح بن عبدالوهاب بن حسيى  الخليفه

مصطف  بن جعفر بن ابراهيم الخطام

ه بنت عبدهللا بن عثمان الجاش امبى

هيثم بن علي بن احمد النارصي

نواف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغوينم

حمود بن دخيل هللا بن الحمود التميمي

ي عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محسن الحرنر

حسيى  بن احمد بن علي الشمر

ياش بن علي بن طاهر البطيان

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد الراض 

تركي بن صقر بن عيد الغبيوي

ي جمال بن مثيب بن وقيان العتيير

رمزي بن سعيد بن حسن الخلف

ادريس بن راشد بن احمد الجباره

حمد بن منصور بن عبدهللا الدوشي

بشبى بن عبدهللا بن عبدهللا الغانم

علي ابن عيش ابن محمد الحمود

احمد بن علي بن عبدهللا الخضبى

عقيل بن محمد بن طلفاح الشمري

ي عيش بن عايض بن مفكر المطبى
نارص عبدالكريم عثمان ابابطيى 

عطاهللا بن ابراهيم عباس الشمري

احمد بن حمد ابن عبدالرحمن العليوي

ي عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الحرانر

ي الدوشي
عبدهللا بن سعد بن مبارك الورعان 

ي بندر بن شاعي بن مرزوق العتيير

صالح بن هادي بن علي ال دويس

نارص بن عبدهللا بن احمد الحمد

محمد بن عبدهللا بن سعيد احبيل

محمد بن عبدالمحسن بن صالح الحرز
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سعيد بن عبدالمحسن بن عبدهللا الراشد

جميل بن محمد بن عيش ال عباس

شاج بن محمد بن منصور عبيدي

امجاد بنت عبدالرحيم صالح الغامدي

عمر عبدالرحيم بن صالح بن علي الغامدي

ي الشمري مسيب بن شليوي    ح بن فلجر

عقيل بن عبدهللا بن احمد المهنا

بندر بن محمد بن سعد السهلي

سعد بن فرحان بن محمد الفضيخ

ي عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الجنونر

نارص بن سلمان بن نارص بن خثالن

ي
 
محمد بن عبدهللا بن فهد الشاف

علي بن مبارك بن خالد الخالدي

مالك بن احمد بن عبدهللا ال كبيش

ي محيسن بن عايد بن هليل العب  

ي طالل بن محمد بن هزاع العتيير

صادق بن علي بن عايش النويرص

محمد بن شجاع بن محمد الدوشي

عويد بن زريق بن دخيى  الشمري

البندري بنت نارص بن سعد السهلي

نوف بنت نارص بن سعد السهلي

مشيع بن محمد بن مشيع الدوشي

محمد بن جاسم بن محمد الخالدي

ميش بن جاسم بن محمد الخالدي

موش بن احمد بن علي المرهون

ي بندر هليل سالم العب  

خالد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجابر

دحام بن محمد هليل الخالدي

محمد بن سعد بن محمد الخالدي

محمد بن عبدهللا بن خالد الخالدي

محمد بن سعيد بن حمد الدوشي

ي وكي الزعير
محمد محسن فالح المب 

علي بن احمد بن احمد ال حماد

ي
محمد بن صالح بن مهدي الجشر

ي حمود بن مسند بن حمود الحرنر

ي محمد بن دعاس بن مناكد العب  
ملحم بن محمد بن علمان الحراجيى 

محمد بن صالح بن محمد تحيفه

حزام بن فهد بن حزام الدوشي

ي حسيى  بن علي بن حسن الجنير

ي سعد بن فالح بن سعد الزعير

فوزيه بنت علي بن عبدالعزيز السلطان

عمار بن عيش بن ابراهيم ال رب  ح

علي بن جاسم بن عبدهللا جليح

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد النادر
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ي
ان بن مسفر بن احمد الزهران  خرص 

ي سليمان بن سالم بن نبعان العب  

زنعاف بن عبدهللا بن خشيبان السهلي

ي بن مهدي المطرود
مصطف  بن رض 

عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسيى  العرفج
حسيى  بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

فهد بن مرعيد بن محنش الربيعيه الشمري

عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالرحمن العر

عبدهللا بن محمد بن فهد السند

ي حامد بن بطاح بن خليف العب  

عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العامر

ي محمد بن خلف بن صميدان العب  

ي حسيى  بن صميدان بن فالح العب  

ي ي الخريضي العب   احمد بن عايد بن شلير

علي بن حسيى  بن علي الخالدي

عبدهللا بن خالد بن محمد الخالدي

عباس بن عيش بن محمد السيف

حاتم مهدي بن احمد ال مرهون

ي مشعل بن معيض بن رفيع العب  

اهيم علي بن عمران بن احمد البر

ي ابراهيم بن طامي بن عواض العتيير

حبيب حسيى  بن سعود الحليلي

ي عبيدان بن عبيد بن رايد العتيير

خالد بن عبدالرحمن بن نارص الماجد

ي
سعود محمد عبدهللا العويف 

وضاح ابن سعود ابن راشد المشعل

يج بن محمد بن حسن ال حرار

حصه عيش علي العيش

فالح بن عبدالمحسن بن طاهر ال حمد

عمر بن عبدهللا بن علي الشهري

بندر بن خليفه بن عبدهللا الخليفه

فهد بن عبدهللا بن عبدالوهاب البسام

صالح بن علي بن صالح الدواء

ي
عيد ابن مسعود ابن سعيد القحطان 

عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد الفريان

فهد سالم محمد ال فطيح

عوض بن غرامه بن عوض االسمري

حسيى  بن عباس بن عبدهللا الصفار

ي
خالد بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي
عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الرسيي 

عبدربه بن حسيى  بن محمد الباذر

ي
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم نف 

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

ي عتيق بن فيحان بن مسفر العتيير

ي
نارص بن محمد بن يجي القحطان 
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محمد بن علي بن صالح الدواء

سالم بن صالح بن عبدالعزيز السالم

زا ابن احمد الجارودي علي ابن مبى
مرتض  بن محمد بن عبدهللا السميى 

ي سليمان بن محمد بن عبدهللا العب  

نوره خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق

ف الفاعوري ممدوح بن خلف بن مشر

فهد بن محمد بن نارص الغويري

ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الهندي

علي بن حسيى  بن احمد المطرود

ي عايد بن عويد بن السيد العب  

ف الفاعوري محمد بن خلف بن مشر

جاسم بن طاهر بن ابراهيم القطان

محمد بن عيش بن مطلق المبارك

ساره بنت فهد بن صالح الضبعان

عصام بن سليمان بن احمد بو حليقه

ي الدوشي
عبيد بن حديد بن حمد الغيي 

محمد بن طاهر بن فهد المسيلم

نارص ابن محمد ابن حسن الجزيري

احمد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدي

منال بنت جواد بن باقر الشخص

ي
عبدالوهاب بن عايض بن حسن القحطان 

ي
خالد عبدالوهاب عايض القحطان 

شاج بن عبدهللا بن علي غالب

غالب بن عبدهللا بن علي غالب

محمد بن صالح بن عبدهللا الهمامي

محمد بن علي بن حبيب ال فردان

حسيى  بن علي بن حسن الحداد

غرم هللا بن شنيف بن صالح المالكي

عبدالنارص بن اسعد بن ابراهيم خياط

محمد بن عبدهللا بن جعفر الجعفر

ي
روان عبدالوهاب عايض القحطان 

مؤيد بن احمد بن نارص الحسن

خليف بن فجر بن عياط الشمري

ان بن لوالس الشمري عبدهللا بن مطبى

ي
خالد بن مبارك بن نارص الغييي 

صالح بن عبدهللا بن فريد الهمامي

فهد بن حديد بن حمد الدوشي

مشعل بن جواد بن باقر الشخص

سعيد بن شنيف بن صالح المالكي

مزيد بن هويدي بن زيد الشمري

ي احمد بن بريك بن سيف الكثبى

خالد بن صالح بن مضجي المطري

ي
عبدالرحمن بن محمد بن معدي الماض 

عيش بن احمد بن موش المحمد صالح
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ي بن سعد الرشيدي
سعيد بن فض 

هشام بن جواد بن باقر الشخص

عبدهللا ابن ابراهيم ابن عبدهللا الشي    ع

علي بن احمد بن حسن ال معيلو

خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق

عبدهللا بن محمد بن حمود الشهري

ي العواد
سعد بن محمد بن راض 

ابراهيم بن هادي بن علي المحامض

ي ي العتيير
تركي بن غزاي بن ملف 

لملوم بن عبدهللا بن لملوم الحراجيى 

سعود بن مطلق بن مشخص الدوشي

ي
عمر بن ماطر بن كنعان الدعجان 

سهل بن مسند الدوشي

ي رائد بن سليمان بن محمد العب  

عبدهللا بن صالح بن احمد الباشه

عبدالعزيز بن شحان بن محمد الغامدي

ي محمد بن نارص بن محمد العتيير

عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد البداح

خالد بن محمد بن فهد ابوشايع

عبيد بن مقبل بن يج الحرنر

عبدهللا بن سعد بن سالمه الشمري

مري    ع محمد احمد المناخره

يوسف علي سعيد الوقيان

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

ى ساميه دهيكل بن خلف المطبى

ي عبدالعزيز بن منشر بن عبدهللا العتيير

حمد محمد حمد الدوشي

ي
ك القحطان  محمد بن ماجد بن مب 

الجوهره محمد عبدهللا السياري

حامد بن عبيد بن ضعيى  الشمري

هشام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن

ان متعب بن مزيد بن زيد السمبى

طارق بن زيد بن عبدالعزيز بن فياض

ي
سعد بن محمد ابن بتال النتيف 

منصور بن زيد بن ابراهيم آل محمود

ى فهد بن ماطر بن حصيبان المطبى

ي مقعد منور نوار العضيله المطبى

ي صالح بن مدهوس بن عويض المطبى

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمبى

ي
سلطان بن صالح بن موش الشهران 

محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود

عل بن محمد بن سعد بن شقبى

عطا هللا بن عمبى بن جبر العتيير

عبدالرحمن عبدهللا محمد بن مقبل
عبدهللا بن سعود بن احمد الحميى 
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محمد عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

شيخه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

موض  بنت عبدالكريم بن خالد المقبل

ي ي بن نديوي العب  
مطارد بن معاشر

صالح بن هادى بن حسن ال منصور

عبدالعزيز بن عبداللطيف العرفج

نارص بن حمد بن عبدالكريم ال منصور

ي منصور بن فالح بن زايد المطبى

عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الهاجري

ي عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن المطبى

عادل سليمان حمد الحامد

م احمد بن احمد بن سعيد الحرص 

فيصل بن فهد بن عبدهللا العجيان

ي بن صالح بن عبدهللا الهمامي الجبر

محمد بن عبدالكريم بن علي العطل

محمد بن حسن بن ابراهيم راشد

عياد بن نوار بن مزعل الدلبجي

ممدوح بن حمود بن جيعان الربيعيه الشمري

عبدالمجيد بن احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

حسيى  بن علي بن احمد الدبيشي

ابراهيم بن نارص بن منصور الدوشي

مبارك فهد مبارك المطلق

ي المشعل عبدالوهاب ابراهيم حجر

ي
نارص بن مناحي بن محمد القحطان 

عرفات بنت فهد بن عبدهللا المؤمن

عبدالعزيز بن صالح فري    ح الفري    ح

يزيد بن عبدالعزيز بن محمد بن عودان

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان

عل بن حسيى  بن سالم ال زابن

مدهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي
طارق بن صالح بن عبدالعزيز القاض 

تركي بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل

سام بن فهد بن عبدهللا البوبدر

ه عبدالرحمن سليمان الركيان منبى

ي عبدالكريم بن علي جربوع العب  

ي عبدهللا ابن عبود ابن سند المقاطي العتيير

احمد بن عبدهللا بن غالب الذيانر العتيير

عبدالرحمن بن حميد بن محمد الزائدى

سعيد بن عايض ين مري    ع آل هيال ن

محمد بن سعد بن محمد بن شقبى

حسيى  بن علي بن حسن غالب

خالد عبدالرحمن فهد الشنيبر

ي خالد بن قنان بن حميد المطبى
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مطلق بن صنهات بن زويد العتيير

ي غانم بن شهاب بن بشبى العب  

ي فهد بن عبدهللا بن ابراهيم الدريير

عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

ي بندر بن مطلق بن صنهات العتيير

ي خالد بن بادي بن دعيج المطبى

ايمن مداوي علي الشيخ

سامي بن حمد بن نارص الراججي

ي سعد مسلط نارص العتيير

فيصل بن حسيى  بن عمر العطاس

ى سالم محسن صياح العب  

عبدهللا بن محمد بن راشد الحصان

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن بن عودان

مها بنت محمد ابن فهد بن زرعه

صالح بن حسن بن صالح ال مقبول

فهد بن بتال بن حشان الدوشى

علي بن سعد بن عبدهللا ال الشيخ

ابتسام بنت علي بن محمد الخليف

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا المرشد

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

ي مفرح بن معيض  بن دريميح المطبى

زكريا سلمان علي الحمدان

وليد عبدهللا محمد الدوشي

احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

سمبى بن عيدروس بن حسيى  باروم

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

صالح بن محمد بن عمر العمودي

نوار بن محمد بن خرص  العتيير

ي
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القحطان 

نوف بنت فهد بن عبدهللا العجيان

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السلوم

سلمان بن سعد بن عبدهللا بن كليب

اري جمانه بنت عبدالعزيز بن محمد الب  

خالد بن سليمان بن عبدهللا بن عكرش

اري عبدالعزيز بن محمد بن عمرو الب  

سلطان بن علي بن خليف الخليف

سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجارهللا

علي بن مهدي بن محمد ال درويش

عبدالعزيز عبدهللا التميمي

حمد بن عايض  بن فهد الدوشي

امجاد عبدهللا بن عبيد بن فدعوس الرويل

اري عمر بن عبدالعزيز بن محمد الب  

ي ممدوح بن دعاس بن مناكد العب  

عايده بنت عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن

عبدالملك بن عبدالرحمن بن اسحاق ال الشيخ
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انوار دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

عبدهللا بن نارص بن مزيد المزيد

سليم دخيل كفش الشمري

ي
احمد بن فهد بن محمد العتيف 

ي
سلطان بن عبدهللا بن محمد القريي 

مدهش بن عامر بن بتال الدوشي

منصور بن جمال بن ابراهيم المديفر

رياض بن عبدهللا بن راشد ابونيان

ي ماجد بن غالي بن كديميس العتيير

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشى

ي ابراهيم بن سعد بن عبدالعزيز الشب 

سعود بن سعدان بن عبدهللا السعدان

عدنان بن محمد بن علي غواص

زياد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيد

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الخلف

ي التميمي
خالد بن صالح بن مفض 

ى عبدهللا بن شامان بن ماطر المطبى

مهدي بن مسعود بن مسفر الوعله

ي نوري بن عبدهللا بن علي مشبى

ي محمد بن حمود بن محمد عواحر

ي بنت سعاد بن رشيد الخجا
موض 

ي تركي بن محمد بن مفوز العتيير

فيصل بن غازى بن يحيى بن مساعد

محمد بن ماجد بن عياش الرشيدي

سما بنت غازى بن يحيى بن مساعد
غسان بن حامد بن عمر عولف 

ي
ناديه احمد عبده الحسي 

ي
وليد احمد عبده الحسي 

ي
مهند احمد عبده الحسي 

ي
مي  احمد عبده الحسي 

ي
ساميه احمد عبده الحسي 

مريم داود عبدهللا فارع

ي كريم بن مرعي بن حسن العب  

ي عبدهللا خالد العصوي العب  

غاده بنت عبدالمحسن بن عل الحظيف

ي خالد العصوي عواد العب  

ي بندر بن قاسم بن مليحان العب  

قاسم هليل سويدان الخالدي

ى احمد بن جهاد بن رفيع العب  

عبيد بن عبدالرحمن الرشيدي

ي ماطر بن عواد بن عبدهللا الحرنر
ه احمد عبده الحسي  امبى

نارص بن عواد بن فري    ح المنصور

ال يوسف بن صالح بن نارص الب  

فالح بن غانم بن زايد الرشيدي
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محمد بن عايض بن سند الرشيدي

يود قبالن الرشيدى سعد بن شر

خليفه محمد خليفه الباتع

فروع بن صياح بن محمد الخالدي

غازى يحيى عل مساعد

ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح

خالد عبدهللا عبدالعزيز النشوان

باسم بكر محمد نور قوته

ي وسام بن عمر بن ابراهيم خواحر

ي
داليا احمد عبده الحسي 

عبدالعزيز عبدهللا عيش الحمادي

حسيى  بن عل بن ابراهيم الرامس

ي
عبدالعزيز بن علي بن سليمان الحوشان 

عبدهللا بن محمد بن قميش ال دغرير

ي
ه احمد عبده الحسي  بشبى

انور بن احمد بن عبده الحسي 

محمد بن نماس  بن منيف البقم

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشمران 

عبدهللا سعيد شايق العمري

محمد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

ي
احمد بن عبدالعالي بن علي السليمان 

ي
نبيل بن احمد بن عبده الحسي 

ي
نوره بنت عبدالهادي بن عبدهللا القحطان 

عبدالرحمن بن محمد بن حمد اليام

نارص بن محمد بن صالح ال منصور

محسن بن عيضه بن احمد دنقوه

محمد بن علي بن محمد اليامي

علي بن مبارك بن علي الهمامي

خميس بن علي بن صالح الهمامي

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

مهدي بن مسفر بن مانع ال راكه

بندر بن حسيى  بن صالح الربيعي اليامي

حمد بن راشد بن محمد ال منجم اليامي

وك بن مبارك بن علي الهمامي مبر

محمد بن مبارك بن سعد الدوشي

محمد بن دايس بن سعد الدوشي

صالح بن علي بن حسن اليام

مفرج بن احمد بن صالح الهمامي

منرص بن صالح بن عل اليام

حمد بن هادى بن كاشر اليام

صالح بن سالم بن نارص الهمامي

محمد بن سالم بن نارص الهمامي

سالم بن صالح بن سالم الهمامي

محمد بن مبارك بن علي الهمامي

مصطف  بن علي بن حسن العيش
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ي
محمد يوسف حسيى  السيهان 

محمد بن فهد بن علي ال سالم اليامي

حبيب بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

ابراهيم بن مهدى بن محمد اليام

احمد بن حسن بن عبدهللا المغاسله

عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

ابراهيم بن مهدي بن محمد اليامي

محمد بن صالح بن سليمان السالمه

زاهد ذاكرالهي ابوسعيد شهرةالهي

يف ف بن عل الشر نايف بن شر

خالد ابن محمد ابن سليمان الدهاس

بندر بن شبيب بن دليل المقاطي

ياش بن سلمان بن وصل الحازمي

فيصل بن جاسم بن حسن ال عيد

ي
محمد بن سالم بن صالح النجران 

مصطف  بن حبيب بن عبدهللا الحكيم

راشد بن محمد بن راشد ال منصور

مك عيش احمد الخليفه

عبدالمجيد بن عبدهللا بن احمد الميالد

منصور عبدهللا محمد اليعقوب

عبدهللا سلمان محمد الصايغ

حوراء بنت محمد بن حسن ال ثنيان
عبدهللا بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

راجح بن علي بن علي الحجاج

ماجد بن حيدر بن محمد الجراش

عبدالحكيم بن صالح بن محمد تحيفه

عل بن احمد بن رض  الحداد

علي بن عبدهللا بن احمد سليم

عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا الحكيم

منبى بن طالب بن علي العوامي

حسيى  بن سعيد بن رض  المقبل

محمد بن سعيد بن عاشور ال سماح

علي بن ابراهيم بن خليل ابوزيد

ي
سعيد بن محمد بن حسن بن محمد السي 

موش بن حسن بن صقر الثواب

عباس  بن عل بن عبدهللا العلق

محمد بن عبدهللا بن موش ال شيف

مصطف  بن عبدالرزاق بن محمد ال حمود

ي بن منصور بن مهدي ال سعيد عبدرب النير

باسم بن احمد بن محسن امسبح

عبدالهادي بن احمد بن مهدي العبدالعال

جمعه جعفر احمد االوجامي

محمد حيدر محمد الجراش

منبى بن عبدالحميد محمد ال سيف

ي
عباس عبدالجليل محمد المحيشر
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عيش بن علي بن حسن المسعود

نزيه حيدر علوي الساده

محمد عيش الحمود

هشام يوسف معتوق بوعل

سليم بن حسيى  بن عبدهللا بوجباره

صالح بن علي بن صالح الرزق

محمد بن سعود بن محمد الدوشى

عبدهللا عبدالمجيد احمد آل ابراهيم

عبدالحميد بن سلمان بن محمد البوعلي

خالد بن عبدهللا بن زيد الذوادي

ي
سعيد بن حسيى  بن جاسم البحران 

قماشه بنت درع بن سليمان الدرع

نارص بن ابراهيم بن علي الضامري

جمال بن عبدهللا بن علي الليلي

حسيى  بن عيش بن ابراهيم العويشبى

بدر محمد موش الخطام

علي حبيب سلمان العبيد

ي ابن محمد السماعيل اشاء طالب ابن حجر

ي
فهد بن حسيى  بن محمد الراض 

منتظر بن محمد بن صالح المرهون

فاطمه احمد ال سعيد

نارص بن سعيد بن حسن المرزوق

عبدهللا بن علي بن مهدي الغمام

مؤيد بن عبدهللا بن عبدالكريم ثنيان

غريب بن صالح بن مهدى ال اسماعيل

محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

زك بن منصور بن صالح هجلس

منصور بن جابر بن جاسم الحمود

حنان بنت جعفر بن حسيى  ال ربيع

محمد بن عبدهللا بن محمد المطرود

فايز بن سليمان بن محسن الحازمي

توفيق بن احمد بن حسيى  المقهوي

علي بن عبدالوهاب بن عبدالحميد الخواجه

جاسم بن محمد بن احمد الجباره

محمد عبدهللا عبدالخالق الشهري

عبدهللا بن محمد عبده بن احمد الميشي

محمد بن حسن بن محمد المرهون

ي
فارس بن حميد بن عتيق الجهي 

احمد بن محمد بن عثمان كنساره

سعد عبدالرحمن احمد

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العبود

فهد عبدالرحمن احمد العبود

بدر بن احمد بن محمد جواد الزاير

ي ي الحرنر غالب بن حثليى  بن صلير

ي عل اصغر بن احمد بن عل العسبى
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يوسف بن عباس بن حسن

خالد بن صالح بن عبدهللا ال عبدالسال م

يوسف بن عبدهللا بن احمد العساكر

اهيم حسن بن ابراهيم بن علي البر

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الدالوي

عبدالعزيز بن فالح بن ابراهيم العصيل

جميله بنت يوسف  سلمان اليوسف

عبدهللا بن ابراهيم بن سعد البيك

عباس بن علي بن موش الحماده

منترص محمد علي احمد البو علي

ي
فاطمه بنت عبدالمحسن بن حسن البقشر

صالح بن عبدهللا بن علي الشهري

فيصل بن احمد بن عل المعيبد

محمد بن منصور بن نارص هرمس

سام سلمان حسن القويع

ايمن بن محمد بن عبدالعزيز القايدي

علي بن محمد بن عبدهللا العزمان

مه محمد بن حسيى  بن شلوان ال شر

ي
محمد علي محمد الديوان 

م حسيى  بن صالح بن صالح ببى

احمد بن عايش بن يوسف االربش

ريما بنت جواد بن محمد االحمد

رويدا علي عبدالرحمن السويلم

زينب احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

احمد بن خميس  بن حسن بوشور
نارص بن محمد بن فالح القحطان 

محمد بن طاهر بن جاسم السعيد

مرتض  بن جواد بن احمد الهاشم

ي يتيم العب   عبود مسبى

حسيى  علي القطان

اثبى احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

عبدرب الحسيى  بن عبدهللا بن ابراهيم

ابراهيم بن نارص بن احمد الراشد

ي
فواز بن مهدي ابن محيلب البيشر

باقر بن علي بن حسيى  بن معن

نوره عبدالرحمن فهد المحيش

طالب بن جواد بن حسيى  العبدالمحسن

عل بن طاهر بن حسيى  السماعيل

ي بن حسن بن عبدالمحسن الغالم
هان 

احمد بن محمد بن احمد العباد

احمد بن عبدهللا بن محمد السماعيل

صادق ابن عيش ابن صالح االحمد

عيش بن عبدهللا بن محمد المشعل

محمد بن دغش بن طعيس الحراجيى  الدوشي

عبدالمجيد بن حسن بن خميس  بوشور
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يوسف ابن عل ابن موش الخطام

ي رمضان بن عبدهللا بن عويد العب  

ي ه بنت سفر بن مسفر العتيير منبى

نارص بن صلحان بن فهيد السبيعي

ي عبدهللا بن صهات بن عبدهللا العتيير

ي سعد فهد سعد العمبى

محمد بن فهد بن محمد المقابله الدوشي

موش بن عبدالمحسن آل موش

محمد بن سليمان بن عبدهللا العلويط

محمد بن محسن بن سالم الدوشي

حسيى  حمزه ماجد الماجد

ي
توفيق بن علي بن احمد البحران 

عادل بن حسن بن نعمه العوامي

سعيد بن عبدالكريم بن كاظم الفرج

علي بن عباس بن طاهر البالدي

ي ساره بنت فهد بن سعود العتيير

محمد بن عبدهللا بن محمد الشواف

ي
ي بن احمد بن علي الشيج 

هان 

سعود مطلق مبارك العازمي

نوره بنت راشد بن فراج السبيعي

فراج بن محمد بن فراج السبيعي

ي شامان غالب زايد العلوي الحرنر

فتحيه راشد عبدالرحمن الراشد

علي بن حسن بن سلمان البندري

خالد بن احمد بن جاسم الموش

سعود بن مبارك بن سلطان الثوري

ي
خليل بن يحيى بن محمد الشيج 

مشعل بن فهد بن جارهللا الجويره

فيصل بن عبدهللا بن راشد الغامدي

عبدالرحمن صالح ابراهيم الشهيل

ي سعود بن ناوي بن طنيش العب  

ي غزاي بن ناوي بن طنيش العب  

حابس بن علي بن طويريق الربيعيه الشمري

ي  بن محمد الرقانر
محمد بن حسيى 

فهد صباح عبدهللا الخالدي

راشد سعد محمد المقابله

فواز بن محمد مكي بن حسن مكي

فري    ح بن فهد بن عبدهللا الهريش

هللا بن ابراهيم الداه ابراهيم بن خبى

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المعيبد

ماهر بن احمد بن فهد الخليفه

محمد بن فهد بن عبدهللا الهريش

علي بن طاهر بن حسيى  السماعيل

مهدي بن صالح بن ياسيى  المبارك

عائشه بنت راشد بن عبدالعزيز الهزيم
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ه بنت منصور ابن عبدهللا الغدير سمبى
مريم بنت حسيى  بن محمد بوخمسيى 

حسيى  ابن علي ابن ابراهيم القطان

سلطان بن مبارك بن عبدالرحمن البوعلي

محمد بن علي بن محمد البصيالن

حسيى  بن علي بن حسيى  الشطيب

محمد بن نافل بن عبدهللا السبيعي

عبدهللا سلمان حسن القويعي

عبدالخالق بن جمعه بن محمد المعيلي

جاسم ابن طاهر ابن محسن العبدهللا

احسان بن علي بن محمد العبدالمحسن

زكيه ياسيى  عمران

احمد بن طاهر بن صالح

AYEDH M AL KHAMEES

ي محمد بن عبدالرحمن بن سالم الحليير

عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالرحمن المالء

حسيى  بن احمد بن علي الجاسم

انور بن علي بن حسن المبارك

ي
 
فهد بن عباد بن بركات الطويرف

طارق بن عبدالرحمن بن نارص العويد

فاطمه حيدر بن محمود بن صالح المرهون

سامي بن علي بن محمد الماجد

حبيب بن نارص بن محمد الخلف

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشي

فؤاد بن محمد بن علي ال شبيب

شاج بن احمد بن عبدهللا ال عبيد

عوض بن جارهللا بن عوض المالكي

صالح بن محمد بن علي غواص

جاسم حسن بن محمد بن صالح المرهون

وجدان بنت حيدر بن محمد بن صالح المرهون

عوض بن دواس بن محمد ال عامر

ه احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه امبى

علي بن عبدالمنعم بن تركي ال هالل

فيصل بن سعد بن محمد بن شايع

ي
فيصل بن فهد بن سعود القويض 

ي
مها بنت عبدالعزيز بن ابراهيم القريشر

ابراهيم بن عبدهللا بن محمد الفضل

ي
نارص بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

علي بن محمد بن هاشم الشعله

مساعد بن محمد بن عبدالرزاق الدهام

بدر بن محمد بن علي ال شبيب

بسام بن محمد بن عبدهللا المرشد

عبدهللا بن جمال بن ابراهيم المديفر

عبدالمنعم بن حواس  بن محمد الحواس

حمد بن مبارك بن حمد الراشد
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ي
رائد بن جعفر بن محمد البقشر

حسيى  بن محمد بن صالح الجمعه

ي
يونس  بن محمد بن موش الدبيي 

عادل بن عبدهللا بن عبدالرزاق البشبى

محمد بن خليفه بن شايع النويرص

عمر بن صالح بن علي العبيد

ف احمد بن محمد بن علي المشر

محمد بن عبدالخالق بن عبدهللا القطان

ي ي العتيير
 
محمد بن مبارك بن سعود المورف

علي بن محمد بن عبدهللا الدالوي

عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز الزمامي

بندر ابن خليفه ابن عمران التيماوي

مهدى بن جواد بن عل الهليل

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

احمد بن حسيى  بن فايز الفايز

عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا الباروت

رجاء بن باتل بن محمد الدوشي

عيش بن احمد بن محمد الناظري

جواد بن جعفر بن ابراهيم الخطام

ي
علي بن محمد بن عبدهللا البحران 

نارص بن راشد بن محمد المري

مرتض  بن جابر بن طاهر العمران

عبدالمجيد بن عبدالمحسن المبارك

عل ابن حسن ابن خميس  بوشور

بدر بن محمد بن علي السماعيل

علي بن حسيى  بن علي المبارك

يوسف بن ابراهيم بن حسن السبيع

صادق بن احمد بن خليفه السيف

ي
محمد بن حسيى  بن جاسم البحران 

ي
عبدهللا بن علي بن حسيى  البقشر

نارص بن علي بن نارص الشاوي

سليم بن عبدهللا بن صالح الغراش

عمر بن سماعيل بن عمر السماعيل

ي احمد ي بن جاسم الحاحر حسيى  بن حجر

احمد بن بهالن بن حمد الرشيدي

ف عبدالمحسن بن علي بن عيش المشر

يوسف بن محمد بن حسن المؤمن

حسن بن احمد بن حسن بوجباره

عادل بن علي بن صالح الصكاك

شاكر عيش احمد الخليفه

عليا بنت حبيب بن احمد الخالص

ي
زكريا بن صادق بن عبدرب الرسول البحران 

سلمان بن صالح بن عبدهللا الناجم

فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

هيف بن راجح بن قبالن الهاجري
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فالح فهد محمد

معب   بن عبدهللا بن خالد الشلهوب

عبدهللا ابراهيم محمد عصفور

صالح نايف خطاف الشمري

ي تركي خويتم هالل الرحيمي المطبى

لمياء بنت بداح بن عبدالعزيز العنقري

سعود بن فواز بن زنعاف السهلي

منصور بن عبدالرحمن بن سليمان الطرباق

ي بندر بن عبدهللا بن ابراهيم الصير

خالد بن ابراهيم بن محمد الفياض

عبدالمحسن بن ابراهيم بن محمد فياض

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش

احمد بن محمد بن عبدالرحمن المنصور

ي عفات بن فنوش بن سلطان العب  

خالد بن عمر بن علي التميمي

ى خالد نايف حمود المطبى

مالك مبارك عبدهللا الدوشي

موش بن محمد بن سليمان الشمري

عبدالعزيز بن حسن بن جبر الجبر

ي خالد بن مشاري بن غتار العتيير

محمد بن فهد بن جاش الدوشي

ي
 
امل بنت سعيد عياد الروف

ي
جواهر نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
فيصل نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

امل بنت علي بن محمد المجحد

ي
خالد نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

شدي بن هادي بن مسلط الشمري

ي
سوزان فيصل سعيد الشهران 

ي ي العتيير نواف بن عزيز بن نائف الذيانر

ي
نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

شاهيى  سعيد علي اليامي

ي محمد بن ذيب بن حمود العتيير

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدالعزيز التويجر

حمد بن نارص بن سعد السهلي

خالد بن نارص بن سعد السهلي

ساره بنت نارص بن سعد السهلي

ي السهلي
نارص بن سعد بن بان 

عبدالعزيز بن منصور بن حمد الصغبى

ي عيد بن عايد بن هليل العب  

سعد بن صياح بن محمد الخالدي

ي نارص بن مصارع بن رشيد العب  
خالد بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

ابراهيم بن عبدهللا بن نارص الراشد

ثرياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الصغبى

محمد بن منصور بن حمد الصغبى
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ي بن عبدالهادي الدوشي
 
عبدهللا بن شاف

رضا نورالدين رضا الحداد

محمد بن عايش بن احمد بوسنه

عبدالعزيز عثمان حمد الشبانة

ي هليل بن عويد بن هليل العب  

عمر بن زايد بن محمد الزايد

ي
موض  فايع زنعاف الدعجان 

تركي بن سعد بن عبدهللا العيد

فيصل بن مساعد بن موش العصيمي

فهد بن عبدالعزيز بن محمد السعيد

محمد بن عبدهللا بن محمد المسيند

ثامر بن جاش بن سليمان الجاش

فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم القاسم

ي عبيد هللا مبارك حمدان المطبى

فهد بن مبارك بن علي الدوشي

مبارك بن عبدهللا بن محمد الرشود

ي ي العتيير
طلق بن قشعان بن دوح 

ي
عيش بن محمد بن حمد بن ظف 

ي
فهد بن خليل بن جمعان القحطان 

عقيل بن جعفر بن احمد العكروش

منصور بن محمد بن علي الطريخم

صالح سليمان سعد العجيمي

محمد بن عبدهللا بن علي الشهوان

نارص بن محمد بن سعود العجمي

سعد بن محمد بن سعد بن شقبى

ساره محمد خالد العقيل

فالح بن نايف بن خطاف الشمري

ي علي بن مرعي بن حسن العب  

سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل

ي نارص محمد صالح العتيير

محمد بن احمد بن حسن بن عبدهللا النمر

ي
محمد بن حسن بن ابراهيم السيهان 

صادق بن محمد بن عبدهللا الجباره

ابراهيم بن عبدهللا بن احمد الغريب

ي
امل عبدهللا محمد الدجان 

ي محمد بن طرجم بن هاضل العتيير

عادل صالح عيش العسكر

محمد علي مكي

رياض بن احمد بن علي المسلم

عبدالرزاق طاهر عباس المكي

ه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

بندر بن محمد بن مغرم الغامدي
هشام بن سعيد بن عبدهللا ال شوي  هيى 

عدنان بن عيش بن عل القالف

اهيم ابراهيم بن حسيى  بن عبدهللا البر
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عبداللطيف عبدهللا حسن الدجان 
رائد بن حسيى  بن خلف الكويي 

عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسيى  المحمد عل

عبدهللا بن رياض بن صالح الرصاف

خالد بن سعيد بن جعري الغامدي

انور صالح معتوق الخليفه

عبدهللا بن حسن بن محمد النارص
انور بن علي بن قاسم ال حسيى 

سليمان بن رياض بن صالح الرصاف

حسيى  بن عباس بن طاهر البالدي

ساره بنت محمد بن ابراهيم الزيد

محمد بن علي بن احمد باشه

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العرفج

رياض بن صالح بن سليمان الرصاف

محمد بن علي بن طاهر الحنفوش

جواد سلمان عبدهللا الصالح

سعد بن عبدالرحمن بن مبارك

توفيق عبدهللا محمد الخواجه

محمد خميس سالم الشامشي

علي عبدهللا عبدالمحسن الخليفه

علي بن محمد بن عبدهللا الخليفه

احمد بن عبدهللا بن عبدالوهاب الصايغ

احمد بن عبدهللا بن ابراهيم المعيلي

نبيهة بنت عبدهللا بن حسيى  القديجي

ي ابن عبدالمحسن ال جفن
 
عبدالمحسن ابن شاف

عبدالهادي علي ياسيى  الخواجه

محمد بن عبدهللا بن حسن المؤمن

حمد بن علي بن محمد الجريان

صالح بن محمد بن صالح المهناء

صيته بنت رخوان بن محمد العجمي

ي
حسيى  بن طاهر بن ابراهيم الحنفوشر

عبدالخالق بن جمعه بن عايش النارص

مالك بن عل بن سلمان ال داؤود

ه خديجه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ي بن محمد بن حسن بن شغب
هان 

حسن بن سلمان بن احمد العبدالعزيز

حسيى  بن عبدالعزيز بن عل المؤمن

فال ح بن محمد بن حسن العيشي

عيش بن حسيى  بن علي الخلف

محمد بن سلمان بن علي النمر

ه رحاب متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

عباس  بن عل بن محمد ال دعبل

احمد بن عبدالوهاب بن محمد الباشا

جميل بن عل بن حسيى  الرمضان

محمد عل سلمان الهاجرى
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عباس بن احمد بن علي اليعص

محمد بن مغرم بن عل الغامدى

حسيى  بن عبدالكريم بن محمد الحجر

راض  بن حسن بن احمد المؤمن

عبدهللا بن عمران بن ابراهيم الجباره

بندر بن ابراهيم بن عايش  االصمخ

عبدهللا بن احمد بن علي السعيد

محمد بن صادق بن احمد الفهيد
حسن بن محمد بن عل القحطان 

جاسم يوسف احمد جمال

ابراهيم نوح جاسم حسيى  المطوع

غاليه علي عبدهللا المال

احمد حسن محمد احمد السالم

ي العذبه
علي طالب راشد الودعان 

عبدهللا احمد حسن محمد السالم

يوسف نارص عيش علي السليطي

محمد صالح محمد عبدهللا شور

ي العذبه
حمد طالب راشد الودعان 

ريم احمد حسن محمد السالم

مها علي مبارك احمد المحمود

ي بن خالد بن غانم بن علي العبدهللا ال
ثان 

خليقه علي صالح علي المهندي

ه ال عذبه حمد راشد محمد الجهبى

هيفاء حسن نارص الراشد

يوسف احمد عل السعدي

سلمان سالم جاسم محمد البحر

مفتاح محبوب مفتاح رشيد

بدريه حمد سالم الكواري

الهام حمد سالم الكواري

ى المهندى خالد جاسم جمعه الشقبى

روزه نارص عيش علي السليطي

سالمه نارص عيش علي السليطي

جاسم محمد اسماعيل احمد الحمادي

راشد علي حسن الجفالي النعيمي

نوال نارص عيش علي السليطي

محمد جمعه محمد البوغفره الكواري

مقبل محمد مقبل السبيعي

يعقوب يوسف جاسم شور

فرج قحطان مبارك ربيعه السليط

احمد عبدهللا صالح السالم

عبدالعزيز سالميى  عبدهللا حسن الجابري

شما عبدهللا محمد بحبى

ي احمد سنان سعد سنان الكعير

توفيق حيدر صالح احمد محضار

مشعل جمعه محمد البوعفره الكواري
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عبدهللا محمد سعد المهندى

ي العذبه
طالب راشد محمد الودعان 

حسن علي عبدهللا علي باخميس

سالم محمد هالل البنعل المهندى

محمد جاسم محمد سعد الكبيشي

يوسف عبدهللا احمد قاسم العمادى

عبدهللا مروك الماس السعدي

عبدالعزيز محمد حسيى  محمد عبدهللا

محمود محمد زهران الرواحي

مي  سعيد سليمان

محمد بن سعيد بن علي البادي

حمزه بن علي بن محمد عيدروس

ي
فيصل بن سعيد بن عبدالرحمن المخيي 

قيه لالستثمار القابضه ش  م ع ع كه الشر شر

ي ي الحمبى عواطف بنت علي بن سعيد العكبر

حنان بنت مصطف  بن عبدهللا

ي
احمد عبدهللا صالح الشعبان 

 الكيومي
محمد راشد سالميى 

محمد بن خميس بن شور العلوى

ي
 
اس بن خلفان بن حمود الطوف نبر

سكينه بنت مصطف  بن عبدهللا

ي
سامي بن سعيد بن عبدهللا النبهان 

BRAGANZA IVOR MARIO

محمد بن عبدالمجيد بن عبدهللا

سعود بن عبدالعزيز بن حميد الزيدي

ي
صادق بن محمد حسن بن موش اللوان 

علي بن مصطف  بن عبدهللا

فوز سالم سليم الراشدي

ي محسن بن سعيد بن سعد جداد الكثبى

نارص محمد علي الطالب

Rayya Abi Faraj

وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

طلعت سعيد محمود المدهون

سامر محمود القطان

ISTVAN FERENCZ

مصطف  توفيق محمد الخامرى

YUKIO OKA

HIROYUKI EBISU

JUN IWASE

TAKAYUKI HORIE

YASUAKI KODAMA

MASANOBU KAKIZAWA

NORICHIKA NISHIDA

TSUNEHIRO OGATA

TAKAHIRO IWAMOTO
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ي
 
حليم عمر فرج الكواف

عمر صالح عمر هنيه

عاطف فرج واصف

Rosmy Jean Louis

بدر بن سعيد بن عمر ال عمر

Suleiman Ismail Yahyah

اولغا فؤاد مزاوي

ي رضا عبدالهادي سعيد ال عبدالرب النير

ي
ياش عبدالغفار محمد سان 

ربيش مبارك حسن لحول المشيعي

راشد عبدهللا راشد الشامشي

محمود ذيب حماد

ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السويدي

راشد محمد دحروي العامري

عي اسماعيل محمد البر

محمد اسماعيل ابراهيم الفردان

عمر حيى بخيت بن زيود الشامشي

ي حصه محمد احمد المهبى

كه العديد للمقاوالت والنقليات ذ م.م.شر

ي سعيد مطر سعيد بليله المهبى

ي الرخيص
نشميه بنت مقبل بن راض 

حصه محمد عبدهللا طاهر النعيم

ي ميسون ابوبكر طالب احمد حرنر

ي عبدهللا ابوبكر طالب احمد الحرنر

ي اسماء ابوبكر طالب احمد حرنر

ي عائشه ابوبكر طالب احمد حرنر

ي عبدالرحمن ابوبكر طالب احمد حرنر

ي
عبدهللا بن محمد علي ال ثان 

علي بن عبيد بالرشيد

حميد نارص سالم العويس

عبدهللا ابراهيم عبدالرحمن محمد غردقه الط

ي محمد بن عمبى بن يوسف احمد المهبى

عبدهللا عبدالرحيم عبدالرزاق الفهي/ سعاده

حجر احمد بن حجر البنعلي

علي بن سعيد بن سلطان سالميى  الظاهري

محمد مهنا بطي هزيم القبيشي

فوازعبدهللا احمد عبدهللا

جمال بن صقر بن سلطان سالم القاسمي

سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري/ سعاده

حميد راشد علي حمد الدرعي

عبدالرحمن سعيد غانم

نشات فرحان عوض سهاونه

احمد سيف محمد بالحصا

خالد عبدهللا عمران تريم عمران

ي مطر عبدهللا محمد المهبى
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ي
مسفر بن سعيد بن عبدالرحمن القحطان 

يوسف محمد المسالمه

مساعد بن عبدهللا بن الكايد الخالدي

ي محمد عيد عبيد محمد الزعانر

جمال سالم عبيد سالم الطريف  الشامش

حسن عبدهللا يوسف حسن ال عل

راشد غريب راشد عبيد المنصوري

امنه حسن محمد علي

راشد حمد محمد ماجد السويدي

ي
طلحه محسن فضل العفيف 

خوله عيش خميس  محمد الخيلي

سالم مطر سالم علي بن مسيعد النيادي

Zahra Hassan Farah

ي
ورثه عبدالعزيز جاسم عبدهللا كشوان 

ي نشوه تميم الصليير

خالد بن منصور بن محمد القرعاوي

( ي  صديقه فقط)ورثه جمال نارص سعيد الزعانر

ي وهيب برنيه
محمد دان 

ايمان حسي  حافظ رحال

احمد عبدالقادر محمد عامر

اسامه عبدالوهاب جسام

ا محمد عبدالهادي الكبر

محمد عبدهللا طهرى الحمادى

سامي جواد احمد جواد ثابت

Kamran Saddique

عمر بن صقر بن محمد القاسمي/ سمو الشيخ

كه االستثمارات الوطنيه شر

احمد بن زايد بن صقر ال نهيان

عبدالعزيزبن حميد بن راشد النعيمي

المجموعه الدوليه الخاصه

راشد سالم سيف النعيمي/ سعاده

سيف حمدان سيف العلكيم

مسلم سالم مسلم بن حم العامر/ سعاده الشيخ

محمد سالم كردوس العامري/ سعاده اللواء

صقر سالم محمد بن حم العامري

محمد بن صالح بن عبدهللا الدرمكي/ معالي

ي محمد راشد مبارك سالم الكتير

ي الشجي
ورثه راشد علي حسيى  القيشر

جمانه نايف عبيد

RAMESH RAMAN KUTTY

الشيخ محمد علي محمد علي المعال

نضال زيد صقر عامر

SADDI FARIS

محمد فرج الرباح

ايهاب محمد توفيق صالح ابو زيد
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نبيلة يحيى قاسم

عبدالخالق علي سعيد بن ذاعر

سليمه رزاق حمد العامري

مروان احمد االشقر

ياش محمود عبدالكريم مسك

خميس عبدهللا خميس الرفاعي

ي
مروان عدلي علي الشلخي 
محمدمنبى احمد التخيى 

ي
 
صالح عبدهللا صالح عبدالرحمن المرزوف

بدري ابوبكر علي

فايزه محمد محمود

والء بدري ابوبكر علي

حازم بدري ابوبكر علي

وائل بدري ابوبكر علي

سالم عبدهللا سعيد شولي

ي راشد خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

عبدهللا خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهي

ي ساره خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

ي علي خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

Dilip Rajendra Hiremath

ماجد هاشم حافظ العجل

خلفان سعيد خلفان المزروعي

سمبى فهيم التابعي قويطه

مهره اسماعيل فتح عل ال حاجه

FAYEZ AHMAD FAYEZ ALBADRI

ي راشد محمد راشد بوقراعه الحمبى

احمد محمد طاهر رضوان ابوشعبان

محمد ابراهيم محمد الحمادي

محمد محمد الشيخ طه

محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

ALI HASAN ABBAS JAFREY

محمد عبدالحميد حسيى  هرهره

هيثم عفيف محمود

رضوان بن علي بركات

Mhammad Muneer Mohammad Ashiq

KHALIL CHARLES MASSOUD

محمد قاسم عبدهللا محمد

Marc Mohamad Hammoud

ان سعيد محمد بن اسحاق جبر

علياء سليمان حسن الحاج محمد

ي سلطان بن سمار بن ناهي المطبى

محمد بن سالم بن عيظه زعبنوت

سليمان بن بطي بن سهيل المربوعي

ليل بنت احمد العلوي

عائشه محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي
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ساره محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عبدهللا محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

اسماء محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

احمد محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

ابراهيم محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي
عبدالنارص علي عبدالكريم اللير 

هدى سعدالدين سعيد

خالد عبدالمطلب أحمد سالم

عبدهللا حسن محمد المقادمه

هيثم محمد سمور

احمد يجي نارص البطل

عبدهللا سالم محمد الصيعري

ي ر خليفه المهبى محمد مبى 

KUZHIYIL KIZHEKKATHIL CHACKO THOMAS

ساره رشاد صالح عبدهللا بانافع

معاذ علي محمد علي العمبى ال علي

حسيى  رشاد صالح عبدهللا بانافع

ي نر حمده عوض راشد زايد المحبى

ي بن حميد الهاشمي
 
نورة بنت شاف

صالح بن علي بن حميد الهاشمي

محمد بن علي بن حميد الهاشمي

ي بن حميد الهاشمي
 
هال ل بن شاف

تاج الش بكري احمد بكري

سيف علي محمد علي

راشد علي سيف عل صالح

هدى احمد عبدالرزاق خوري

محمد سعيد مزاحم عبدهللا باجابر

Zad Ul Karim Ahmad Gganayem

سامر محمد صابر سليمان

احمد صالح خطاب

ي
خليل ابراهيم علي محمد حوسي 

خالد احمد محمد عبدهللا بن فيصل الشج

مشف  حمد صالح الكرب

ي
سلطان محمد عبدهللا سعيد اليمان 

علي عبدهللا احمد عبدهللا

ي ه فالح علي مصلح االحبانر ميب 

ي نر طارق عامر مبارك عبدهللا المحبى

عبدالعزيز بن حمد بن عبدهللا الراشد

ي امنه عمبى يوسف احمد المهبى

امنه احمد موش

سلطان زايد عبدهللا بوحميد المزروعي

محمد احمد سيف المزروعي

محمد انور علي محمد عباس الخوري

HAWAR AZAD MOSTAFA

محمد ماجد احمد ماجد الغرير
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ي خلف
محمد احمد محمد ثان 

ي
محمد ابراهيم عبدالرحمن الشيبان 

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور

امل عبدهللا جمعه كرم القبيشي

ي
حسن علي عبدهللا العوض 

عبدهللا احمد عبدهللا المزروعي

خليفه سلطان سلطان هزيم السويدي

يوسف محمد عبدهللا حسيى  خوري

وليد موش طه

Hassan Mohamed Zakir Hussain

محسن احمد صالح عامر شجاع

مركز ابن ماجد الدولي

AHMAD MESHARI MUHAIDI

عببى محمد السيد

صالح الدين ياش شبيب

ي رامي عوده محمد العتيير

سعيد احمد سعيد سليم

عائشه محمد سعيد فضيله الهاملي

ي يفه عبدالعزيز ربيع المهبى شر

حسام شحده سليمان ابوطعيمه
محمد فريد محمود الشيخ حسيى 

HADEEL A AL MASRI

تغريد خليل محمود بدوان

احمد نبيل عبدالمنعم عبدالهادي

طالب بطي محمد العوجان القبيشي

عامرصالح محمد عامر الراشدي

عائشه علي محمد خوري

محمود عبدالعزيز محمود السادات

وليد ادريس محمد زغب

عببى محمد قاسم فاعور

زايد فاضل محمد حمد الشامشي

حمد الحر راشد الحر السويدي

ه دليمج خلفان الهاملي دليمج نخبى

رنر ناظم شحان احمد نمر

سمر شحان احمد نمر

امال يوسف علي العلي

جميله يوسف موش غريب

علياء سالم محمد العمر المنصوري

شمسه سعد عبيد سالم المهري

احمد محمد سعيد حرمش المنصوري

ي فاطمه احمد علي خنجر

يوسف خليفه نارص محمد الريس

نارص خليفه نارص محمد الريس

خليفه نارص محمد عل الريس

جانيت فيى جونهوس الريس
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تميم خليفه نارص محمد الريس

ي نر سالمه محمد سالم المحبى

محمدكامل محمود كنعان

معروف ابوبكر باعبيد

أحمد عبدالرحمن أحمد لولو
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سامي جواد احمد جواد ثابت

سالم بن محمد بن نارص القاسمي

خليل مطر اسماعيل ابو جراد

راشد عبدهللا عمران الشامشي

ي محمد بن عمبى بن يوسف احمد المهبى

عبدهللا عبدالرحيم عبدالرزاق الفهي/ سعاده

علي بن سعيد بن سلطان سالميى  الظاهري

جمال بن صقر بن سلطان سالم القاسمي

سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري/ سعاده

محمد راشد علي حمد الدرعي

حميد راشد علي حمد الدرعي

احمد شيخان الشيخ احمد الفارشي

محمد مهنا بطي هزيم القبيشي

حجر احمد بن حجر البنعلي

سيف حمدان سيف العلكيم

مسلم سالم مسلم بن حم العامر/ سعاده الشيخ

محمد سالم كردوس العامري/ سعاده اللواء

صقر سالم محمد بن حم العامري

محمد بن صالح بن عبدهللا الدرمكي/ معالي

ي محمد راشد مبارك سالم الكتير

راشد سالم سيف النعيمي/ سعاده

ا محمد عبدالهادي الكبر

مساعد بن عبدهللا بن الكايد الخالدي

Mumtaz Haider Niaz Haider

ورثة خليفه محمد خليفه المويجعي الشامشي

ي
ورثه عبدالعزيز جاسم عبدهللا كشوان 

DAVID HERON CUMMINGS

خالد بن منصور بن محمد القرعاوي

Aziz Tadayon

فرج محنا جبل صبيح

جمال سالم عبيد سالم الطريف  الشامش

خوله عيش خميس  محمد الخيلي

ورثه محمد علي احمد بن كلي

ي وهيب برنيه
محمد دان 

سالم مطر سالم علي بن مسيعد النيادي

امنه حسن محمد علي

ي
طلحه محسن فضل العفيف 

Zahra Hassan Farah

احمد عبدالقادر محمد عامر

ياش سعد انصاري يوسف

اسامه عبدالوهاب جسام

ي نشوه تميم الصليير

( ي  صديقه فقط)ورثه جمال نارص سعيد الزعانر

راشد حمد محمد ماجد السويدي

Fayad Hamzeh
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مشعل جابر جاسب حسن الفرس

سليمان بن عبدهللا بن محمد النارص

ي
علي سالم علي غافان دهمان 

عيد مشيلح عياد البقصمي

يوسف ابراهيم علي مراد عبدهللا

Ahmed Said Guedi

وليد عمبى علي عمبى البكري

سامح حسن رشدي العالول

ه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر مبى

حمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مريم سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

احمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ي مسفر بن مشبب بن محمد عسبى

سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مهره خميس محمد السويدي

خليفه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ي
سلطان بن محمد بن معيض القحطان 

ربيع تحسيى  خرص  علي

Mohamed Yoosoof Hussain

علي عبدهللا علي جمعه المازمي

وليد سالم ابراهيم محمد بن درويش النعيمي

عبدالخالق علي سعيد بن ذاعر

ي عبدالرحمن سيف محمد سيف الزعانر

ماهر سلطان عبدالحميد محمد

سليمه رزاق حمد العامري

ي صالح محمد سعود الهزار المسهيلي الكثبى

احمد محمد سليمان فرج محمد

Hanan Dawoud

RAMESH RAMAN KUTTY

جمانه نايف عبيد

SADDI FARIS

خميس عبدهللا خميس الرفاعي

ي
مروان عدلي علي الشلخي 
محمدمنبى احمد التخيى 

بدري ابوبكر علي

والء بدري ابوبكر علي

وائل بدري ابوبكر علي

حازم بدري ابوبكر علي

فايزه محمد محمود

خليل راشد ابراهيم الجيوش

سالم عبدهللا سعيد شولي

حسيى  محمد فؤاد حسيى  الغزاوي

KALPANA RAMESH MOTWANI

ي علي خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

ي ساره خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى
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عبدهللا خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهي

ي راشد خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

دانة عادل درويش

ماجد هاشم حافظ العجل

عبدالحليم صديق احمد راشد

عزالدين احمد عمر بامخرمه

يف محمد العزام خالد شر

الياس نعمه هللا خليفه

لولوه عيش علي الحميدي

لولوه عيش علي الحميدي

نارص محمد عبدهللا محمد صالح السويدي

خليفه سلطان احمد سلطان السويدي

محمد امجد خالد احمد حتحت

ي
 
ف نارص عبدالرب علي احمد الشر

فيصل علي احمد نجد

عوده عجمي سفاح

ي
محمد فواز ممدوح القاعان 

ي
اسامه عبدالقادر حسن الرويي 

رامز اسعد طنوس

Mohammed Iqbal Usmani

احمد محمد طاهر رضوان ابوشعبان

محمد عبدالحميد حسيى  هرهره

ALI HASAN ABBAS JAFREY

Anjum Ara Mohammed Iqbal Usmani

محمد محمد الشيخ طه

محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

جاسم يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

هيثم عفيف محمود

MOHAMMED ABUSHARKH

Suraj Bhuvanendran

احمد مصطف  احمد عبدالجواد

رضوان بن علي بركات

Marc Mohamad Hammoud

KHALIL CHARLES MASSOUD

محمد قاسم عبدهللا محمد

SHITIJ MOHAN GUPTA

REDA ALI EZZAT IBRAHIM MAHROUS

ان سعيد محمد بن اسحاق جبر

علياء سليمان حسن الحاج محمد

اسامه سعود عبدالقادر صالح

هشام حمدى منصور البهنسارى

ي سلطان بن سمار بن ناهي المطبى

سليمان بن بطي بن سهيل المربوعي
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ساره محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

احمد محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

اسماء محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

ابراهيم محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عبدهللا محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عائشه محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

غسان غالب محمد الصالح

احمد يجي نارص البطل

خالد عبدالمطلب أحمد سالم

احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

هيثم محمد سمور

RASIN KADRI MUFTI

دانه احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

خلود احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

سلمىعتيق محمد الهاملي

هدى سعدالدين سعيد

مروان روحي رمزي سمارو

رمزي روحي رمزي سمارو

عبدهللا حسن محمد المقادمه

علي احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

ي أسعد حسن مجاهد شلير

معاذ علي محمد علي العمبى ال علي

ي ر خليفه المهبى محمد مبى 

سمبى شحان احمد نمر

Tawfik Dayazada

ي نر حمده عوض راشد زايد المحبى

باسمه سعيد يوسف ضيا

عبدهللا سالم محمد الصيعري

ي
 
ميسون محمد عبدالرحمن المرزوف

جهاد رشيد قسطون

اعتماد يوسف مخول

ي بن حميد الهاشمي
 
نورة بنت شاف

محمد بن علي بن حميد الهاشمي

صالح بن علي بن حميد الهاشمي

ي بن حميد الهاشمي
 
هال ل بن شاف

Tafazzul Hussain Zamim Hussain

JAVED AKHTAR QURESHI

Hamid Ali Habib Ali

تاج الش بكري احمد بكري

خالد احمد محمد عبدهللا بن فيصل الشج

ي ريم محمد بطي محمد المهبى

سعيد صديق فتح علي عبدهللا ال خاجه

يكي صالح عمر علي سالم البر

محمد سعيد مزاحم عبدهللا باجابر

علي عبدهللا احمد عبدهللا
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محمد ماجد احمد ماجد الغرير

عائشه محمد سعيد فضيله الهاملي
محمد فريد محمود الشيخ حسيى 

سعيد احمد سعيد سليم

HADEEL A AL MASRI

ي امنه عمبى يوسف احمد المهبى

تغريد خليل محمود بدوان

ي نر طارق عامر مبارك عبدهللا المحبى
ايمان عبدالرحمن الحسيى 

عبدالعزيز بن حمد بن عبدهللا الراشد

AHMAD MESHARI MUHAIDI

وليد موش طه

عائشه علي محمد خوري

HAWAR AZAD MOSTAFA

امنه احمد موش

مركز ابن ماجد الدولي

خليفه سلطان سلطان هزيم السويدي

محمد احمد سيف المزروعي

ي خلف
محمد احمد محمد ثان 

ي ه فالح علي مصلح االحبانر ميب 

احمد نبيل عبدالمنعم عبدالهادي

امل عبدهللا جمعه كرم القبيشي

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور

عبدهللا احمد عبدهللا المزروعي

ي
حسن علي عبدهللا العوض 

طالب بطي محمد العوجان القبيشي

ي يفه عبدالعزيز ربيع المهبى شر

ي
وسام محمد علي راشد العشر

وليد ادريس محمد زغب

عببى محمد قاسم فاعور

ساره ابراهيم عبدهللا ابراهيم المنصور

حمد الحر راشد الحر السويدي

ه دليمج خلفان الهاملي دليمج نخبى

سمبى فتج عبدهللا محمد

رنر ناظم شحان احمد نمر

امال يوسف علي العلي

علياء سالم محمد العمر المنصوري

ي
علي عبدهللا جمعه غريب الحوسي 

شمسه سعد عبيد سالم المهري

حمده راشد محمد المنصوري

احمد محمد سعيد حرمش المنصوري

جانيت فيى جونهوس الريس

خليفه نارص محمد عل الريس

نارص خليفه نارص محمد الريس

يوسف خليفه نارص محمد الريس
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تميم خليفه نارص محمد الريس

راشد ابراهيم محمد عبدهللا المزروعي

عبدهللا ابراهيم محمد عبدهللا المزروعي

عبدهللا ابراهيم محمد عبدهللا المزروعي

شيخه مطر خميس خلفان المزروعي

Valerian Rosario Vas

نضال بن زين بن حسيى  العطاس

مطر عتيق زويد بخيت الدرمكي

احمد بن جاسم بن حسن القعاطري

جاسم محمد عبدهللا حيدر الحمادي

Ayesha Mylecharane Callan

مي  احمد عبدهللا
حسن محمد عثمان عباس مصطف 

علي حمد عبدهللا سبعان ال بريك

عمر صالح علي الجوهري

صالح احمد سعد المنصوري

حنان فتجي زكي مينا قالده

SUBBA MADHAV RAO

Sundeep Subba Rao

Venkataraman Prasanna Venkatesan

فاطمه سالميى  عبدهللا الجابري

ي
فهيم مصطف  عاصم داغستان 

حامد محمد حسيى  مطبى

يوسف الفندي سيف محمد المزروعي

حصه راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

محمد راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

سلطان راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

العنود مطبع عبدهللا عل الحبانر

ي مبارك خليفه راشد سعيد المهبى

محمد ماهر مصباح محمود االسمر

هبه محمد ماهر مصباح االسمر

سهيل سعيد عبدهللا سليم الفالشي

ي ابراهيم عبيد ابراهيم ضليع الزعانر

ي
فاخره محمد عبدهللا القريي 

محمد اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

تاله اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

ي روال احمد مهدى الكثبى
هدى محمود احمد الحوسي 

فائزه فارس عبدالعزيز الحامد

ايمان حسن محمد الناطور

نور اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

جميل اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

ي يونس مال هللا سعيد رباحه الخمبى

فارس اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي
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ساره يوسف عيش السيدحسيى  الرفاعي الحوسي 

يوسف عيش السيد حسيى  محمد الرفاعي

سندس محمد بشار الخطيب
فرح يوسف عيش السيد حسيى  الرفاعي الحوسي 
احمد يوسف عيش السيدحسيى  الرفاعي الحوسي 

احمد قاسم خليفه ال بوعنيى 
حنان ظاهر حسيى 

ي محمد جمعه سالم عبود الكعير

م عبداللطيف محمد البر

ايناس بدر عبدالفتاح الحروب

نارص جعبل محمد العوذلي

مريم راشد عباس سالري

Mohammed Kasam Khan

محمد يسن بنياميى  رحمه

عببى عدنان عبدالحسيى  السوادي

فاطمه هبول سعيد الراشدي

HUSAIN SULTAN ALI NENSEY
سلوى محمد رشاد مصطف 

ليال محمد الشيخ طه

سامح نادر عبدالنور يونان

ي  الزعانر
شيخه رحمه حسيى  رحمه حسيى 

غاده عبدالمجيد سليمان ابوحسيى 

متعب حسن احمد السعيدي

ي
مازن عبدالمجيد اسكندران 

تامر عل نبيل محمد ابوطالب

Swaminathan Shanthi

Mohamed Najeh Aref Al aghbar

همام محمد سامي قنوت

محمود سامي نشاوي

ي
احمد محمد محمد عبدالغي 

طارق راشد نارص عبدهللا المزروعي

مي  علي موش المروى

SHOEB MOHAMMAD

احمد عبدهللا احمد

يفه السيد محمد السيد علي الموسوي شر

حميد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوي

نارص محمد سعيد مبارك سبت الخيلي

رضا عبدالبديع اميى  السيد المسيدي

ي
 
حسيى  صالح عثمان عبدالباف

محمد مال هللا محمد نور محمد خوري

سعيده خليل عنب  العلي

قاوي حسام الدين احمد علي الشر

ي ابوالفتوح هاله محمود خبى

ي
عمر حسن يوسف حسن الحوسي 

منال جاسم حسن بن جعفر
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عبدالقادر محمود خدام

وائل السيد محمد يوسف

فاطمه احمد عبيد مخشب

محمود ذيب حماد

فاطمه محمد رشاد

ريم يوسف محمد عبدهللا الشمري

ي
داود ابراهيم محمد علي ابوالشوارب العوض 

سعيد محمد صالح محمود حسيى  الخوري

معب   نبيه سالم عازر

محمود احمد السيد غنيم

ي محمد اديب احمد العرنر

SASI STEPHEN

سامح نرصي عبدهللا ضبيط

PRADEEP KUMAR VASUDEVAN

خالد صقر سلطان القاسمي

كلثم هاشل علي

مها سالم عبيد سالم الظاهري

كريم احمد نارص النعيمي

جمعه سالم خليفه سلوم الراشدى

امل محمد نايع

سيف سالم خليفه سلوم الراشدي

عمران خليف باير القاسم

شامل محمد حلم محمد عمر

طلل حميد عبدهللا بالهول

محمد بطي خلفان القبيشي

Awadh Salim Mohamed Saary

Jamila Awadh Salim Mohamed

NAHID AWADH SALIM

نبيل يوسف محمد ابوجراد

اد والتصدير النورس  للستبى

راشد بن مسعود بن سعيد الريامي

احمد اسحاق احمد حمدان

دانه عيش خلف هالل المزروعي

علي غانم راشد شاهيى  المنصوري

محمد عيش محمد النجار

احمد حمد عبدالرحمن راشد عبداللطيف المبار

سناء حمد عبدالرحمن راشد المبارك

Elizabeth Navarro Castle Mason

كه النوارس لداره العقارات شر

ي
عصام سعيد علي البان 

ات احمد احمد فبى 

Nair Kunnil Aboobacker

ي عمر مبارك عبدهللا الناجم الجنيير
باسل ثابت عبدالعظيم الغصيى 

فاطمه غانم علي هميله المزروعي

RAK Properties PJSC Page 305 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2012

2012العام - األرباح غير المستلمة 

سلم راشد علي المزروعي

وضحه غانم علي هميله المزروعي

ليى  صالح سالم خليل بربر

اروى عدنان موش عليوات

احمد محمد سالم بربر

محمد سالم خليل علي بربر

ساره صالح سالم خليل بربر

صالح سالم خليل بربر

ي
احمد حسن عل عبدهللا العوض 

عبدهللا راشد محمد راشد حمد الهاجري

مي
عبدالخالق عبدهللا محمد نحيش الحرص 

ي ميسون يوسف ابراهيم الزعانر

ي جاسم علي ابراهيم محمد بوعتابه الزعانر

ي علياء علي حمد الزعانر

نارص حاحر اكبر مالك

حسيى  مال هللا عبدالرحمن حسن الحمادي

فادي محمود ابراهيم محمود السكسك

الشيخه مصيفه محمد بن بطي بن حامد ال حامد

الشيخ زايد بن محمد بن بطي بن حامدال حامد

ي الشيخه حمده محمد عبدهللا الحمبى

محمد عمر سعيد

ي رنا سالم صالح سالم الكثبى

فتحيه سعيد جمعه الصيوي
حمد علي حسن الحوسي 

يف الهاشمي فيصل عبدالعزيز عبدالعزيز الشر

ميثه عيش خادم ابوعال مه القبيشي
منصور مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 

حماده جميل حماده باكبى

ناهد محمود علي

ي خالد احمد محمد ماجد المهبى

سيف محمد علي الكميت الهاجري

نوره راشد سيف سعيد الجروان

ود راشد سيف سعيد الجروان

حصه راشد سيف سعيد الجروان

محمد عبدالرحيم محمود سنكر

ي عادل ريس  عامر محمد الكثبى

Jagadeesh Uppin Shivarudrappa Uppin

ي
ثريا فاعور عبدالغي 

ي
هدى سالم خليفه راشد الرباعي الرميي 

مجدى محمد عماد مرش

بشار عبدهللا السود

عبدهللا عمر عبدهللا محمد بوذار الراشدي

RANJEET SINGH SINGHVI

ي علياء شطيط عبيد بن الكتير

Rabia Ijaz
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شمه خليفة مصبح العيالي

راشد مبارك مطر احمد محميد المانع المنصور

وضاح مساعد عبدهللا محمد شحبل التميمي

ي
ايمان طالب علي المومي 

جهاد محمد سالم خريسات

مي  محمد سعيد صالح العامري

محمد عبدالرزاق البغدادي

هان النعيمي حسن احمد حسن سالم الشر

زيانه بنت سالم بن محمد

ي
محمد عبدهللا علي الحوسي 

فاطمه علي جاسم

JUKAKU MOHAMMED ISMAIL

محمود تيسبى محمود المبسط
سميه عبدالكريم حسيى  مصطف 

ي
سالم احمد حسن الحوسي 

AKIHIRO SHIMOZONO

علوي صالح علي المنصوري
حسيى  محمود حسيى 

SACHIKO SHIMOZONO

فاطمه محمد مبارك

HIROKO SHIMOZONO

محمد السيد صالح احمد الظاهري

ياش محمد سعيد بالبحيث

عادل سامي سلطان العيش

كه راكو لتموين المواد الغذائيه  ذ م م- شر

ي بخيت خميس سعد هللا بخيت الكثبى

وفاء نصوح نرص ابوسعده

احمد خميس راشد خميس بن شقوي

زينب عمر علوي الكاف الهاشمي

عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي

خديجه عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي

اسماء عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي

رنده عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي

ي صالح مشعل العدوان
موض 

ي محمد اسماعيل محمد اسماعيل الطنيجر

ي
ي محمد يوسف الوردان  وهير

فراس عبدالسالم طيب

مريم جميل كامل النجار
عبدهللا عل حسن قطب الدين الحوسي 

ليل محمد احمد

سعيد حسيى  محمد اسدهللا خوري

رائد احمد موش الفاخوري

اسماء حسيى  محمد حسيى  الحمادي

رائد مصطف  سفر

محمد سعيد عدنان البقاع
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Mohammed Abuelkhair

عبدهللا محمد علي

ي نر امنه جمعه سالم حايز المحبى

ف عليان عبدالرحمن الحمايده اشر

خديجه سيف سالم ساكوب المزروعي

عبدهللا سيف سالم ساكوب المزروعي

سالم سيف سالم ساكوب المزروعي

بطي سعيد خميس المعمري

سيف محمد احمد خلف العتيبه

حمدان محمد صالح عبدهللا

وش العامري واضحه محمد قناص حب 

خلفان محمد احمد ديالن المزروعي

احمد محمد احمد ديالن المزروعي

عبدهللا سلطان سلطان هزيم السويدي

مريم عبدهللا مسعود علي

سالمه محمد خميس جمعه الغفلي

جمعه محمد راشد حرمش المنصوري

محمد خليل ابراهيم الحمادي

محمد نارص حسيى  ابراهيم الصايغ

ي احمد حميد اسماعيل الهرده الزعانر

هادف سالم راشد المنصوري

جهاد محمد اسماعيل حسن الرمجي

Syed Khalid Iqbal Zaidi

AL SHAMAL AUTO PARTS LLC

ي محمد سالم جاسم الشاعر الزعانر

محمد كمال احمد الشيخ

يوسف احمد عبدهللا ابو الريش المنصوري

ي
حمده عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
محمد عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
شما عبدهللا خلفان مطر الرميي 

MAHENDRA KUMAR TULSIDAS VASU

محمد نارص علي الحوطي

PUNIT VASU

HOSSEIN EBRAHIM ASRAR HAGHIGHI

نارص علي عبدالرحمن الحوطي

ندى محمود قرانوح

KARANI VIRAMATI BHAGWANDAS

ALI DAVID PAKSIMA

RAISINGHANI AJEET GHANSHAMDAS

MEENA BHAGWAN BHATIA

وليد احمد محمد بلبل

Tabbassum Rasul Chaudhary

ابراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الراججي

اسماء راشد يوسف البغام

فادي عادل حماده
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محمد علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

سلطان علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

مريم علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

ي ايه للكهرباء ذات مسئوليه محدو
كه اي ن  شر

RAJAGOPALAN SURESH

علياء علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

جمال عبدالرحمن جاسم ابراهيم البغام

رياض ابراهيم ابراهيم

ي علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعانر

كه ذات مسئوليه محد ونيات شر الوفاق لاللكب 

NABILA NISAR MUHAMMAD ASGHAR

ي
حمد عبدالرازق يوسف علي العوض 

MUHAMMAD ASGHAR

يكي سالم صالح مبارك البر

JOHNSON THARAYILATHU ABRAHAM

JAGDISH KODU MAL JESWANI

FAREEHA SAKARIA

خميس عبيد خميس عبدهللا الظاهري

ي فوزيه عبدهللا عمر الخريجر

Naseem Ahmad Siddiqui

و للصناعات  كه ذات مسئوليه)الكب  ي شر دنر

KADIVETI SREEDHAR REDDY

شموخ بنت احمد بن صالح الهمامي

جبله مبخوت محسن عمران

وك شاجع الهمامي مبر

امال احمد الهمامي

العنود احمد الهمامي

ساره بنت احمد بن صالح الهمامي

سلطانه بنت احمد بن صالح الهمامي

اسماء بنت احمد بنت صالح الهمامي

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

صالح بن احمد بن صالح الهمامي

افنان احمد الهمامي

احمد بن صالح بن سالم الهمامي

مبخوت احمد الهمامي

مبارك بن صالح بن سالم الهمامي

حسناء بنت عبدهللا بن صالح الهمامي

صالح بن شاجع صالح الهمامي

شاجع بن صالح بن سالم الهمامي

عبدهللا شاجع الهمامي

وك بن علي الهمامي رفعه بنت مبر

معاذ احمد الهمامي

ه حسيى  قعيق سمبى

محمد حمد علي المزروعي

حسن حمد علي المزروعي
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حمد علي مسلم المزروعي

احمد محمد يوسف منقوش

اميمه صالح الدين علي حسن

ماهر محسن نارص خميس الصيعري

حمده منصور محمد عباس علي خوري

احمد منصور محمد عباس خوري

مي  منصور محمد عباس علي خوري

سال مه منصور محمد عباس علي خوري

نارص عوض  محسن عوض الواحدى

وليد صالح عبده صالح

مبارك محمد نارص بن حويل

حسام ابراهيم حسن حماد

ي
محمد جمعه خلف شمس الحوسي 

Cyrilles Willibrordus Cornelius

ي احمد اثبى محمد صبر

شيماء فضل نرص منصور

خليفه احمد خميس فري    ح القبيشي

محمد خلفان عبدهللا الهاملي

سلطان علي صياح محمد المنصوري

نارص حسن سلطان غانم الغانم

اشجان محمود غالب محمد سميع المطوع

امل محمود غالب محمد سميع المطوع

عبدهللا خالد صديق فتح علي ال خاجه

ساره شعرواي حموده شعراوي

ي
سعيد درويش غانم سيف الرميي 

ليل غارم محمد عبيد غنامي كندي

ي مريم باجاه ابراهيم بريك الحمبى

ي
حكيمه احمد غال م درويش البلوشر

لؤلؤه عبيد حميد المنصوري

راشد علي سالم طراف

علي محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

احمد عبداللطيف احمد الموش

ي
هناء هالل محمد علي محمد الظنحان 

سلطان نارص محمد نارص سلطان السويدي

لمياء حافظ محمد الراشدي

طارق محمد محمد شحاته

ي جواهر عيش جمعه القطبى

يوسف درويش جمعه

Christine Mavis Luscombe Whyte

MOHAMMAD SHOAIB SIDDIQUI

Janos Petnehazi

ي
خزينه محمد ظافر العريان 

نارص عبدهللا عبدالرحمن الزبيدي

سالم سعيد محمد ال بريك
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Vijay Kumar Madan

شمه راشد علي الوالي

علياء احمد خميس المحرزي

علياء محمد عبدهللا محمد المحرزي

م.م.مودرن هاوس للمقاوال ت العامه ذ

مريم مسعود سالم غريب القمزي

سلم مسعود سالم غريب القمزي

محمد سالم مبخوت معويض الراشدي

ي مي  نارص عبدهللا الجنيير

ي عائشه سالم نارص الجنبيير

ي خالد نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي سالم نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي عبدهللا نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي مروان نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي نارص عبدهللا نارص الجنيير

علي ابراهيم فاعور

SHARON MATHEW

Swapna Sharon

ونيه محمد حسن

ي علي عبدهللا محمد خميس  الكعير

ساره ابراهيم سعيد شوربجر

صالح عبدالكريم صالح نورس

مريم سلطان سالم مطر الظاهري

مكرم شفيق سعد

عديله السيدشبر السيدابراهيم

ي امنه حسن عبدهللا الزعانر

ي ابراهيم يوسف محمد الزعانر

ابراهيم علي عبدهللا الهاشمي

محمد حسن سعيد محمد

ي عبدهللا عطيه نارص ناحر

ي العمودي
 
عثمان عبدهللا ابوبكر باصاف

ي
ي عبيد الرميي 

هند ثان 

فاطمه يوسف جمعه حسن

فرج ادريس فرج العبدهللا

عبدهللا راشد سعيد عل المهندى

ي نر زايد الحاج عبدهللا خليفه المحبى

جنات خرص  خرص  قنديل

علي عبدهللا محمد خلفان

يف الشيخ ابوبكر الشاطري كمال شر

خديجه محسن صالح

ي
سعاد حسن سالم الحوسي 

ي
سعود تركي عبدالرحمن عبدهللا البلوشر

ي
عدنان عقيل عبدهللا عقيل ماض 

هيام انيس حسن

ي
علي عيش السيد حسيى  محمد الرفاعي الحوسي 
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محمد نايف عبداللطيف الحمد

Nellikkottu Suresh
احمد خالد ابراهيم ياسيى 

شادي صالح فايز الدغمه

خالد محمد علي بارود

محمد عبيد كنيش مبارك الهاملي

ي
عبدهللا اشبان 

عاصم زكي البدوي

جابر علي ابراهيم مالك حمدان مالك

نشوى نادر محمد صلهوم القبيشي

حسيى  علي حسيى  ابراهيم المناعي

MATHAI ZAVIER

بخيت سالم محمد مصبح المهري

مي  سالم محمد المهري

مريم مبارك مصباح المرر

Muhammad Salim Qadir Bakhsh

زياد مسلم جمعه النجار

خالد صالح موش االحمد

محمد يوسف سيد الديماشي

حسيى  خرص  رحمون الرشيدات

احمد هالل اعقيل

عبدهللا سيف سهيل شي    ع المزروعي

صفيه محمد عبدهللا

ي
احمد علي احمد الحوسي 

ي
عبدهللا احمد علي احمد الحوسي 

ي
مريم احمد علي احمد الحوسي 

فاطمه احمد حسن

فيصل عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى

عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى

فانا حسن حرب مبى

عبدهللا سعيد احمد خلف العتيبه

ياش ابراهيم الجمعه

قماشه جمعه محمد الهاملي

ي عمر جاسم سالم الشاعر الزعانر

طارق محمد علي عبدهللا

حمود عبدالهادي محمد الهاجري

ي
امنه سلطان محمد القاض 

عنايات عبدهللا محمد

خالد حسن عبدهللا خصيبه

نجاح محمود تميم

ي خالد عمر عبدهللا الذهب الجنيير

صالح بن محمد بن هادي الهمامي

ي هادي محمد ناحر

ي هادي عبدهللا احمد ناحر

عبدهللا بن محمد بن هادي الهمامي
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Rifat Abbas Syed Zahoor Hassan

ي
نعمان نديم تف 

حماد رمضان هليل المختاري الشمري

فاطمه علي اسماعيل

يكي هنا محمد احمد البر

Muzaffar Husain Bohar

ي
راشد مرعي بالعيد مرعي الرط 

نوره سعيد بخيت الشبلي

احمد محمد شعبان حماده
يحيى حسيى  عبدهللا حسيى 

سالم سيف علي الخالدى

Syed Ziaulhaq Syed Moinulhaq

عبدالكريم محمد سعيد صالح العامري

حمد جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

فاطمه جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

نعيمه مبارك محمد

دياب احمد سالم

ي تركي مسلم صالح المروي الكثبى

Abdelmadjid Bensalem

نهيان اميى  عبدهللا ابراهيم المهزع

Ibrahim Elsharif

ي ساره صالح عامر الكتير

ي
جمعة علي حسن سعيد الشيخ الرميي 

دخيل خليل حسن فراج

وليد جمعه سليمان علي الريامي

خليفه محسن محمد الجسمي

ي مزون علي جمعه حمد جاسم الجنيير

ايمان محمد سعيد سلمان درويش

ي يوسف خميس سالم عبدهللا الخمبى

عبدهللا حسيى  محمد نارص فدعق

ي
 
مريم علي احمد المرزوف

داود سليمان عبدهللا سليمان

بدريه احمد حسن علي العبيدلي

ي عبدالرحمن عايض اميى  حسن الشمبى

عبدالغفار عسكر سالم المفلجي

ي عبدهللا عوض موش هزيم المهبى

غروب نوري الناشف

ي ي المهبى
سالم محمد خليفه ثان 

فاروق محمد سالم محمد

الوليد الفاتح احمد السيمت دفع هللا

ي
احمد رياض ابراهيم الحسيي 

ي نر مساعد سعيد علي ساعد المحبى

مامون مصطف  ابراهيم بكر

عبدالعزيز سليم سالم الجابري

Zubeida Imtiyaz Desnavi
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خالد بن محمد بن سيف القويطعي

طاهر مصطف  سالم الحامد

كامل أحمد سند أحمد حسن

ي
محمد نعمان عمر حلوان 

ي
سحر دنداشر

زياد بهاء الدين نوفل

حمدي نور محمد اسماعيل

احمد بن حمود بن حمدان العلوي

YAMAL EL KHUFFASH ABED

ي احمد محمد
احمد حنف 

لؤي صالح محمد طعان

ساره برك عبدهللا يسلم الزبيدي

مشعل محمد سعيد عبيد حرمول الشامش

مباركه دحمان

ي
 
عبدالرزاق عبدهللا عبدالرحمن علي المرزوف

خالد محمد عمر عوض الحامدي

ي فيصل بخيت مبارك بن علوان اجتير

يوسف علي حسن عبدهللا

محمد عبدهللا محمد شحان

ي
امل محمد خميس الحوسي 

وداد حسن حيدر حيدري

HO TY TRINH

ي
بشاير معتوق احمد حاج محمد الحوسي 

ي
ى معتوق احمد حاج محمد الحوسي  بشر

ي
احمد معتوق احمد حاج محمد الحوسي 

ي رائد عبدالرحمن محمدعبدالرحمن نارصالزعانر

ي
خميس سالم عبيد الرميي 

محمود جابر عوض بخيت

احمد السيد عوض  حسن هيكل

هادف راشد سالم طربيش المنصوري
دانه نارص عبدهللا مبارك البوعنيى 

علي خميس راشد خميس الخرمان

داؤود علي يجي الزبيدي

اري    ج مرشد عزيز نزال

طالب نارص صالح سالم الجساري

حسن خالد حسن جبر

خلفان علي خليفه كداس القبيشي

JELENA ODNOBOKOVA

Francis Lazzar Fernandez

Satheesan Pradeep

سهام راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

محمد راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

متعب نصيب محمد نصيب العفاري

حاتم علي محمد المحرمي

حازم مفيد عويل
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ي
هال ل بن سيف بن مسعود الهنان 

امل احمد حسن الحوسي 

ي التميمي
ي عمر امان 

العبد امان 

مرفت اسماعيل سلمان محمد الجرجاوي

محمد جافر شاه

محمد احمد حسيى  العطاس الهاشمي

بشار عبدالخالق رؤوف

قائم محمد نور جمال بور

عبدالرزاق فارع عبدهللا الرفاعي

احمد يوسف احمد الحمادي

محسن نارص جمعه ابراهيم الخلصان

MOHAMMED HANEEF THAYATHAE PURAYIL

ي
محمد اسماعيل محمد احمدالحوسي 

علي جمعه نارص عبدهللا العلوي

Uwe Schwarz

غالب علي عقيل الهاشمي

زيد حامد علي العطاونه

سفيان حسيى  محمد عبيدات

ي راويه شحان سعيد الشعيير

ي
علي صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

ي
صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

محمد صالح احمدعبدهللا محمد المال المنصوري

رمزي نقوال مشنتف

عدنان سعيد العاضي

Khaldoun El Cheik Mahmoud

ي عارف العطاري
 
فراس صدف

مطر عبدهللا كليب عبدهللا الهاملي

ي رقيه فارس عبدالرحمن الشلير

عبدهللا ابراهيم عبدهللا الزوي الشجي

جمعه مراد صالح احمد

علي نعيم محمد علي اال نصاري

حسيى  نعيم محمد علي االنصاري

فاطمه عبدهللا احمد بحارنه

وليد ابوالفتح ابراهيم عبدهللا احمد

صبجي عبدربه حمدان اربيع

ي
سلطان شاهيى  سيف سلطان العوان 

عاصم عبدالقادر مولوي

ي احمد عبدهللا قضيب احمد التاجر الزعانر

ي علياء عبدهللا قضيب الزعانر

محمد مطر سالم بن نمر المزروع

سلطان زايد عبدهللا بوحميد المزروعي

ي
غاده سالم خلف ابراهيم الحوسي 

ي
سالم خلف ابراهيم الحوسي 

ي
مريم عبدالحميد محمد الحوسي 

Rayammarakkar Veettil Mooppen Muhamed
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مريم علي سيف حسن الحمادي

يوسف علي سيف حسن الحمادي

ساره علي سيف حسن الحمادي

سيف علي سيف حسن الحمادي

محمد عبدهللا حسيى  علي باعوظه
زينات ولي محمد هادي اميى 

سلمان نارص عبود غانم التميمي

ي
 
عبدهللا سالم محمد المرزوف

نوره سعيد يوسف سعيد السويدي

سعيد يوسف سعيد السويدي

جمعه علي سند علي القبيشي

وك يسلم صالح العمرو عبدهللا مبر

ي سلطان سيف القبيشي محمد حجر

ي
سلطان خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

عبدهللا احمد خليفه القبيشي

هدى حسيى  علي

عبدهللا محمد عبدهللا خميس عبيد بوهارون

عائشه علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

فاطمه محمد عبدهللا خميس عبيد بوهارون

موزه سعيد علي بورقيبه

مريم علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

سالم محمد عبدهللا خميس عبيد بوهارون

خميس سالم عبدهللا خميس بو هارون

حمده علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

موزه محمد سالم بن سيف

سالم خميس سالم عبدهللا خميس بوهارون

محمد عبدهللا خميس عبد بوهارون

سالم محمد عبدهللا خميس عبيد بوهارون

خلود سلطان حاتم الشامشي

وفاء خميس سالم عبدهللا خميس بوهارون

حمده سعد عبدالرحمن

محمد علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

خلف خليفه محمد خلف المزروعي

ي خالد احمد علي محمد الزعانر

راشد علي راشد سلطان النعيمي
ي حسيى 

وائل احمد الليي 

مسلم مبخوت حمد بعيل المنهالي

مسلم محمد سالم العامري

محمد سالم محمد السلمي العامري

محمد نور محمدجان جمال بور

فاطمه مبارك شعفان عبيد عوض العامري

ورقه عبيد شعفان عبيد العامري

فاطمه عبيد شعفان عبيد العامري

ه الطماطم حمد العامري النبى
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محمد مبارك شعفان عبيد عوض العامري

بخيته شعفان عبيد عوض العامري

مزنه شعفان عبيد العامري

فاطمه حمد الدحبه العامري

عبيد شعفان عبيد عوض  العامري

Perunthara Mohamed Kunhi Mohamed Rafi

غبيشه منصور سالم

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI

محسن علي صالح البابكري

ي
 
محمد خالد ممدوح الجراف

TRICHY RAJAN JOHN MARTIN RAVI

عزات محمد قنديل قنديل

ي
صبجي محمود صابون 

مهد محمد عمر

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك

مهند يوسف محمد حسن سعيد بامجبور
محمد احمد سالم حسيى 

ي
عفراء سالم خليفه راشد الرباعي الرميي 

ي يوسف احمد ضاعن خميس المهبى

ي
عوشه سالم راشد الرميي 

سالمه بخيت محمد الفالحي

امنه احمد خميس القبيشي

محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

سالمه محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

جمالة المدغري العلوي

ياش نارص فضل سالم

حمد علي مصبح حارب الشامشي

ي عيش نارص عيش حمد المجرن الزعانر

محمد سعيد خميس عبيد خميس الظاهري

ه المنصوري سيف نهيل شي    ع عمبى

Rehana Anwar Mohammad Anwar

حميده حسيى  حسيى  مكاوي

صالح الغمري ابوطالب احمد

امل مجي الدين علي عثمان

طارق عبدالوهاب محمود

محمد موش عبدابو امليك

فايز محمد علي تركيه

سيف محمد عبيد راشد المنصوري

ي احمد سعيد محمد علي يعروف النقير

نارص حمد سالم دعفوس المنصوري

Fadi Kaouk

محمود علي محمود حجازي
شفيقه زينل حسيى 

ي
الطاهره احمد محمد بنان 

جمعية بيى  الجشين التعاونية
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ي نجم عبيد احمد عبيد الزعانر

ميسون صالح محمد علي المال الشجي

عبدهللا محمود حميدان حماد

السيدعيش السيداحمد السيداسماعيل الهاشمي

ي
عبدالكريم احمد عبدالكريم الزرعون 

امل عادل عثمان احمد الفقيه العمودي

اياد اسماعيل محمد ابومطلق

فوزي بن علي بن عبدهللا الفاضل

سعيد علي سالم سعيد النيادي

فيصل صالح نارص

رشا وليد خياطه

مطر محمد خليفه العميمي

عبدالرحمن انور الزالق

ي يعقوب عبدالرحمن يعقوب الزعانر

Hassan Hiwaidi Sheikhly

دانيال اسعد يونس

ي فهد سعيد جمعه الكتير

عبدالرحمان اجضاض

Kimihiro Shimozono

حنان محمد ابراهيم فيصل

نارص فاخر ياسيى  الشمرى

مفرج بن صالح بن سالم الصيعري

ي ماهيه محمد غانم الحبب 

يكي صالح بن عبدهللا بن احمد البر

Dr Shabbir Abbas Gulamhusein

مجدي عبدالجليل محمد عبدالمجيد

زاهره احمد نمر ابوحجله

ي
عبدهللا سالم عبيد سيف المطروشر

ي
رحاب سالم عبيد سيف المطروشر

Bernd Eckardt

نورا ياسيى  الموصللي

شادى يوسف حبيب حوا

احمد غازي حليحل

Mats Tage Furskog

وليد ابراهيم محمد جوابره

MAHESH CHANDRA TYAGI
حيدر عباس حسيى 

ي وداد هاتف سعيد الجنانر

علياء فاروق جاسم

Abdurahman Jama Saeed

محمد مختار قاسم عبادي محمد

عائشه مختار قاسم عبادي محمد

عمر مختار قاسم عبادي محمد

عفراء مختار قاسم عبادي محمد

خديجه محمد نارص
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وك الشاعر جمال الدين توفيق مبر

كه مادوس التجاريه  ذ م م- شر

ASHRAF HUSSEIN KAZI

Chandra Sekaran krishna Moorthy

يوسف يعقوب احمد محمد خميس

خالد يوسف عبدهللا احمد الهرمودي

حميد علي راشد خلفان الكندي

ي علي
حسيى  غي 

خلود خليل حسيى  شهاب الهاشمي

فضيله بوشعيب عبدهللا

Khaled Khazendar

وفاء محمد نعمان زعرب

يعي عالء الدين احمد مرش الشر

ZINA M-DEMARCHI

Ala Eldin Gassouma

خالد عمر احمد الزبيدي

اظهر احمد عل موش

حصه محمد راشد بن سيف

ي عبدهللا احمد عبدهللا احمد الزعانر

ي عببى احمد عبدهللا احمد الزعانر

ي ي احمد عبدهللا احمد الزعانر
امان 

عزيزه هاشم امام الدين

يل العدره محمد احمد جبر

Abdul Naeem Khan

بشبى جمال كوزر

فرج سعيد مبارك المبارك العامري

ي الحاشدي زكريا احمد محمد ناحر

ي عبدهللا عيش نارص جاسم الزعانر

علي عثمان سليم بشناق

احمد عبدالاله بطيخ عيش

ي مريم صالح حسن صالح المهبى

ي ليل صالح حسن صالح المهبى

مسعود بن حسيى  بن مسعود الشلوي

ي
البتول طريف الحسيي 

جمال محمود صيداوي

عمر عبدالحليم عطيه الوحيدي

ياسميى  محمود عيده

سمر داوود برادعي

االء مازن عسكر

مصطف  احمد محمد عبدالسلم

سعاده االستاذ عبدالعزيز بن محمد بن عبدال

احمد علي حمد

ه خالد الحسن شهبى

خالد محمد لحدان فاضل القبيشي

ي
يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعون 
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صباح رفيق جباره الفرا

مريم سعيد علي العامري

ي مبارك العريمي
فايزة ثويي 

Arunachalam Kumar

هاجر وعداد

عبدالفتاح الطاهر حسن

يعه هاله درداح محمد ابو شر

IJLAL SHAFIK AKRABI

يكي خالد احمد عبود بن سعد البر

عائشه جباره صالح ال بوفالح

محمد سلطان يسلم بن حويل

يوسف سلطان يسلم بن حويل

Monica Vijay Bhoiwani

امل عبدالرحمن علي يوسف الباقر

علي عبدالرحمن علي يوسف الباقر

عبدالرحمن علي يوسف الباقر عببى

ايمان عبدالرحمن علي يوسف الباقر

عبدالرحمن علي يوسف الباقر

خديجه علي يوسف الحمادي

سالم محمد حسيى  المهندس

طارق سعيد محمد الفار

يفه خرص  الريش شر

قاسم جمال محمد ابوحجله

عامر ملحم المسلط

MANAR FAHMI IBRAHIM ABUELAYYAN

AYMAN MOUSA AHMAD ALMALKH

ي نر عفراء عبدهللا بيات المحبى
خالد غسان صبجي حسن الغصيى 
غسان صبجي غسان صبجي الغصيى 
عبدهللا صبجي غسان صبجي الغصيى 
مها صبجي غسان صبجي الغصيى 
صبجي غسان صبجي الغصيى 

علياء صبجي غسان صبجي الغصيى 

سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

سال سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

JANET MARIE CASTONGUAY

JANET MARIE CASTONGUAY

ار سليم الجركس سبى 

محمود السيد محمود سالم

Ranga Prasad Nediyakalayil

محمد عبده محمد فياض

ايمن السيد عوض هيكل

هبه هللا سالمه محمد سالمه

احمد محمد اسماعيل حسن الرمجي

هيثم انس محمد احمد جاد صبح
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لينه فوزي ذيبان غزاوي

زياد عبدالحفيظ صالح نصار

Johnson Kunjukutty Kollakkaran

جمال عقل سلمان شنان

شمه حسيى  خليفه قريوش القبيشي

ي عبدهللا سلطان ماجد سلطان الخزرحر

ياش محمد علي لبيب

محمد عبدو غزوان

العنود طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

فاطمه نارص حمد سعيد الدرعي

صنعاء طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

حمد علي مانع علي رحمه الشامشي

مي  طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

خليل رمضان محمود ابو سمعان

علي مبارك سهيل طاهي الراشدي

سعيد مبارك سهيل طاه الراشدي

مامون احمد نجيب صباح

الصغبى محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

حنان محمد عبدهللا احمد الهرمودي

اسامه غازى بركات ابو دقه

صالح سالم علي الكندي

ي
عبدالحكيم جمعه فاضل محمد البلوشر

ي عايض علي سالم عايض الكرنر

ي سعيد جمعه سيف سعيد الكعير

ه عبدالعزيز احمد عبدهللا الهرمودي سمبى

ي فضل العلي
 
نعمان محمدشوف

احمد يوسف عبدالقادر محمود دياب

ي سعيد محمد صياح سعيد الحمبى

توفيق بن حمد بن محمد العودة

ي
مريم سالم علي العريان 

محمد شليوي    ح محمد غافان مسلم الجابري

ي شايع هادي فرحان صالح الحبانر

الشيخ مبارك سالم مسلم حم العامري

احمد نارص راشد ماجد لوتاه

شمسه سعيد محمد

مغبى خميس مغبى جابر الخيلي

علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

شادي سميح البحري

ي محمد
ي ابراهيم عبدالغي 

عبدالغي 

ي مطر عبدهللا ظاهر عبدهللا المهبى

مبارك سعيد سلطان عبدهللا بالغميسه الشامس

محمد راكان احمد طلعت الرفاعي

محمد هاشم السيد عماد عبدالهادي الهاشمي
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احمد هاشم السيد عماد عبدالهادي الهاشمي

محمد موش محمد السطري

يف سماح محمود عبدالسالم الشر

ايمن موش محمد السطري

عال شاهر توفيق عساف

ي المزروعي
 
خليفه حميد سعيد الرقراف

ي علي سالم راشد الحباله الكتير

Ashraf Zaher El Nakhala

انيس محمد سليم الحمايده

حمدان محمد خليفه ضاحي العميمي

سليمان محمد سالم محافظه

ي
سلطان بن ابراهيم بن حسن البلوشر

ي
ابراهيم بن حسن عبدهللا البلوشر

جالل حسن عبدالعاطي البدوي

ي غازي سعيد محمد سعيد العتيير

ي
محمد خميس سيف علي الحسان 

ي ياس
سلم صالح علي بي 

ي
ي البلوشر

عفراء ابراهيم عبيد ثان 

عزه عبيد سالم

احمد سيف حمد خلفان

ي سيف حمد خلفان الكعير

عبدهللا محمد حسن المعمري

ي
محمد نادر راشد مبى البلوشر

ي
علي نادر راشد مبى البلوشر

ي
نوال راشد عبدهللا علي الحسان 

احمد سليم دربوح سليم صادر العامري

مجدي موش خالد موش

عبدهللا محمد عبدهللا علي المال ال علي

سليمان كمال سليمان الدرديشي

عدنان كامل محمد عبدهللا

ماجده فريد عيد عواد

وسيم احمد العلي

ALI ABDUL KHALEK

عماد ابراهيم متولي حموده

حسان نديم جعفر

بسام عثمان برنيه

ي
ياش عبدالغفار محمد سان 

حميد سالم محمد علي الشامش

Purhima Kamlesh Gandhi

موزه سعيد عذير سعيد الوي  ه

سعيد غدير سعيد الوي  هي

مبارك سعيد عذير سعيد الوي  هي

حمد سعيد عذير سعيد الوي  هي

رشا رزق احمد المرصي

شيخه عيش ابراهيم مطر الظاهري
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علي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

محمود نجيب محمود اسماعيل

سعيد راشد احمد برشيد الظاهري

احمد خليفه محمد شلبود الخيلي

موزه سعيد حمد حربش

ي حجازي
حسام علي حسي 

ي حجازي
ابراهيم علي حسي 

رباب علي حسن حسيى 

عايد عبدهللا مصطف  جانم

عبدهللا حسن عبدهللا احمد الحامدي

سيف محمد المطوع النعيمي

ي
علي عبدهللا علي البلوشر

Hisham Khan Mohammad Hasham Khan

فوزيه عايض اسماعيل

Adam Mohamed Ali Fadlalla

محمد كامل عبدالحليم طه

عمر جميل جوهر

احمد عالم وجيه ابوغزاله

احمد عال م وجيه ابوغزاله

فاطمه حمد محمد النعيمي

الضبع عبدهللا علي سيف الضبع الدرمكي

السيد احمد محمد االهدلي المسابل

ي
عفراء سالم طهميمه خليفه علي البلوشر

محمد أحمد الحاج

مؤسسه الهجن البيطريه

اسماء محمد جاسم محمد الفراج

اميى  كريم العيسوى اللبودى

ي سيف عبدهللا الحاج حميد الكعير

اسامه عادل عبدالرحمن الرمح

ي
ابراهيم عبدهللا محمد المطوع البلوشر

ي سعيد محمد مصلح جمهور االحبانر

هان مريم عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشر

اسال م كمال عل شمس

احمد عبدالمنعم عبدالرحمن رجب

سلم محمد غباش غباش

مبارك سالم مشى محمد الهاملي

خلود عبدالرحيم حسن

مريم فري    ج ابراهيم سلمان عياد

عيش عبدهللا عيش احمد الجابري

عي ايمن السيد محمد اسماعيل البر

جمعه قطامي سعيد علي الخيلي

صبحه قطامي سعيد علي الخيلي

قطامي سعيد علي الخيلي

نارص سعيد حمد سعيد الشامش

خالد محمد سعيد احمد برشيد الظاهري
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محمد نارص حمد نارص البلوشر

محمد سليمان محمد سعيد معضد النيادي

علي محمود الناطور

سعيد عبدهللا ابراهيم محمد ال علي
محمد اسماعيل محمد الغصيى 

ي محمد سالم محمد زيد الكرنر

محمد سالم هاشل علي الظاهري

SHAHID AMIN SHEIKH AMIN ULLAH SHEIKH

جمعه خدوم سالم علي الشامشي

عبدهللا سعيد سالم محمد العلوي

فوزه حمدان درويش االبورسان

فاتن محمد فياض جرادات

نايف مسلم حمد حمرور

ي
خلفان علي خصيف خلفان الحسان 

جمعه محمد هامل دسمال المرر

سالم القرين علي القرين علي العامري

موزه سهيل محمد

بدر حمد سلطان حمد العامري

سالم محمد سعيد قنازل صباح العفاري

ي محمد الحليطي سالم سليم حرنر

ي شيخه علي راشد حمد محمد الكعير

ي الدرعي
سيف حمد سالم حمد السلطان 

ف نمر عثمان الدحدوح اشر

غانم ظافر غانم محمد الشامشي

حميد فالح سيف الشامشي

خالد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

عبدهللا سالم عبدهللا سعيد الشامشي

حمد حميد حافظ راشد العامري

موزه عبدهللا زايد

صادق احمد الرفاعي

مريم علي مبارك الشامشي

مصطف  مختار محمد بدر

محمد عبدالقادر مصطف  نعمان

ي
علي عبدهللا علي العريان 

محمد سعيد حمد عفرا الدرعي

عبله سعيد حمد عفرا الدرع

سعيد حمد عفرا الدرعي

ريم محمد زين

OBAIDA ALWADI

عواطف بطي سعيد خميس المعمري

فاطمه ابراهيم يوسف علي سليمان الكندي

مريم علي خميس سعيد العريمي

سالم علي سالم العلوي

خليفة حمود حمود جبر الزبيدي

عائشه راشد حميد
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ي احمد سالم تعيب مبارك باروت الكتير

محمد سعيد جمعه سعيد السويدي

عبدهللا ابراهيم موش الحمادي

شامس راشد علي محمد الشامش

خالد علي خميس سعيد العريمي

اسعد محمد سكاف

موزه عبدهللا عيش احمد الجابري

ي سيف سعيد سيف بنان الكعير

السعديه حميد رشاك

ي محمد بخيت سعيد بخيت الكتير

السيل سعيد شيخ

ي محمد علي عيش
راض 

سالم سعيد سالم سعيد الشوكري

سعيد العرصي خادم شلبود الخيلي

ي
ي عبده محمد عبدالحسان القحطان 

تهان 

غانم حميد عبيد بخيت النعيمي

سالم سعيد سالم حمد عويص الدرعي

قطيفه احمد عبدهللا اهليل

الشيخ محمد بن طحنون بن محمد ال نهيان

نه محمد احمد منصور

لطيفه مبارك عيظه سهيل العامري

نجيب محفوظ ابوبكر بلفقيه

منذر نعمان عابد شحاده

حمد علي سعيد حمود الدرعي

ي
عبدالعزيز عبدهللا احمد محمد الزرعون 

جهاد احمد محمد حمدان

نارص عمهي حميد عمهي المنصوري

موزه سعيد الويط الكرنر المحرم

محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

ميثاء محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

نوره محمد الذيب سعيد النعيمي

حمدان غدير سعيد لوي  هي الدرعي

صبحاء سالم حمدان الدرعي

لوي  هي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

ي رفيعه محمد مفلح االحبانر

عائشه علي سحمي

ي مقبل النعيمي ف ناحر طارق شر

فوزيه عوض محسن رايح العسكري

وليد احمد ابوبكر ابراهيم بافضل

ان مرزوق محمد احمد مبى

احمد علوي علي المنصوري

خالد احمد علوي علي المنصوري

خالد سعيد علي هليل المقبالي

ك سالم محمد العامري سحيم البر

حمده نارص عبدهللا سيف الغافري
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سهيل سلطان عبدهللا سالم المعمري

محمد سالم ابراهيم محمد بن درويش

ي
خالد ابراهيم احمد ابراهيم الحوسي 

ي سعيد عايض سعيد سيف االحبانر

جاسم بن محمد بن سالم المسعودي

عبيده سالم خلفان سالم

ي خالد عبدهللا محمد جاسم الكعير

ليل صباح نافع الشاج

ي
حميد راشد علي راشد الغيي 

ي
يوسف حاحر حسيى  محمد البلوشر

ي ساعد محمد عبدهللا ياش الكعير

ي محمد بن سيف بن محمد الكعير

ي فارس علي حامد عبيد الكعير

سليمان عبدهللا محمد سلطان الكندي

سلطان بن حمد بن راشد الكندي

ي قرامش المحرمي حمد سعيد مهنا النونر

ي قرامش المحرمي سعيد مهنا النونر

ي المحرمي خزينه مهناالنونر

ي قرامش المحرمي سهيل مهنا النونر

علي احمد بخيت احمد طببى الظاهري

Muhammed obaid Mohammad Al-Sharif

ي خلفان سيف عبيد برهوم الكعير

ي سلطان سيف عبيد برهوم الكعير

اهيم عباس توفيق حسيى  البر

محمد مبارك عيظه سهيل العامري

ي الع
يف  سالم بن صالح بن محمد بن نرصه الشر

راشد سالم سعيد خميس المقبالي

ي حميد نايع سالم الكتير

ي سالم حمد سعيد خويدم الكتير

خالد حميد سالم محمد النيادي

فراس منصور عبدهللا نصار المرصى

ي عبدهللا مهدى نارص علي االحبانر

احمد راشد محمد راشد النيادي

مطر محمد علي نارص المزيدي

ي
اسماء محمد سالم صالح الغيي 

علي محمد علي نارص المزيدي

ي محمد سالم خليفه الكعير

موزه جمعه حميد خميسان الظاهري

محمد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

سعيد هاشل علي نهيل النعيمي

ي
عبدهللا خميس محمد سيف الحسان 

نجمه دوس محمد قادر

سعيد حارب مفتاح حمد النيادي

احمد مصبح سليم عديل الشامشي

ي
سهيل سالم خلفان سعيد الغيي 
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مزون خالد سالم عامر سالم العلوي

مروان سالم عامر سالم العلوي

خالد سالم عامر سالم العلوي

عمر حيى بخيت بن زيود الشامشي

عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري

ي
سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت الكويي 

ي
خليفه علي عامر محمد الغيي 

ه سيف سالم مبى

محمد حمد سالم حموده العفارى

احمد محمد عبدهللا احمد عرار الظاهري

عبدهللا علي سالم سعيد الراشدي

بخيته سعيد حمد سعيد الشامش

احمد علي حارب سعيد الشامشي

عفراء حمد عبدهللا النيادي

شيخه علي محمد الشامشي

ي خالد راشد مصبح عبدهللا الكعير

ي
ي الكويي 

ي مصبح ثان 
الحاج ثان 

محمد سالميى  العبد سالميى  النعيمي

ي شيخه محمد حميد الجنيير

ي علي محمد حميد سالم الجنيير

شليوي    ح حمد شليوي    ح الرضه العامري

ي سيف ابراهيم عبدالرحمن سيف الكعير

هليل حمدان االبورسان

ي
محمد عبدهللا ربيع عبدهللا نهيل العريان 

ي
كليثم حمود سعيد العريان 

ربيش مبارك حسن لحول المشيعي

عادل حلمي محمد محمد يحيى

محمد علي مطر محمد بورقيبه الخاطري

محمد علي خازم

عطاف مسلم جمعه النجار

ي
عبدهللا جمعه حسن غريب الحوسي 

ابراهيم عبدالكريم الروح

ي فريال حسيى  كرامه الكثبى

دينا عبدالرزاق حميد

ي
مي  خليل علي الحوسي 

ي
فهد خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

ي
خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

رنا محمد عطا عبدهللا

سلطان محمد سعيد المرر

سلم شور جمعه

ي
از محمد اليخي  شبى

ي حماد
يوسف علي احمد محمد الجوهري بي 

عبدالرحمن سليمان احمد بن سميدع

MR ALI AKBAR MOHAMMAD LUQMAN

Ali Akbar
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Andreas Bossow

احمد النمر سيف خميس الشيجي

فاطمه سالم نارص الفنه

فاطمه حمد عبدهللا بوعيش

خليفه ابراهيم محمد العبيدهللا السويدي

علياء ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السو

احمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

مريم ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

حمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السويد

فيصل ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

امنه ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي
محمد حسن حسيى  الحوسي 

عامر علي سعيد صالح النعيمي

نارص علي سعيد صالح النعيمي

هدى علي سعيد صالح النعيمي

ي الظاهري
سعيد سالم علي عبدهللا الرويض 

ي
فيصل طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
عبدالرحمن طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

عبد الرحمن اسعد غندر

نضال منبى حديد

عبدالهادي محمد عوض محمد باشكيل

نرص عيدروس احمد ابوبكر النقيب

محمد عبدهللا صالح جربوع

ه ابراهيم سيد كمالو امبى

موزه مبارك خليفه عبدهللا الشامشي

احمد حسيى  قطيش

ي محمود الشمري خالد صالح شاحر

ي نر خلفان جمعه سالم حايز المحبى

جابر احمد سلطان الحمادي

محمد دحام خالد

ي جمعه عبيد سلطان عبيد الكعير

ي الشجي
مريم ابراهيم محمد مسي 

فاطمة محمد عبدهللا محمد عليوه الشجي

احمد محمد هاشم الكردي

ي ايهاب محمد السيد صبر

فيصل فاروق محمد منيف الجابري

ي سعيد سالميى  خليفه سلطان الحمبى

Naseem Bakrou

ي
عوض بن نارص القحطان 

عبدهللا بن صقر المقبل

ي
عادل بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشنيف 

SYED AKHTAR HUSSAIN

الفرد حنا مورى
خالد عبدالوهاب عبد الفتاح حسيى 

هبه محمد احمد المرصي
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ماهر محمد احمد المرصي

JOHANNES FRANCISCUS MARIA

Mohammad Ali Butt

ا نعيم علي صبر

محمد جمال سلطان عبدهللا غنوم الهاملي

Cyla Paula Silveira

ي
ي قسطنطيي  زهبى مغرنر

صالح الدين سليمان نايف الخطيب

ريمو سعد ابو انطون

ي علي
مالك محمد عون 

الشيخ احمد نارص حميد راشد النعيمي

سعيد محمد سعيد محمد الزبيدي

Gihad Khalil Ailahouni

ي سالميى  صمباخ سالميى  عبدهللا الزعانر

محمود عزيز محمود عبدالجواد

يشى رزق هللا محمد ابوعلي

ي
عبدهللا عتيق سالم عزران الرميي 

مريم عبيد محمد الغول بي  عبدالسالم

ابوبكر عبدالقادر علي العيدروس

ينة سيف خليفه القبيشي شر

عتيقه مكتوم احمد القبيشي

ناديه حارص  خميس العميمي

ي احمد مسلي محمد عبدهللا االحبانر

محمد هالل عبدهللا سيف الفالحي

علياء عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

مصطف  بن عقيل بن حسيى  الغافلي

عبدهللا علي عبدهللا منصور المنصور

AQEEL ALI N AL SALMAN

عمر ابوبكر محمد ابوبكر

عبدالرزاق حسن علي المشجري

سميح ابراهيم سالم عبدهللا

تغريد ابراهيم الشاج

Deepak Mathew John

مصطف  عبدربه دياب

ي نر سعيد خلفان غانم علي بودحجه المحبى

بابكر محمد الكجم الحاج طه منصور

فوزى عبدالمجيد اسماعيل فرحات

ي
 
ف قاسم عبدالرحمن احمد الشر

Prakash Sirumal Nagdev

شاء مصطف  احمد زهران

طارق محمود عرفه خطاب

عبدالرحمن مروان موشي جرار

صالح بن ابراهيم بن محمد اليعي

محمد بن صالح بن ابراهيم اليجي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الغدير
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نارص سعيد نارص علي العلي

Rajeevan Manham Purath

ماهر فايز اديب ابوالرب

مبارك محمد مبارك احمد باحميد

راشد احمد راشد

راشد سالم راشد المزروعي

Majd Taysir Sharaf

ي نايف بن فهد بن عيد العب  

ي سليمان بن عوض بن خليل العب  

مصطف  سيد حسن علوي عمر

ق محمد احمد محمد لبر

اسعد ابراهيم اسعد عطعوط

عبدالعزيز احمد محمد ماجد العلي

علي سالم سعيد مبارك الراشدي

رويحه محسن سعد المحرمي

حسن عبدربه حسن مقلم

نارص محسن محمد شهاب

احمد سالم احمد اليافعي

يعقوب تاج الدين السيدمحمدعبدهللا الهاشم

غابشه سهيل احمد هاملي

صالح بن علي بن كلفوت ال كلفوت

صالح يحيى احمد يحيى سهيل المنهالي

سماح محمد علي الذهلي

Risthash Hyder

عبدهللا حسن عبدهللا محمد بوعلي

احمد مبارك صالح الهمامي

وك بن مبخوت الهمامي علي بن مبر

فهد سالميى  حسن عمر

اشواق سالميى  مبخوت محمد العامري

ك بخيت حمد التميمي بخيت البر

محمد سالم محمد الجابري

ي سلطان بن محمد بن يسلم الكثبى

صالح حسيى  صالح محسن الهمامي

فرج عل محسن مبارك النعيم

مبارك علي محسن احمد الهمامي

مسلم بن سالم بن احمد جداد

فاطمه يوسف محمد علي الحمادي
نارص عبدهللا احمد علي المصعبيى 

فهيد علي نارص حسيى 

محمد صالح سالميى  يحيى المنهالي

سيف محمد علي محمد الذهلي

ي علي نارص ي عبدهللا ناحر ناحر

ي علي نارص هيله عبدهللا ناحر

ي علي نارص مشاعر عبدهللا ناحر

ي حسناء محمد ناحر
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ي علي نارص خواطر عبدهللا ناحر

ي علي نارص طيف عبدهللا ناحر

ي علي نارص سعداء عبدهللا ناحر

ي علي نارص الفنيده عبدهللا ناحر

ي علي نارص شاجع عبدهللا ناحر

ي
سليم صالح سعد عبدهللا شيبان 

سعيد عيضه صالح سعيد المنهالي

ي
زيانه سالم سعيد ال سويدن البلوشر

محسنه محمد سعيد الربيعي

بخيته عبدهللا سعيد القبيشي

محمد سالم سعيد سلطان المنصوري

مرزوق حسيى  خميس شعدل المنصوري

حسيى  مهدي حسيى  عبدهللا الحامد الهاشمي

ي نعمه محمد مبارك عبدات الكثبى

سالم صالح مسلم سعيد المحرمي

انوار سيد احمد

ي
محمود خليفه محمد سليمان الهنان 

ي
محمد خليفه محمد سليمان الهنان 

ي
عزه خليفه محمد سليمان الهنان 

محمد احمد سعد عبدهللا علي المنهالي

علي محسن عبدهللا صالح بن شحبل التميم

ي راشد سعيد كرامه أحمد الكثبى

فاطمه شور خميس حميد الشامشي

نبيل شور خميس حميد الشامشي

فوزيه محمد احمد

يفه شور خميس حميد الشامشي شر

موزه شور خميس حميد الشامشي

ي
 
عائشه محمد حسن محمد المرزوف

ي
 
عبد هللا حسيى  مال  محمد المرزوف

السيد مصطف  احمد احمد الرفاعي

ي محمد خلفان عبدهللا رحمه المهبى

احمد حسن عبود سالم بانعمان

يكي شاه زادي عمر صالح البر

ه عوض سالم علي عامر سمبى

حميد سعيد محمد هالل الظاهري

ي صالح احمد عبدهللا فقيش المصعير

عبدهللا ابراهيم سالم سعيد المهري

ي هالل بن ضميان بن ذياب العب  

ي علي بن ضميان بن ذياب العب  

ي هالل بن رشيد بن شخيتبى العب  

ي مقبل النعيمي ف ناحر احمد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر فهد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر محمد طارق شر

ي
سالم خميس عقيل بن ماض 

ي
خالد سالم خميس  عقيل بن ماض 
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علي سالم سعيد سالم

عيضه مبارك مسعود علي بن عمرو

سعيد سالم محمد سويدان العامري

نيله بركات سعيد عبدهللا المحرمي

عيضه بن صالح بن حيدره التميمي

نايف عيضه بن صالح بن حيدره التميمي

حميده مبخوت بخيت الصيعري

ي شور المنهالي نارص طماطم حرنر

ي ي الحمبى زايد مبارك حسن عمر العكبر

مبارك احمد عبدهللا المنصوري

ي ي عبدهللا حسن عامر الغويير ناحر

كرامه هادف ضحيان المنهالي

ي سعيد شحان سعيد حمد الشعيير

ي عبدالرحمن شحان سعيد حمد الشعيير

ي احمد شحان سعيد حمد الشعيير

محمد احمد حسن جرمن
ناديه فريد حسيى 

علي يوسف محمد علي الحمادي

حمد محمد هويشل احمد غانم المنهالي

ي
سعيد سلمان سالم سلمان الهنان 

ي
عيده سلمان سالم سلمان الهنان 

راضيه سالم العبد

محمد بن سالم بن سعد عنفيى  قمصيت

باسل بن مبارك بن عوض المنهالي

مروى نارص محمد مروى

سالم حمد يسلم الدحبول

فاطمه طناف وبر المهري

سعد بن ثال بان بن نجيدان سموده

عبدالحميد محمد سلطان ال علي

احمد وليد احمد عبدهللا عمر بامزاحم

سعيد الخاببى سعيدان المنهالي

عبدالحميد عبدالوهاب عبده علي

صالح نارص مبارك صالح بن عمرو

سلمي حسن الماس القبيشي

فارس ربيع عبدهللا شحبل التميمي

عمر سليمان محمد راشد المنهالي

سالم مبارك عيد نارص المنصوري

مضحيه غافان سلطان ال بالخيل

سعيد حمد حميدي عبدهللا المنصوري

خبى عمر احمد العامري

احمد محمد محسن نارص النعيمي

غانم محفوظ مسلم المحرمي

ي عسكر اصالن جسورقولنجر

ياش خميس صالح مفلح ال بريك

مرشد منصور راشد مرشد المنصوري
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سعيد بخيت سعيد العروه الخاطري

محمد بن عجالن بن شاح الشمري

حماد بن حرير بن شالش الشمري

صالح عبدهللا علي سالم بن لجهر بن بريك

محمد بن ضاوي بن سالم عنفيى  قمصيت

عامر عوض زايد سويد المنصوري

فهمي خميس  منصور التميمي

ماجد احمد سعيد العثمان المنهالي

مي  عبدالرحمن بخيت سليم المنهالي

موزه محمد علي

ايمن مبخوت هادي عبدهللا الصاعري

زينب يحيى محمد علي الذهب

محمد مبارك عل سليمان الغافرى

شفاء عبده سعيد احمد العزعزي

محمد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عذابه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

منصور نارص سعيد نارص جديد المنصوري

موزه العرصي سعيد الجيلي

سعيد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

شمسه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

ميثا نارص سعيد نارص جديد المنصوري

نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عيسىنارص سعيد نارص جديد المنصوري

امنه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

مهره نارص سعيد نارص جديد المنصوري

فضل محسن نارص عبدالواحد

احال م محسن سعيد

صالحه محمد سعيد المنصوري

ي
مفتاح عبدالرحمن عمر الشيبان 

عباس عبدهللا محمد عقيل كاظم

ي ان المهبى فهد مرزوق سبى

نداء عوض سالم التميمي

منصور كرامه سعيد سالم المنهالي

طاهر زحزاح

يف عوض صالح محمد الشر

Melville Morris

ابراهيم محمد عبدالمنعم الزنفلي

خالد عبدالنارص احمد الزبيدي

اسماعيل علي دهدار

اوهانس ماماس قاظكيان

Cai Chuansheng

محمد ايمن محمد القرا

فاطمه خالد يسلم بادعام

فدوى خالد يسلم بادعام

ابراهيم يوسف احمد علي الظاهري
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علي احمد سعود

فكرت محمد نمور

اسماعيل اسعد عبد عطا هللا

فرج عبدالجواد احمد فوده

ف احمد محمود عمر اشر

موزه ابراهيم يوسف الطابور النعيمي

طالل عبدهللا حمد نارص حمد المزروعي

خالد عبدهللا حمد نارص حمد المزروعي

ايمن عبدالحميد شبارق

شاب سالم عبدالقادر الزبيدي

ماجده شوكت محمد الفقهاء

ي محمد مبارك محمد الوشام الجنيير

ي موزه مبارك صقر الخمبى

طارق احمد مروان نظام الدين

هزاع راشد علي سالم سعيد

راشد علي سالم سعيد

عائشه محمد سالم المزروعي

محسن محمد سعيد

حسن عمر عبدهللا بن عمرو

مساعد حسن عمر عبدهللا بن عمرو

عيش عبدهللا محمد الحمادي

ي حمد علي مبارك عبدهللا الشبيير

شعبان علي علي جعفر

اسماء حبيب محمد حبيب المزروع

احمد عبدهللا احمد الجابر

خليفه احمد عبدهللا احمد الجابر

ي الياس روميه
ران 

رانيه حمد مجلي البشتاوي

Lama M El-Sabbagh

نرص محمد العبدهللا

زايد محمد سعيد عتيق القبيشي

حمامه محمد عزان المزروعي

Alexander Matianis

وسيم اسحق سليمان محمد ابوشوشه

كي
وليد موش يونس الشر

ي حجازي
رامز علي حسي 

افنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

حنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

سالم صالح عبدهللا الجعيدي

مهند سالم صالح عبدهللا الجعيدي

م عمار محمد البر

ي احمد حارب حسن احمد الزعانر

خلفان سعيد سالم محش الهاملي

محمد ابراهيم سالم ال علي

ي محمد نور الدين الحلير
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فهد بخيت سعيد عيش محمد الفالحي

عبدالحميد فتجي فرحات

اسعد جوزيف الشعار

ادهم محمود شيخه

ي
 
مريم حسن علي جعفر المرزوف

احمد مفلح السليمان الطراد

ي اره الكتير عبدهللا سالم علي شر

زاهر حسام الدين المرعشلي

يجي باسل غازى محمد مسب 

ي شحاده
ي بشبى عبدالغي 

عبدالغي 

سامح محمد عبدالرحمن محمد شحاده

ي شحاده
امجد بشبى عبدالغي 

ي
مجاهده عوض محمد عبدالغي 

Aditya Prasad Sahoo

حليمه يوسف احمد

رائد حسام عزه هندي

تميم عبدالكريم عمار

ي وسام مجيد احمد الكعير

عيش سيف مبارك سيف الريامي

Balu Parayil Jacob
معاذ عبدالكريم عبدهللا الشيحيى 

فيصل علي جمعة مسعود

Mohammed Moid Khan

ين جاسم نارص النويس شر

ي
محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسي 

ي فايزه فهد سالم الوهيير

انيسه احمد صالح مقهد

سعيد عبيد سليمان محمد المطلعي

Babar Ishaq

مالك طاهر ذياب ذيب

نبيل كمال سيدهم فلتس

سمبى عبدالرؤوف اسماعيل زعبالوي

م نعيمه محمد محسن الجانج الحرص 

نارص حسيى  نارص محمد

وسام عبدهللا فرحات محمد

عبدهللا خلفان شلبود الهاملي

ي عمر عبدهللا مخبى
وصف 

سعديه عبداللطيف عالوي

مدحت احمد رفعت نرص

احمد سلطان سلطان هزيم السويدي

ي ي المهبى
بخيته خليفه ثان 

نجالء ابراهيم اميى  القدشي

فضل سالم نواس ابوخاطر

Vijay Laxmi

انس محمد وجيه رشدي حمدان
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فريد احمد عبدهللا سالم الشقاع

Ali Mohamed AbdelRahman

سالم حامد مجيد

طالل سلطان احمد علي الغص ال علي

الهام علي عقيل الهاشمي

حسيى  علي عقيل ابوبكر الهاشمي

مديحه مراد علي عبدهللا

عباس مهيوب غالب احمد

صبج حسن علي قاسم

عزيزه ابراهيم عايش جالد

عبدالهادي شفيق احمد القيسيه

ي
سعاد عبدالرؤوف عارف العبوشر

ي
احمد اسماعيل عبدالكريم محمد الشيبان 

احمد علي سليمان عم علي

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدهللا بن عتيق

عادل بن ابراهيم بن علي بن راشد

ي راشد عيش عبيد غانم المهبى
خليفه مراد عبدالرحمن عل البلوشر

شعفان محمد شعفان عبيد العامري

رفيعه محمد صالح العامري

عبيد محمد شعفان عبيد العامري

محمد شعفان عبيد العامري

عائشه محمد شعفان عبيد العامري

سناء الضوي عران

ي عائشه عيش حسن خلفان حافش الزعانر

زاهره جميل حماده باكبى

مصطف  كامل جال ل ندا

مريم ابراهيم علي

ي عمر محمد ابراهيم علي محمد الطنيجر

فاخره سعيد سلطان القبيشي

ي نر سعيد محمد فاضل محمد منخس المحبى
احمد حسن اال نور حسن حسيى 

ي
يان  علي سعيد هزيم الشر

محمود أحمد أحمد علي عثمان

ف الدين حسن الصديق طارق شر

عببى محمد السيد

جابر خلفان محمد الخيلي

فاخره ثامر خلفان المزروعي

امل مدهللا هريره

احمد عبدهللا عبدالرزاق عبدالرحمن المطوع

علياء الحاي بيات القبيشي

فاطمه سلطان عبدهللا الهاملي

عبيد عتيق محمد عطشان الهاملي

ي جمال كامل عبداللطيف
هان 

عائشه خميس احمد محمد المزروعي
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سلم سالم مسلم المزروعي

مي  داود عبد الدليمي

محمد عتيق خلفان سالم المنصوري

محمد خلفان الحاي خلفان قذالن المزروعي

انس علي غره

بنه غريب راشد المنصوري

هناء ديب سلمان قديح

منصور سيف محمد حزيم خلفان المنصوري

عبدالهادي محمد عبدالهادي ضاعن الهاملي

محمد علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

سالم علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نوره علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نارص علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

بخيته علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

فرج محمد غنام فجر الهاملي

ي
احالم عبدهللا حسن عبدهللا علي الحوسي 

محمد سالم محمد المر

وسام حسن سليمان ابوعيده

ي راشد سعيد مبارك سعيد حبوه الحمبى

عبدهللا محمد سيف فارس المزروعي

رايه عبدهللا محمد

ي محمد هادي صالح االحبانر

ي شنوح العامري
 
ف مطر حمد الشر

محمود علي كرم محمد خوري

عبدهللا علي عوض

طال ل مصطف  ابوبكر العطاس

عبدهللا امان محمد الهرمودي

راشد سعيد مبارك سبت الخييلي

منصور سالميى  الجابري

ي خالد محمد مطر حمد الكعير

حميده عبداللطيف عبدالخالق

فاطمه مسعد راشد الحاتمي

علي احمد فريد

يكي محمد محسن صالح البر

مبارك محمد ابراهيم العجمي

سالم علوي علي المنصوري

ي ي مسلم الجنيير محيميد النخبى

ون الدرعي محمد حميد الصغبى

مبارك حمد محمد سالم بن جذوه العامري

عبدهللا مصبح فاضل الدرعي

علي سالم علي وحبى الدرعي

سعيد علي كردوس الحضارم

علي سعيد علي كردوس

غازي احمد صالح مقهد

Momin Khan Zanjir khan
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سالم عبدالقادر الزبيدي

عبدهللا محمد سعيد علي بن مران الظاهري

خليفه راشد خليفه عبدهللا المنصوري

ي طريف المنصوري
 
رقيه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
شما حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
حميد طريف شاف

سلم سالم سعيد المنصوري

ي طريف المنصوري
 
مصيفه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
اليازيه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
سالم حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
طريف حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
ليل حميد طريف شاف

محمد سيف راشد طريبيش المنصوري

عجالن محمد ذيبان حديله المنصوري

حمد خميس مبارك سالم العفاد المنصوري

اياد محمود عمار

ي
محمد سالم محمد الحوسي 

ي ان سويد مبارك المهبى مرزوق سبر

ي العبيدلي
عبدالواحد محمد احمد شمس  كليثي 

ي محمد علي داهم محمد احبانر

موزه محمد جاسم الشمري

ي
سالم جمعه علي غانم الحوسي 

نوال عبدهللا راشد العلي

سعيد بن حسيى  بن مانع ال منصور

علي راشد سالم محمد المنذري

ي النعيمي
جهاد علي عبدهللا الدبان 

محمد حمد سليمان جابر الشامشي

صافيه شبيب محمد عبدهللا الهاجري

صافيه شبيب محمد عبدهللا الفلحه الهاجري

حسيى  احمد هادي المنصوري

ي خادم مبارك عباد الهاملي
ثان 

نجود حسن مبارك باظفاري

سيف ابراهيم سيف سليمان العامري

ي يفه محمد راشد الشبيير شر

محمد مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

ضحيه بنت زبار بن لبيدان الشمري

ميثه مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

ماجد علي عليق الشمري

مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشمري

عبدالعزيز مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

عبدهللا مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي ا

عبدالكريم مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

يسلم بن عبدهللا بن عبدالرب الصيعري

عبدالرحمن خميس مبارك العامري

ي
فيصل علي حسن الحوسي 
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ي
 
عائشه حسيى  مال  المرزوف

طارق حسن برغش جارهللا المنهالي

عبدهللا سلمان عبدهللا سلمان

خميس عيش سعيد نارص المنصوري

فاطمه عبدهللا يوسف

ياش خليل اسماعيل حسيى  بور

حسن احمد سالم الحمادي

ي امجد ابوالوفا ابوالوفا بحبى

سامر فواز الشعار

بدريه عبدهللا عبدالرحيم الحمادي

يوسف محمد عبدهللا الحمادي

حاتم محمد نزار اتماز السباعي

مها محمد سامح السباعي

SHEIKH MUHAMMAD SHEIKH FASIHUDDIN

ASHOK KUMAR GOPALDAS BHADRA

RAJAN JAWAHAR BALWANI

SUNITA ASHOK KUMAR BHADRA

ي العبدهللا هناء ناحر

SAYED MUHAMMAD HASSAN OWAIS KAZMI

OXANA ZAGORODNYAYA

صادق بن عبدهللا بن عيش المحسن

TAMHANE SHIRISH DATTATRAYA

VIVEK VITTAL RAO

GERHARD JANISCH

هيفاء محمد صالح القرق

RIZWAN HAQ

RIZWANA BASHIR HAQ

KEITH SIDNEY STACH

FARIS MAZHAR HAQ

NASREEN AKHTAR STACK

شذى نشئت حاج اسحق

طارق عزت يحيى

Dana Abu Ghazalah

Ghaith Sabbagh

علي خليفه عبيد صقر

فاطمه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

امل حسن محمد بن الشيخ

مريم حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

عبدهللا حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

حصه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

YOGESH MULCHAND SAJNANI

علي رضا الكسندر باقري

CHETWANI MUKESH RAGHUMAL

TINA SIEGISMUND
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شيخ زهور احمد شيخ

احمد محمد مسلم ضهبى

حمد منصور مصبح منصور العازمي

نورا حسن حمد علي االمبى

KUMAR TOPANDAS PRITHWANI

غصون حاكم فاضل

نادره عبدالعزيز محمد

ي
محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

STANLEY KOLLENTETHU MATHEW

FAISAL RASHID ABDUL RASHID

SHAHID NADEEMIRSHAD

Nelson Avil Miranda

NAMITA CHAWLA

VANDANA KUMAR GANDHI

ي
خلود احمد يوسف جمعه الحوسي 

جالل حسيى  الخليل

ميثاء جمعه محمد الشيخ جمعه سيف المنصوري

محمد جمعه محمد الشيخ جمعه سيف المنصوري

حمدان جمعه محمد الشيخ جمعه سيف المنصوري

جمعه محمد الشيخ جمعه سيف المنصوري

محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الحبيب

PAYAL LALWANI

مروه عبدهللا احمد عبدهللا

رجاء محمد راشد بطي البواردي

خلود محمد راشد بطي البواردي

جمال شحاده زك شلش

احمد عبدهللا احمد عبدهللا زعل

PAWAN DHAWAN

VIKAS SAWHNEY

HARSHIT HARISH JAIN

SOHAIL AKBAR

عبدالرضا عبدالرحيم درخشنده

اسماء محمد عبدهللا عبدالرحيم عبدالنور ال

زينب حسن علي الجوي

بدريه حسن علي الجوي

فجر سعيد حبيب اليوسف

بهيه حسن علي الجوي

Ramesh Mulchand Lakhiani

خالد احمد صالح محمد الشج

ى دسقورس رشاد مب 

FARHANA JAMALUDDEEN POKKASI RAKATH

اكليما عبدالرحمن محمد بن فارس

PANDARATHIL RAJENDRAN

ي
ابراهيم احمد قاسم البلوشر

امل السيد شبر السيد ماجد الهاشمي
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ي عفراء عبدالعزيز ربيع المهبى

ابراهيم سلطان ابراهيم عبدهللا الحساوي

يف رهنما يونس محمد شر

PERREZ KHAN ATLA MUHAMMAD

يوسف عبدالهادي ابراهيم عالم

MANSOOR ZOHER ZOOMERWALLA

ه فؤاد حسيى  بازرعه مشبى

MUHAMMED ASLAM MUHAMED

NASIR HUSSAIN SAKRANI YOUNUS ESMAIL

ASHOK KUMAR BHATIA

NAYAK RAMNATH VYANKATESH

JOHNS PRAKASH VARGHESE

Chandrashekhar Nagesh Mujumdar

JOSEPH MASCARENHAS

LIAQUAT ALI CHOUDHRG AMANAT ALI

THOMAS MATHEW

فاطمه فتج محمد السيد

Alwin D'Souza J M D'Souza

KHAN ARIF ANWAR

SOUNDARA RAJAN ANANTHAN

THISARA MITHILA RANAWAKE

ي باز نوانر ف شبى
اشر

RAMASWAMY RAMAKRISHNAN

RADHA RAMASWAMY

JIANNONG JI

YANG XIAOJIANG

ي نوره محمد احمد عتيق المهبى

Ramsubramanian Venkata Subramanian

ALPHONSO IVO CAJETAN

حمد احمد بن الشيخ مجرن محمد الكندي

انجر محمد فرغلي

يوسف حامد البدوى رفاع

مهند اسعد حجازى

EMAD MUSTAFA DODIN

محمد مشى سالم عبيد بالعرطي

عزيز سعيد احمد عبدهللا الزقرى

محمود عبدهللا ابراهيم

شذى محمد عبدهللا محمد الصياح

عائشه محمد عبدهللا محمد الصياح

ي
 
عبدهللا محمود عبدهللا ابراهيم المرزوف

TARIQ ISHAK MAKLAI

ايمان محفوظ عوض

PRAKASH NARAINDAS AMARNANI

SUSHIL PRAKASH AMARANANI

KIRTI SUSHIL AMARNANI

RAK Properties PJSC Page 341 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2012

2012العام - األرباح غير المستلمة 

JYOTI PRAKASH AMARNANI

GIRISH PRAKASH AMARNANI

RAAJU NARAINDAS AMARNANI

SADHWANI RAJU MURLIDHAR

MOHOMAD MEERAN

محمد احمد علي ابراهيم الصايغ

خليفه راشد محمد خاليفه بالعم الغفلي

BHUVNESHWAR MISRA

CHANCHILA MISRA

GANESH SOMALINGA RAJAMOORTHY

SHRIMANKER NARENDRA JETHALAL

حمدان حميد سلطان حمد بالكديد الفال شي

هال جورج حاتم

JAISHREE SRICHAND TOURANI

NAJEEB NOORUDDIN

محمد اسماعيل ابراهيم الفردان

حنان بن خلوق

HALA ABU GHAZALAH

ي جمعه سعيد عبيد سلطان بن مسحار المهبى

حبيب محمود حبيب محمد الرضا

رغد محمود حبيب محمد الرضا

روضه محمود حبيب محمد الرضا

مشاعل ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدي

احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدي

ابراهيم احمد ابراهيم محمد السعدي

نجالء ابراهيم احمد السعدى

اسيا محمد الشيخ عبدهللا

VINOD VASHDEV HARJANI

ي
عبدهللا محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

هدى محمد عبدهللا المال

ا خالد بشبى محمد خرص 

ZULFIQAR ALI KHAN

يف عبدالرحمن شكرالل عادل محمد نور محمد شر

سعيد مبارك خلفان خرباش

Tian Hongying

ASHOK RUPCHAND TULSIDAS WHABI

ي المهري محمد عيش حور القشبى

درويش محمد حسن عاشور

انجوم ارا محمود خان جوس خان

ثريا ابراهيم سعدي الريس

خالد احمد محمد نور

MEILING DU

GUOPING WU

ي
سامر رضا محمد راض 

LAVINA DHANU DARYANANI
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ANITA BHAGWAN DARYANANI

DHANU MULCHAND DARYANANI

خلدون سعيد عبد المجيد الخالدي

احمد محمد حسن محمد جمال

عبدهللا احمد محمد حسن محمد جمال

حليمه مبارك موش

طارق بن محمد بن عبدهللا الزايدي

Maithily Ashok Desai

ARCCMANA SAGAR

RAVI SHANKER

ف عل السيد حسيى  السيد شبر السيد شر

محمد علي عبدهللا اسماعيل

محسن محمد ابراهيم نوري

SONIYA RAJESH SAJNANI

نرجس محمد حسن مال علي

مريم مبارك صالح السبوشي

MONSAR THEKKEKKARAYIL

سيف عبدالواحد حسن احمد

ي
حسن تامر الدندشر

KRUTI GIRISH SHAH

جاسم محمد عبدهللا ال علي

محمد عبدهللا حسن ال علي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن داود الجعيلي

FAKHRUDDIN MOHAMMED MUSAIN

ي موريس شفيق نينو رنر

MUSTAFA AL KAILANI

نبيل علي سعيد احمد

خالد محمد حسيى  عبدالكريم المال

ي
محمد مهدي احمد زنون 

سند هشام مصطف  غرايبه

يزن محمد غازي فتح هللا الخليلي

ARNOLD CLAUDE RODRIGUES

ARJUN RAJ KHANNA

RAKHEE DILIP JATWANI

RAMACHANDRA ANNAYYA HEGDE

محمد عبدالوهاب محمد عيش دخان

احمد سعدون علوان

سوزان رفيق سمعان

سوزان رفيق سمعان

SYED NIAZ AHMED SHAH

ابراهيم السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

ماجد السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

مروه السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

ي الفهيمي
ي عبدالرحيم تف 

عبدالكريم محمد تف 
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ARYAMAN BARAR

SIMRAN BARAR

JAMAL SARWAR SABRI
عمر حامد مفلح المومي 

ي
فاتحه خليف 

فرج نجيب ياسيى 

عائشه مرزوق عبدهللا فرج الفالشي

MOHAMMAD FAROOQ AHMED HASHIM

عصام يامور منصور اليامور

عدي عصام يامور

احمد عبدهللا مصطف  المحضار

محمود عزت سويد

وين دى سوزا سونيتا مبى

وين ايجناتيوس ديسوزا مبى

موش عبدهللا ابراهيم محمد الرئيشي

RAJEEV LULLA

كه طاهر طاهري للتجاره شر

ي
طاهر علي شاهيى  محمد البلوشر

Rajkumar Santdas Rajani

RUCHIKA SINGHAL

TULSIDASS PESUMAL

اديل رؤوف نجيب الصايغ

فراس  زهبى فهمي جرار

Nabila Nisar Muhamad Asghar

سعد محمد عل العبد

حنان ابراهيم اسعد حجار

احمد صالح احمد بطاينه

عبدالعزيز بن ابراهيم بن سعد التمامي

منال محمد عبدالعال غيث

نبيل رفيق داود زين الدين

عاطف بن محمد بن ابراهيم البالدي

ABDULLAH ABUBAKAR AMODI

ي موش مصطف  الزعير

خالد بن عبدالرحمن بن عبود العمودي

طارق بن عمر بن عبدهللا العمودي

منال بنت عمر بن عبدهللا العمودي

خديجه بنت عبود بن محمد العامودي

عبدهللا بن عمر بن عبدهللا العمودي

احمد بن سعيد بن عبدهللا العامودى

مروان عبدالرحيم محمد طاهر

ى ايناس  ابراهيم فضل خبى

فريد محمد صالح فريد رزق

فاطمه عبيد احمد يوسف

ي عبدهللا حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي اسماء حمد احمد محمد بن فهد المهبى
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ي فاطمه حمد احمد محمد بن فهد المهبى

محمد عبدهللا محمد السايس

ي
 
محمد بن عبدهللا بن شيخ الصاف

YAKESH MADAN DHARAM YASH MADAN

يف ف بن نارص الشر نارص بن شر

مهدي انور سعيد الهنيدي

NASREEN JADBABAEI BEHBAHANI

ابتسام طاهر ضيف هللا الشاطير

امبى يوسف احمد جاسم الماجد

نشين محمد عرسان القاسم

ابونعيم (الشيخ محمد)محمد غازى 

يف عبدهللا عبدالغفار عبدالرحمن الشر

فاطمه علي عبدالوهاب
ماجد خلفان سلطان خلفان بن حارص 

عبدالوهاب بن علي طاهر بن محمد حريري

AL FIYA HISMATULINA

ايمان حاج ويس اكرم الصباغ

RIYAZ SADIQ GULAMABBAS BADAMI

HOSSEIN NOURI MOHAMMAD

PASSANHA IVAN JOSEPH CELESTINE

ADNAN SHABBIR

KAZIM MOHAMED SULEMAN MOHAMED

SABINA BANU

وك اسماعيل القدره سعيد مبر

فاطمه هاشم علوى ماجد

MOSTAFA ABBAS KHEZRI

سامي رمضان محمد حسن العلمي

MUHAMMAD AMIN ABDUL GHAFFAR

FAIZA MUHAMMAD ASIF

فوزيه محمد احمد عبدهللا الريس

IGNATIUS COUTINHOS

ايمن صالح عل تكرورى

VENKATESH GOVINDASWAMY TIRUPORVR

هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان

DIVYANSHI NIRANJAN MANDHIAN

NIRANJAN AMAR MANDHIAN

AYMAN T AL SOQUI

NAJU DARA DASTOOR

KISHAN CHAND MURLI DHAR

فيصل جمعه سلمان الحاوى

ين عبدالرحمن محمد عمر شبى

SHAHID HAMEED

UMMAR FAROOQ

ي حسن محمد شعت
تهان 

عائشه عبدالرحمن محمد مسلم بهله
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MINESH DINESH DOSHI

احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه
عائشه شيخ شف 

ي
مصطف  بن علي بن محمد اللوان 

سامر بن صالح بن حسيى  كعكي

عائشه بنت صالح بن حسيى  كعكي

حسيى  بن صالح بن حسيى  كعكي
يشي محمد انور حسانيى 

محمد سعيد احمد يوسف

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

GEORGE CONSTANTINDES

GEORGE CONSTANTINIDES

ي
عبدهللا حسيى  حسن احمد عبدهللا البلوشر

محمد احمد محمد الحماد

امل احمد محمد الحمد

مريم احمد محمد الحمد السميط

ان الدوشى عبدهللا محمد عبدهللا خب 

احمد محمد الحمد السميط

ان الدوشي ساره عبدهللا محمد خب 

مي سعد محمد عبدهللا النعيمي

ان الدوشي مها عبدهللا محمد خب 

ان الدوشي محمد عبدهللا محمد خب 

Gracy Thomas

Thomas Joseph

محمد سلمان حسن الصابرى

ARVIND KRISHNA LAKSHMIPURAM

امحمد بن عماره

GUANGJIAN LUO

علي بن عبدهللا بن علي المذلوح

بتول بنت علي بن عبدهللا المذلوح

Jaimini Dipak

يج يج راجح تميم

MARICEL SALADAGA

جمال ربج محمد عايد

Imran Ahmed Suhrwardy

HAROUTION BASTERMAJI

SHAHID MAHMOOD MERAJ DIN

JERRY LEROY HANSON

ABIDA BEGUM

غانم محمد عبيد الهاجري

مسلي بن محمد بن مسفر ال معمر

علي بن خليل بن علي المجنون

حسيى  بن حسن بن حسيى  الباذر

فيصل بن علي بن خليف الخليف

محمد بن علي بن طاهر الحمد
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ي
جالل عبدالحكم مصطف  النوبان 

سعود بن عبدالعزيز بن سعود ابوالسعود

خلف بن هادي بن مسلط الشمري

عل حسن ابراهيم حسيى  القطان

امل عبداللطيف محمد الكوارى

SIKANDAR ALI MUHAMMAD HUSSAIN

طالع بن متعب بن عقيل الشمري

محمد بن خليل بن عبدهللا ال فردان

شيماء فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعي

ي
علي بن احمد بن احمد السيهان 

بندر علي بن خليف الخليف

عبدالرحمن راشد محمد علي ال فهيده

سلمان بن طاهر بن سلمان الهالل

حبيب بن علي بن محمد الخويلدي

سالم راشد شاجع علي ال فهيده

عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العقيل

مساعد بن براك بن مساعد السبيعي
مشعل بن نعمان بن عبدالرحمن الشاهيى 

محمد بن فهد بن عبدالرزاق الدليجان

حسن بن علي بن سلمان ال محيميد

محمد بن عبدهللا بن عبدهللا ال رمضان

علي بن مبارك بن علي الخضيمي

ي عائشه فيصل الشعيير

ي
فاطمه عبدالوهاب نارص السنيي 

عبدالعزيز بن عبدالهادي بن تركي العلوان

حسيى  بن جعفر بن احمد الغويضي

احمد بن يحيا بن عبدالعزيز المنيع

علي بن جاسم بن محمد السلمان

حسيى  بن جاسم بن محمد ال محفوظ

عيش بن موش بن طاهر العبدهللا

منصور بن منرص بن منصور حريد

صالح بن محمد بن جاسم الحشاش

الخفش (محمد بديع  )ريما قضي 

فهد بن محمد بن علي المري

احمد بن حسن بن احمد المطاوعه

نارص بن مهدي بن محمد بن عمبى ال معمر

زكريا بن سعد بن سلمان العيد

عوض بن محمد بن حمدان ال مخلص

خلود بنت محمد بن عبدهللا بن مرشد

يوسف حسن عيد الكواري

خميس محمد خميس عبيد بوهارون الشامشي

ي بن حسيى  ال يتيم
هنادي بنت راض 

عبدهللا بن علي بن علي الخميس

سامي بن حسيى  بن محمد القطان

ي
محمد بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 
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ي
علي بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

محمد بن سعد بن صالح الرصامي

اهيم نبيل بن صالح بن احمد البر

بدر مبارك مطلق مناور الشمري

طارق بن محمد بن صالح السيف

علي محمد علي الكلثم

سميحه اديب عطايا

حازم توفيق احمد الغويضي

محمد راشد محمد علي ال فهيده

ي عوده بن غريب بن مشعان العب  

حسيى  بن مهدي بن حسيى  كويس

ي دلع منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي
هشام بن عبداالله بن محمد البقشر

ي بن عبدهللا بوقرين
حسن بن راض 

ي يزيد منديل بن دعاس بن مناكد العب  

نضال حامد احمد داود

ي منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي
ي بن محمد البقشر

عمار بن راض 

ي بجاد بن عبيد بن سعيد العتيير
ميساء شفيق يوسف الحوران 

محمد بن محمود بن عبدالرحمن العبيدلي

شبلي عارف ابوحسون

سلمان بن احمد بن ابراهيم العاقل

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العبدالكري

ضاحي حميد محمد مهنا محمد

نزار بن ابراهيم بن يوسف الهاشم

ي خلف بن عذال بن مقبل العب  

ي فرحان بن ضبعان بن دهلوس العب  

زياد بن عبدهللا بن سليمان بالغنيم

ي غازي مشعل صعيجر منهات العتيير

PARAKANDY POOCHERE VALAPPIL NAZIMUDDEEN

عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهناء

ي
بدر بن عبدالوهاب نارص السنيي 

عدنان بن عبدالرحيم بن عمر باشيخان

هند بنت عبدربه بن حسيى  الباذر

فؤاد بن عبدهللا بن موش النويحل

نوال بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقل
عادل بن علي بن علي مالء حسيى 

حسن احمد علي ال يعقوب

فهد بن صالح بن احمد ال حمود

ي عويد بن حزوم بن جليدان العب  

موش بن احمد بن جاسم ال قمبر

عصام بن عل بن يوسف العل

عبدهللا بن احمد بن صالح ال مقبول

باسم بن ابراهيم بن علي الخلف
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حسن بن احمد بن حسن المسحر

ي
ي بن محمد البقشر

ياش بن راض 

ي ممدوح منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي عليان بن نارص بن دغيليب العتيير

ي محمد بن مرزوق بن منيف الحرنر

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبدالكريم

عواض بن عوض بن فالح الرشيدي

ايمن بن محمد بن نارص الشايب

زكي عبدهللا حسن المرزوق

محمود بن ناوي بن ذيبان الرويلي

حسن بن علي بن عبدهللا ال حبيب

مكرم بن عبدالجليل بن عبدهللا العرادي

علي بن جعفر بن عبدهللا المحسن

ي عبدالرحمن بهمن حمد فريد حاحر

ي احمد بن حسن بن محمد عسبى

MOHAMED SAEED ABYAN

ماجد بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

مي  محمد محمد الموش

مشعل بن محمد بن احمد عبدالعزيز

ي متعب بن ضاوي بن مرزوق العتيير

ي عبدهللا بن احمد بن عويد العب  

حسيى  بن احمد بن علي ابو الرحي

د محمد نارص صالح المبر

فري    ح بن مكيمن بن صياح الرويلي

محمد بن ابراهيم بن احمد الحمود

ي مقحم بن جزاء بن دريميح العتيير

ي
جميله محمود محمد الحوران 

صالح بن محمد بن مهدي ال صالح

احمد صالح محسن ال مقبول

فاطمه احمد غلوم

انور بن حسن بن احمد المطوع

سامي بن زكي بن صالح العبدالوهاب

مؤسسه صالح عمر بن حيدر

رضاء بن محمد بن عيش العبيدي

زكيه بنت صالح بن عبدهللا القراش

سعود بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح الم

محمد بن ابراهيم بن محمد الربدي

يوسف بن مبارك بن خالد الخالدي

ي عيش بن احمد بن سلمان الجنونر

احمد راشد هادى انقيص معطش الرشيدي

علي بن صالح بن محسن المقبول

ي بن احمد بن محمد الفضل
عبدالغي 

محمد بن احمد بن محمد مشحي

سليمان بن عبدهللا بن علي الهندي

ي
ي بن خالد العبدهللا ال ثان 

مريم بنت ثان 
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حمد بن محمد بن حمد المري

تميم بن محسن بن ابراهيم الساده

محمد بن ابراهيم بن محمد الحمدان

ي فهد بن سمبى بن جبان العب  

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

ورد محمد عبدالكريم بن علي ال مطر

باسم بن علي بن طاهر العيد

نارص بن جاسم بن حسن ال عيد

عبداالله بن محمد بن عبدهللا بن ريس

يجي بن معتوق بن عبدالكريم ال الشيخ

عبدالجبار عبدالرحمن عبدالمجيد العيص

جابر بن احمد بن عبدهللا المنسف

علي بن حسن بن محمد السليمان

احمد بن محمد بن صالح ال الشيخ

محمد عبدهللا سلطان عرمان

حمد بن حمد بن عبدهللا الكليب

عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا الشبيب

محمد بن علي بن احمد المالك

ي
هياس بن عبدالرحمن بن هياس الزهران 

حسيى  بن محمد بن عمبى ال معمر

مانع بن مهدي بن سعيد ال معمر

ي
عبدالكريم بن منصور بن علي العريف 

عباس بن احمد بن عيش المرهون

عبدهللا بن جاسم بن عبدهللا العباس

ي بن احمد العبدهللا ي بن حجر ناحر

اسعد بن علي بن محمد السلطان

عبدالعزيز عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح ا

باسم بن سليمان بن حسيى  ال شايب

ي
ي بن محمد البقشر

محمد ياش راض 

وحيد بن سعيد بن علي العوامي

ساره عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

عادل بن احمد بن عبدهللا البندري

محمد بن عبدالكريم بن علي ال مطر

ياش بن علي بن منصور الضامن

علي بن حمد بن محمد اليامي

محمد بن صالح بن مسفر ال معمر

زياد عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

محمد جميل عبدهللا عبيد

ي فاطمه خلف فرحان دخيل العب  

كه جيسا العالميه  ذ م م شر

AKBER ALI JESSA

SIKINA AKBER SHERALI JESSA

Mohandas Valabhdas

VASUDEV RAMANI HASANAND

REGULAGADA EDDAIAH
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ASHA DEVI

MAHESH ASHOK SAJNANI

MADHAVAN THARAKAN

BALAKRAM SHARMA BASANT

LAL CHAND CHOTTHMAL MENGHANI

SITA KKOTHARI

RAJA RAFIK AZAR

راشد عبدالعزيز سنيد

نارص احمد محمد عبدهللا المال

OSAMA YOUSEF IRSHAID AL ZOOBI

فهد علي محمد شحان

محمد علي محمد شحان

نجالء عباد عبدالرحمن اسبيتان

FUAD AHMED

ي
مايا مالك نورالدين االسطوان 

ي
ي جعفر زرعون 

فاطمه ابراهيم علي نف 

مريم صالح عبدالرحمن

جنديل عبدهللا نارص العلوان

علياء احمد محمد بخيت

فاطمه احمد محمد بخيت

نوره احمد محمد بخيت

نوف احمد محمد بخيت

عبدهللا احمد محمد بخيت

موزه احمد محمد بخيت

خلفان احمد محمد بخيت

محمد محمد السيد معروف

طارق فوزى عبدالمجيد فرحات

ROLA EL AZAB

PARVEEN FATHIMA

يزيد بن محمد بن عبدهللا السنيدي

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI

KHURRAM AHMED MUHAMMAD AMIN

JAMEELA MARA ABDULLA

TOKTAM HOSSEIN SHEKAR RIZ

CRESCENT GROUP TRADING C G T

Najmah Khaliq Ur Rahman Yusuff Khan

Muhammad Ibrahim Yusaff Khan Asaf

مريم عتيق مطر العقادي

MUHAMMED IRFAN SALEH

HALAMANE SOORYA SHANKARA BHAT

NASSIR ROSHAN ALI KASSAM ALI NACER

ي الزاير
سمر بنت زكي بن رض 

ي الزاير
زهور بنت زكي بن رض 

PARS GEM TRADING L L C

GUISHENG WU
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عاطف عزم شنوده واصف

بشار خالد المرصى

طالل بن جميل بن مرزا حمدان

احمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

بكي لقاء محمد سالم احمد البر

محمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

ماجد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

راشد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

خالد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

خالد بن ابراهيم بن محمد بن جثالن

جاسم سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

نجيبه محمد خليفه المويجعي

شيخه سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

سعود بن محمد بن عبدهللا بن جثالن

سيف سالم احمد محمد الحمادي

BASSAM SUWAN

ي
سامي بن نارص بن محمد البلوشر

عبدهللا عتيق عبدهللا بورقيبه

ALI AHMED MOHAMED

PERCY VAS

جمال علي عبدهللا علي القصاص

ي
مرزوق بن محمد بن مرزوق القحطان 

كاه ي وشر
كه هيف بن محمد بن عبود القحطان  شر

ي مطر سعيد مطر بادي المهبى

خليل حسن خليل الكردي

محمد عباس علي

DEREK JOHN LLOYD

محمد راشد سعيد راشد بن تميم

هيفاء محمد عبدهللا صالح هناوي

بسمه محمد عبدهللا صالح هناوي

سعاد محمد عبدهللا صالح هناوى

شيماء محمد عبدهللا صالح هناوي

PREVIN GERARD FERNANDO

PAWAN RAMESH LALVANI

NITYA ROHIT ANAND

SALMAN ALI MANKANI

مصطف  احمد خليل بدوى

IDRIS HUSSAMUDDIN TAIBALI JANOWALLA

جاسم عيش صالح عل الياشي

حسيى  عبدهللا حسن جاسم الخلصان

حاتم عبدهللا عل محمد ابو النيل

NEETAKUMARI JITENDRAKUMAR

ي حبيب جعفر علي محمد كريم عبدالنير

SOPHIE ZIAI
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KAMRAN ZIAI

ان هشام محمد كامل عبى

طالل عصام ياسيى  الشام

ه احمد راشد يعقوب القاسم سمبى

KHURSHID MOHAMMAD ABDULLAH SHIRAZI

PETER ANTHONY LEWIS

امنه مبارك احمد

صفيه محمد احمد حسن بوملحه

عائشه محمد احمد حسن بوملحه

حسن محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد احمد حسن بوملحه

ي محمد سعيد سالم الزعانر

عبدهللا بن سعيد بن محمد

NAJIBULLAH ABDUL REHMAN

ه عبدالرحمن صالح العبدولي سمبى

AJAI SHARMA

نارص احمد راجح حسن

KHALED HAMEDI
محمد عل عكاشه المومي 
عل عكاشه محمد المومي 

GIRISH VRAJLAL SHAH

عبدالمنعم محمد بدوى

FEEROZ AHMAD KHAN

MUHAMMED ABAID IQBAL HAGI MUHAMMED IQBAL

ي
محمد بن نارص بن عبيد القحطان 

عبدالحكم محمود عبدالحكم عبدالقوى

ي
ي بن ثان 

مديه عبدالحكيم محمد ثان 

محمد احمد سعيد سيف المري

مريم بالل خميس علي

ي
ندى بنت علي رضا بن محمد جواد اللوان 

ي يوسف سعيد مبارك سعيد جمبى

ALFRED GAKUBA KALISA

عيش عيد محمد راشد

فاطمه ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

Azfar Aboo Bakar

ABDUL SAMAD FATTANI ABDUL SATTAR

عال طالب حمزه سلمان الهاشمي

اشاء طالب حمزه سلمان الهاشمي

نور طالب حمزه سلمان الهاشمي

عادل حسن عبدهللا عيش الشيبه

فواز محمد محمود الصالح

ي عمر بط احمد محمد بن عمبى المهبى

HAZEL KLARA LOBO

ريم عبدهللا محمد عبدهللا الدبوس

SAMEER ALIBHAI
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فاطمه عبدهللا محمد سليمان

عبدهللا راشد محمد النون

DEAN NOBLE

MOHAMMAD NOKIO HOSSAIN MOHAMMAD YUNUS

SO MI PARK

ي
فادي عبدالرحمن السبينان 

IMAD WALID AKKASHA

سكنه يوسف حمد

الخليل للنقليات

مبارك عتيق احمد بن عمان

امل بن احمد بن صالح قنديل

ي محمد جاسم علي سعيد الزعانر

Babat Huneid Salehbhai

ي ساره عيد مسعود سيف الزعانر

ي ه عيد مسعود سيف الزعانر مبى

هدى احمد ابراهيم المناعي

KAVITA LAL

PAYAL JAIN

SANDEEP VINCENT FERNANDES

MUHAMMAD LUQMAN NOOR MUHAMMAD

FAISAL MUMTAZ ALI OMAR

محمد حسيى  محمد حسن علي الجهازي

جودة محمد عبدالعزيز شلير
رزان عبدالكريم لطف 

MICHAEL WADI YACOUB

SUSAN CORINNE YACOUB

Tsveta Asenova Kamenski

انعام عيش يوسف عبدهللا

مريم احمد سواد سالم العامري

INANC KIRGIZ

يف محمود خليل عشان شر

ريمه غانم علي محمد بوحديد

ميشال انطون سمعان

HISHAM HASSAN

سعد صبجي عطا

علي اسماعيل غلوم حسن عبدهللا

سهيله الماس جعفر

داليا محمد حسيى  مأمون

Mohamed Safouh Kabbara
ناديه مغي 

HADI AYOUB AGHA

محمد فاروق ضاهر

KAPIL SONIKANT KRISHAN SONI

ANANDA SURANA

اولغا فؤاد مزاوي
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GOVIND JHAMUMAL

RAJU VITHALDAS

نشات عشم واصف

PANKAJ DEEP CHAND

JITIN HARISHKOMAR ASRANI

SUKHRAMANI JAGDISH KUMAR

SHANTA

زياد سعيد سالم

GUIND RAM SHEWAKRAMANI

RAJ KUMAR

ATIF ABDUL AZIZ POLANI

MUHAMMAD ARIF ZAKARIA MUHAMMAD ZAKARIA I

طه بن نارص بن محمد الطوب

PRAMOD KUMAR MAKHARIA

JYOTI HARIDAS COKALDAS

ياش حسيى  علي فردان الفردان

RAKESH THAKURDAS TOLANI

RESHMA KARTAR BHAGNANI

KALTAR KISHINCHAND BHAGNANI

JAYADER BINE

MONICA MOHAN

SOHAIL MIAN MOHAMMAD SALIM

TARUN SARVAN AGARWAL

KARTHIKEYAN VADAKEDATH KODANCHERI

JAFAR ALI

ليل عبدهللا حسن عبدهللا بدبوش

محمود ابراهيم محمد عبده

VANITA SERAI

MOHAMMAD ALI LEGHARI MANSOOR AHMED KHAN

MOHAMMAD AHMED KHAN LEGHARI MANSOOR AHME

MANSOOR LEGHARI MAHMOOD KHAN LEGHARI

محمد حسن عبدالكريم الدراي

PRADEEP ISWAR BHOJWANI

RUBINA SHAHID AZIZ

BASIL JEROME DIAS

Gobindram Chimandas Ramchandani

ي
 
حسيى  محمد حسيى  المرزوف

LATA DOULAT ADTANI

JAIKISHAN ADITANI CHIMANDAO ADITANI

ADTANI NARAIN CHIMANDAS

DILIP ADITANI CHIMAN DAS

POONAM JAIKISHAN ADITANI

DOULAT CHIMANDAS ADTANI

DEEPA NARAIN ADTANI

VINOD KUMAR PURSHOTTAM RATHOD
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VINOD MOHANLAL LAHORI

رقيه عارف البيطار

محمد عبدهللا سيف محمد الدبوس

محمود علي عبدهللا العماد
نوره محمد عبدربه محمد حسيى 

فاطمه محمد ابراهيم لوتاه

عمر سلطان حميد خليفة الشامشي

عزيزهللا عبدالرحيم روستا

خالد محمد عبدهللا

صالح خميس ربيع بن دسمال

مريم عبدالرحيم احمد نور عبدالنور البناء

BHATIA MURLI GHANSHYAM

JAVEED ABUBAKER MERCHANT

فوزيه احمد محمد ال صالح

ي
 
ياش بن احمد بن مجي الدين الحرف

ثريه عبدالخالق محمد ابوحامد

ي
 
محمد بن ابراهيم بن عبدالمحسن العوف

صالح احمد محمد قاسم السعدي
نور عبدهللا حسيى 

شيماء سعيد عبدهللا

حسن فؤاد حسن زيعور

سيف عبدهللا محمد اهلي

ي
 
الهام يوسف موش المرزوف

خالد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

مريم احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

حسن احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

شمسه حسن محمد بوطويل

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عبدالعزيز احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عمر احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

ماجد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمود حسيى  محمد حموري

خالد عبدالرحمن محمد الجسمي

براق عبدالرحمن صبجي استيتيه

يونس بن عبدهللا بن حسن ال فردان

محمد بن علي بن احمد ال عيد

عايض  بن سعد بن عايض  الدوشى

SHER AKBAR KHAN SAEED KHAN

ي هادي شعيفان مزخر العتيير

ي افتكار بنت عبدهللا بن شجاع العتيير

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدهللا السوي    ح

ايحه مازن نزيه يوسف الشر

SYED NADEEM YUNUS
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Aseem Ismail Aziz

MADHU SETHI

ف احمد نايف يعقوب حمودة اشر

احمد مدحت هاشم فوزى عبدالرحمن

FADI WAEL ANABTAWI

CHANDRA RAMESH CHHABRA

Kumaran Nowuram Malaysia

Thayil Kummaya Suraj

Anil Kumar Kaithakuzhi Meleveedu

غالب عبدالعزيز عل سنان

AJAY KANJANI

RIAZ BIN YUSUF

SEYED HESHMATOLLAH SAYED ABDOLRDA JADBAB

محمد بن محمد النارص الخذيرى

ي عبدهللا عبدالجبار محمود الكوهجر

ARAIN MOHAMMAD BIDAD

ي
 
فادي رمضان محمد الصاف

RAJEE STEPHEN VINCENT

ايمان فؤاد سليمان ميخائيل

Deepa Raghavan

سلطان علي راشد احمد عبدهللا لوتاه

عبدهللا نضال اميى  يوسف عقروق

نضال اميى  يوسف عقروق

دنيا عدنان عبدالهادي البسطامي

عمر نضال اميى  يوسف عقروق

SHAHEENA YAHYA

ZUBEDA ABDUL RAHIM

HISHAM MOHAMMED EL HAYEK

احسان عمر ابوالشامات

لمياء عبيد خليفه سالم يوعان السبوشي

سناء سعيد اللحام

ي
محمد جاويد يحيى صابون 

فيصل خرص  طه محمد

SAFYAH SADIQ MUHAMMAD SADIQ SURIYA

عبدالبارى حمودى عداى

احمد فاروق حسيى  سليمان

احمد بوشكه

نارص بن محمد بن عبدالرحمن العجمي

هيا محمد اسعد عل

روضه محمد محمود يوسف

OLGA BUTTNER

Moin UR Rehman Qamar UR Rehman

احمد هاشم حسن البيطار

عبدالجبار عيش عبدالجبار عوده

ي
يان  مهره علي محمد يعقوب الشر
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فاروق حسن حسيى  الزير
ضيدان بن سالم بن فيصل ابوثنيى 

HERVE REZA MAJIDIER

WANG KAI

عبدالكريم محمد اسعد المصلح

SHAHUL HAMEED AYOBKHAN

حيدر عبداالمبى حبيب

JACOB PHILIP

اده مريم كنون محمد مبى

ي صعفق عبدهللا دعيج الركير

ابراهيم اسماعيل علي مهنا

AHMAD HASAN RIMAWI

سنان داود محمد القيمري

SUHA WILSON

FADI JEAN BAAKLINI

ي
 
علي يوسف موش يوسف المرزوف

ZIA ABBAS MIRZA ZAFAR MIRZA
جعفر فتجي محمد ياسيى 

علي بن مرهون بن يوسف ال يعقوب

LALIT MOHAN LAL

THAYYULLA MADATHIL SAJEEVAN

محمد ياش شماميط

SHERNAZ NOZER ANTIA

ANTIA NOZER GUSTAD

URSULA HARLOS

صابره يوسف احمد ابوزهره

داليدا عقاب نايف جرار

PAUL WILLIAM DAVIES

راشد حمد رحمه الشامشي

احمد خالد محمد السلوم

محمد عبدالسالم حسن تيم

ف ي السيد محمد شر
فروزان السيد عبدالغي 

سلمان محمد خالد احمد

عبدهللا موش محمد عبدالرحمن

فاطمه محمد علي بن حلوه

عبدهللا محمد احمد بوملحه

عبدالملك بن عبدهللا بن سعد الروق
نوره ابراهيم احمد خلفان ابورنقيى 

محمد سامرحسيى  الخماش

حور ابراهيم عبدهللا علي عرب

ي
وان  وليد محمد بدر البر

محمد حسن خلف الشاعر

حسن السيد محمد يوسف السيدعبدهللا الهاشمي

مبارك بن علي بن عبيد الدوشي

سهيل خليفه عبيد خليفه
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MOBILE MEDIA FZ LLC

جهاد خليل البواب

جمال احمد محمد عبدالرحيم الجسمي

عفراء سعيد محمد سيف بن نواس

مريم اسماعيل حسيى  محمد السهالوى

عبدالنور احمد عبدهللا عبدالرحمن الهاشمي

فاطمه محمد عبدهللا عبدالرحمن شور

فاطمه عبدالرحمن جاسم الهيل

حليمه جاسم عبدالرحمن الهيل

حمد عيشي عبدهللا حمد الهتمي

مي  علي محمد احمد المال

ي
احمد راشد علي حسن القيشر

محمد سيف خميس ماجد المري

IMTIAZ BADRUDDIN BOGHANI

مريم عبيد محمد العري

خالد احمد حسيى  يوسف

ASHWINI GOPAL BHAGWAT

ELIAS MASCARENHAS

JAYSHREE PARSHOTTAM SAJNANI

KASHISH SATISH SAJNANI

SATISH PARSHOTTAM SAJNANI

VIDHIKA SAJNANI

DINESH PARSHOTTAM SAJNANI

محمد اسماعيل عابر اسماعيل

فروزان محمد حسن

عادل محمد عبدهللا السعدى

زينب عبدهللا حسن محمد

GHULAM FARID CHAND BHAI

عبدالحميد مصلح عيش علي زيد

ي
غانم راشد عيش راشد الحمران 

عبدهللا عمر عبدهللا العمودي

مريم حسن علي رقيط

لمياء عبدهللا حسن بن بوش

Nitin Mehta

ماجد علي احمد الشامشي

SHAIKH MOHAMMAD BURHANUDDIN
لبي  مصطف  عبدالكريم خرص 

عبدالهادى علي عباس خميس  حسن العلياك

حمد يوسف عبدهللا قاسم العمادي

عمار اسعد حبيب احمد

هاله محمد اميى  الجدعان

ديما نقوال  الياس قندلفت

طارق جميل عيش معايعه

محمد علي الدين محمد الصغبى

هان موزه عبدهللا علي عبدهللا الشر
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ي ومعارضها برادات دنر

جميل سليم عزام

صالح محمد يوسف بو خماس

محمد عمر محمد الجابري

YAMINI HARISINH MERCHANT

AMIT GUL SHAHANI

ABDELRAHMAN ABDALAZIZ MOHAMED

MOHIUDDIN ZAMAN

RINA MOHIUDDIN

SHUJA-UR RAHMAN KHAN SAKHAWAT ALI KHAN

طارق زيد الجندي

SANJEEV KUMAR UPPAL

ROHIT SINGH CHORDIA

NATASHA SAJID ZAHID

PATNI VINEET PATNI KAILASH CHANDRA

محمد خلفان احمد الغيث

MUHAMMAD MUMTAZ KHALIQ

HITESH MUKUNRAI SHAH

VASUDEVAN SOMASEKHARAN PILLAI

NITIN BHARGAVA

HIMASHA WIDYARATNE
عيش رياض عيش عبدهللا سعد اللوغي 
رياض عيش عبدهللا سعد اللوغان 

ي
وسيمه احمد محسيى  الحبشر

ه عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن العتيق سمبى

ه احمد عبدهللا االحمد منبى

ي
رواء رياض عيش عبدهللا سعد اللوغان 

ذكريات طالب سيد عبدالقادر محمد الرفاعي
طالل رياض عيش عبدهللا سعد اللوغان 

لطيفه بدر سعود عبدالعزيز حمد الصالح

لولوه مبارك الطويرش

عبدالرسول نجف قائدي

ي
خورشيد محمد حاجيان 

هيثم احمد سيف محمد بالحصا

SHABBIR HUSSAIN MOHAMMAD ALI

عبدهللا هيثم احمد سيف محمد بالحصا

عمر هيثم احمد سيف محمد بالحصا

AMEEN POTTACHILAGATH

NADEEM ABDULRAZACK ADAM

جوزيف عارف الحاج

غاده حنا الحاج

POOJA PRABHAKAR NAIK

ي
رائد ضامن جديع المومي 

وفاء عيش عبدهللا موش المنصورى

SYED NIZAMUDDIN
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جمال عيش محمد المدفع

ي ليالي بنت منصور بن عامر الكثبى

SYED RIZWAN ALI SYED ASLAM ALI

SOUZAN M S TARAZI

MEENAKSHI SUNDARAM GOPALAKRISHNAN

MAY ANTHONY FERNANDES

SHAJIR BARAIL

EDWARD N N TARAZI

ABDUL AZEEZ ONNARAKKATTAYIL

فادي ناهض نجيب طرزي

 الشعالي
جميله حسيى  محمد حسيى 

عبدالمالك محمد رشدي مصطف 
فاروق محمد محمد حسنيى 

يشى احمد مبارك

بالل عبدالكريم بالل قمبر

احمد بال ل عبدالكريم بالل قمبر

JRUM FAWAD SIDDIQUI

هويدا مبارك عيش المنصوري

مطر علي غانم خلفان المري

هان محمد عبدهللا سلطان عبدالرحمن الشر

هان النعيمي عبدالرحمن عبدهللا سلطان الشر

FAEZA DAWOOD AKHTER

امتثال باسل عادل الكيال

شذى بطرس  عواد

كه سعود عبدالعزيز الراشد واوالده العقا شر

محمد وجيه زك مسعود

نقوال نمر ميخائيل سابا

ليل سامي نخله الجلده

سلمان بن عبدهللا بن سالم

ايمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز العزاوي
عبدهللا بن ابراهيم بن محمد العريف 

عدنان بن عبدالحميد عبدالحفيظ مراد

ي
محمد مرش علي مصطف  الدجان 

عزاء عبدهللا سعيد الغافري

ASIA SAMI MUHAMMAD SADIQ HAROON

محمد عطا محمد السيد سعد

Lamees amer Abu-Issa

NUSRAT DAWOOD

DAWOOD MOOSA

ي
خالد طالل خالد وزن 

SANDEEP ATTRI RATTAN CHAND

امل عبدالرحمن محمد

ي مقبل عبدالرحمن فهمي
هان 

باسل احمد كركوتلي

NASEEM HASSAN KHAN
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SHANKAR SUBRAMONIAM

سهيل خليفه سلطان خليفه بن حبتور المري

محمد سعيد محمود محمد سعيد محمود الجسمي

LIAQATALI DATOO

عبدهللا مشعل عبدهللا فهد المشعان

هما علي محمد الشوري

سالم يالل سالم حرموص المري

SHER ALI MURAD ALI

هدى عبدالعزيز امرهللا

FATEN SAID KHATTAB
محمد بن نارص بن احمد الحسيى 

RAJESH PARAKH

صالح قاسم صالح يافعي

QU YUHONG

حمد بن يجي بن صالح ال سويدان

محمد بن مهدي بن مانع ال صالح

صالح بن حمد بن مانع ال صالح

Mohamed Fauzaan Malkani

مهدي بن محمد بن حسيى  ال سفران

يجي بن علي بن هادي ال صالح

عبدهللا بن علي بن يجي ال صالح

VAZHAYIL PUTHALATH BALAN

عبود بن علي بن النوه المهري

ساميه محمد حسن ابوشعره

SU SHANSHAN

YU HAI

ي
مريم ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

صفيه عبدالرزاق ابراهيم

ي
اشاء ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

غاده تحسيى  جابر ابوطبيخ

محمد احمد علي الشجي

التجان  عبدالقادر بابكر النعمة

حسن علي الشيخ عبدالقادر
عائشه يسلم سالم معاشر

KOUROSH HOSSAINGHOLY FARIDOUNI
مروان محمد سعيد بن بشر

مروان خلف محمد الدليمي

عبدهللا محمد ابراهيم االستاذ الشجي

مريم مطر راشد الجليجل المزروعي

غالب عبدهللا محمد شحان الغفل

عبدهللا بن حمود بن عل العوده

معصومه بنت محمد بن احمد الحميدي
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جواد بن محمد بن خليل البطيان

ناديه عقيل عل

نوره محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

خالد اسامه ابوالسعود

محمد عقل هاشم

رياض  نايف محمود ابوملحم

ي
شمه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

عثمان خالد حيدر كرامت علي رضوي

عمر بن خالد حيدر بن كرامت علي رضوي

باسم محمد كريم

باسم محمد كريم
منال عمران يوسف الشيشان 

عبدهللا محمد احمد حسن بوملحه

MUBEEN UZ ZAFAR ATIQUE ZAFAR SHEIKH

SUNIL KUMAR EDAKKUNNY

MOHAMMAD ALI SHIRAZI

سعيد الحسن (محمد هاشم)اسامه 

عادل حمزه عباس  حسيى  السماك

ي
 
حامد ابراهيم محمد صالح المرزوف

حاتم بن محمد بن عبدهللا الحازم

نجاح عبدالرسول محمد عبدالرسول

عمر سيد عل السيد

عبدالكريم صالح حسيى  محمد المدحوب

AMMAR HASAN ALUL

سائد عيش توما القسوس

وسام انطون قسطه الشوملي

REMEDIOS ARAGONES GAMBOA

حسن نادر مكانشي

رنا انطانيوس نعوم

DANA ABU GHAZALAH

نزار عادل نوي  هض

ايلي شفيق فرحات

هاله صلح الدين عبدالحميد

Infinity TV FZ-LLC

فهد اديب صالح

سامر معيى  يوسف حماد

عمر صبجي عبدهللا عبدالرزاق

سمبى يعقوب صالح الخليل

وسام ادوارد موش كشك

هبه سمبى محمد يونس

منذر صالح ابراهيم النابلشي

ي محمد عبدالرحمن
عبدالرحمن سبي 

ماهر يوسف عبدهللا الكيالي

عبده عثمان احمد خالد
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عقيل عبدالفتاح كاظم عبدالفتاح

محمد درويش بن احمد ال درويش

حسام عبدالغفار بدوي ابو عيشه

سعاده سعيد علي

جميله خليل مطر اسماعيل ابوجراد

حسن سالمه سليمان ابوشباب

عدنان محمد مطر احمد الخيال

سمبى عصمت البيطار

محمد عبيد محمد ابراهيم مبارك

مصعب عبيد محمد ابراهيم مبارك

راشد حميد عبدهللا راشد ساحوه

سميه محسن محمد عبدهللا شبانه

MAYSOON NAJI AL QUTAYRI

علي بن سعد بن عبدهللا بن كليب

ي
ي ابن سعيد القحطان 

 
محمد ابن شاف

سالم حمد سالم الحمر

احمد سلطان محمد القطري

ابراهيم احمد سلطان محمد القطري

عمران احمد سلطان محمد القطري

مريم احمد سلطان محمد القطري

سلطان احمد سلطان القطري

امل احمد سلطان محمد القطري

عبيد احمد سلطان محمد القطري

سعاد خليفه حميد بن ركاض

نوره خليفه حميد بن ركاض

سعيد خليفه حميد بن ركاض

نورا عبدالرحيم حمدي الفرا

نبيله علي ابراهيم الفردان

ايمان حمزه محمود ذيب

عدنان احمد ذيب العتيير

حفيظه يوسف  عبدالفتاح

جوزيف سمعان سيف

الشيخ طارق فيصل خالد القاسمي

احمد ابراهيم احمد عل ال عل

علي سليمان محمد ابوشعر

RAED MOHAMED SHUBAIR

MAHMOUD ABDULLAH ALQUTAYRI

لؤي زايد سليم الحداد

راشد محمود عسكر اسماعيل محمد العسكر

ي جاسم محمد يوسف بوحجر

ALEXANDROS ATHANASSIOS DILAVERIS

ضج احمد درويش احمد عمران حالمي

ليل بنت محمد حسن بن عبدالمجيد الشيخ جعف

ي
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

هدى علي اصغر علي رضا
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فاروق صالح مصطف  الناطور

علي احمد سيف علي الغفلي

موزه احمد سيف علي الغفلي

امل صالح بن صالح يوسف الحمادي

فاء صفيه حسن احمد الشر

معتصم عباس الملك عباس

ي فياض  شنابله
فياض  مفض 

سالم سالم بن خميس السويدي

باتريك شاهي بارسومبان

اسحاق محمد عبدالرحمن عبدهللا

امنه عبدهللا احمد

سعود فيصل سلطان سالم القاسمي

SAMI TAOUIL

Mohamed Anwaruddin Ahmed
وليد نجيب قسطنطيى 

ي
تون  ماري محبوب الشر

خلفان محمد ابراهيم

فوزي عمر سالم بامقاء الجابري

مريم عبدالكريم محمد جلفار

FARHAD BAGHAEI

NASSER TARANSARI

محمد عبدالسالم حباب

محمد عبدالرازق محمد محمد المداح

راشد عبيد علي بن علوه

مريم خليفه حميد بن ركاض

كلثم احمد يحيى

شيخه احمد سلطان القطري

امل عبدهللا عبيد لينيد

رجاء سلطان محمد الهامور

ي فروغ عبدهللا محمد رفيع خرص 

كه سيلغو لمقاوالت البناء  ذ م م- شر

سليمان بن عبدهللا بن سليمان العمران

مصطف  بن عبدهللا بن سليمان العمران

احمد يوسف سليمان العامري

عايده طارش ربيع

احمد علي عبدالرحمن عبدهللا

احمد عبدالعزيز بن عون ال كثبى

JUMANA AKBARALI KUTIYANAWALA

يف راشد محمد حسن الشر

BRIJ BALA DHAM

امنه ازر عل الماجدى

مهدي عبد الصاحب عباس

حاتم زهبى كمال اديب ابوكويك

سعيد محمد عبدهللا عبدالرحمن النيبارى

LAXMI KHEMCHAND NAGDEV
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MUHAMMAD ALI KHAN

يعقوب ابراهيم حسيى  قابيل

محمد احمد خلف

بسام محمد تركيه

امنه راشد سعيد

عشبه احمد محمد فضل بن هده

فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

ساره فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

سلطان فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

عائشه احمد محمد فضل بن هده

فاطمه فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

سمبى فازع فياض  الفارس

اسامه راشد حسن احمد السلمان

نداء محمد عبد

بدر احمد غلوم يوسف االنصاري
شمسه خليفه خميس بن حارص 

وفاء محمد قنديل عبده

سهام محمد قنديل عبده

عبدالسالم راشد مطر عل السويدى

ي عبدهللا بطي سعيد عبيد المهبى

عيش ابراهيم غلوم المازم

فارس احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

علي محمد علي الدالي

مي العلمي

عمر وليد عبداللطيف الشيخ حسن

ي
يان  مصطف  علي محمد يعقوب الشر

اميه صالح سعيد

بدر عبدهللا احمد حسن السلمان

ي
عادل عبدهللا ابراهيم جمعه الحوسي 

لينه رياض  سعيد الرياض

خفيه حسن حميد بن ركاض

سلطان عبدهللا سيف بن صفوان ال عل

ه عمر احمد عزت هبر

حميد عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

فاطمه عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

علي يوسف خلفان عبيد بن صندل

لينا سعيد خلفان سعيد القمزي

عبدهللا بن سليمان بن العبدهللا العساف

حنان ابراهيم محمد ابراهيم الريس

ي سالم راشد سالم العقرونر

مؤسسه الواحه العقاريه

JADE CANDICE CORREA

DENDRA CANDIDA CORREA

ي يوسف زمزم حاحر

بدر علي عبدالرحمن الحلو
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محمد مختار محمد طه

SATHISH KUMAR VELUMURUKAN

محمد اميى  عز الدين

هراج مارديروس  مارديروسيان

محمد عبدالرحيم حسن خليل

ي احمد عثمان
هان 

محمد خرص  ابو كويك

ليل عبدهللا محمد علي

MANI LAKSHMANAN

نضال محمود جبر مصلح

محمد سعدهللا بشار عابد

عبدهللا محسن عمر

محمد بن صالح بن عمر بابليل

عبله بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

عبود احمد عبد هللا باصوالن

MOBEEN JASSAT

MUSHTAQ AHMED KANWAR

نبيل عبدهللا يحيى العلوي

AMIT KUMAR GANDHI

علي بن حسيى  بن محمد النمر

عبدهللا محمد احمد المطوع

كه عبر الخليج لالستثمار القابضه شر

KUSHAL PALSINHJI JADEJA

شاكر بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

اللمعان التجاريه

HAJI HAROON

MOHAMMAD BAGHER AINECHI

فيصل محمد عبدهللا حسيى  الحمادى بي  حماد

BARA AHMED KAMEL AL-HADITHI

عبدهللا عبدالرحمن عباس عبدالرحمن المازم

ي لتجاره الكهربائيات
 
االسكاف

OMAR ZAKAREH MATAAH

JAMAL DARKAN

ي سلطان عبيد سالم بن شنه الكتير

ALIA HASHEM MEHDI AL SARRAF

ZUHAIR ABBAS AHMED ALSARRAF

عبدهللا حسيى  علي محمد المرازيق

BASHER MOHAMMED ABOLAIL

نشين محمد سماره

ياسميى  محمود محمد ابراهيم

اشاء محمود محمد ابراهيم

امل السيد حلمي ابراهيم نوار

محمود محمد ابراهيم محمد

 العبيدلي
طارق احمد علي حسيى 

ABDALLAH ABDULRAHMAN EL KHATIB
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فاطمه احمد محمود عويس

احمد صالح عبدهللا السويدى

ABDUL REHMAN ABDUL KARIM

راشد عبدالرحمن احمد صالح ا

ي
سيد اسماعيل سيد عبدهللا سيد عقيل حسيي 

منذر فريد محمود

عبدالرحمن زيد محمد سعيد باقرين

ي منصور
 
احالم شوف

عبدهللا احمد موش السده
ه عبدهللا حسيى  سمبى

ه حسن محمد حسيى  زنجبى سمبى

ي علي محمد سعيد الراشدي الكعير

شيخه علي سالم علي العويس

وفاء الحاج علي محمد

ايمان ياسيى  عبدالحسيى  علي

IBRAHIM MAHMOUD IBRAHIM

ش فرج فرج غبر

اميى  بن رضا بن علي ال غريب

نداء عبدالغي  نرصهللا شعت

مريم عبدالرحيم محمد احمد الحمادي

جهاد محمود قيم

نافذ مصطف  عمر شعشاعه

ضياء الدين محمد عبدالحكيم زعبى

فاطمه محمد عبدهللا
عبدهللا محمد احمد نظاميى 

نارص عبدهللا محمد احمد نظاميى 

ه محمد عبدهللا سمبى
يوسف عبدهللا محمد احمد نظاميى 

كرم مشعل حامد ساري

ABDULHAKIM ABDULLAHI ALI

فهد محمد سعيد عكام

سامي نزهه بشار الجابري

ماسه نزهه بشار الجابري

DANISH HUSEIN MOHD ISHAQ

رماح محمد طراد دبيس

وائل بن صالح بن محمد النمله

محمد مبخوت فهاد فادي العجمي

ي ابراهيم فايز ابو طه خبى

نضال صالح احمد بطانيه

خليفه مطر حمدان الوشاحي

عبدهللا مطر حمدان راشد الوشاحي

رشاء عبدالرحيم ابراهيم فكري

فؤاد عبدالعزيز حمد عبدالرحمن المدفع

NELOY KUMAR BHOWMIK

SHANDITA BHOWMIK
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نعيمه عبدهللا احمد

ي احمد ابراهيم حسن علي اال مبى

علي محمود محمد محمود

ف احمد محمود ابوشقره اشر

غانم خلف غانم عبدهللا الشامشي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد الذياب

احمد سعيد راشد محمد النعيمي

وليد احمد يوسف محمد الحمادى

نضال محمد يوسف الحجوج

امنه غلوم توكل

وس مولوده كرباج حليمه دمارلب 

ي
يوسف محمد اميى  احمد الزرعون 

ي
جميله عبدالرؤوف عبدالغي 

 
عل بن احمد عبد الرحمن المرزوف
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

اميى  عبدالعزيز محمد اميى  المال

ستار داغر باقر الرشيد

صالح بن حميد بن صالح النعيمي

نوره بنت عمر بن احمد الخليفه

احمد عدنان كتمتو

MOHAMMAD ARSHAD FAROOQUI

FERAS AL BACHAT

وس  مولوده كرباج حليمه دمار لعب 

صالح احمد محمد كبيس اليافعي

فهد سليمان بن صالح ابا الخيل

محمد بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن

فارس بن عبدهللا بن فهد الرشودي

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المناعي

Mohsen Mohammadali Ghovehoud

محمد بن مسيفر بن هاشم المالكي

زينب محمد يوسف العمري

عبدالوهاب بن عمر بن عبدهللا باحمران

علي بن قاسم بن حسن الحليلي

SAID UMAR BUHHARI

PARVEEN AHMAD

سعدي بن خنيفر بن عليان الرشيدي
حسيى  عباس حسن حسيى 

ف محمد محمود سالمة اشر

امينه عبدهللا محمد باقر

RAMESH REDDY GADDAM RAJA

جواد كاظم جواد سعيد

محمد وميض ديبو ريحاوي

سامي محمد رجب خليل ايوب

محمد علي احمد الحمادي

يف سالم عليك محمود محمد شر

RAK Properties PJSC Page 369 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2012

2012العام - األرباح غير المستلمة 

صالح سالم محمد سالم العبيدلي

انتصار محمد احمد الغوثان

هناء حيدر خليل العلمي

DHANRAJ TEJUMAL

نوره عبدهللا سيف عيد السويدي

ي ساره علي مبارك محمد الجنيير

ي محمد علي مبارك محمد الوشام الجنيير

ي عبدهللا مبارك محمد الوشام الجنيير

عتيق دروانه اسدهللا سعدهللا

محمود خليل فرحات

شيخه فارس علي

CHHANDANA ROY

DILIP KUMAR ROY

Kamal Ali Ahmed

ALIAA MAHMOOD HASAN

منال سميح خرص  الخطيب

احمد عيش محمد يوسف

ه عبدهللا نايف البقرى سمبى

ميسون عل يوسف قدوره

فراس سعدي فاضل

CHITRA DEVKUMAR AIDASANI

انطوان شارل بشاره جورج ميالي

SHOBHA RAVI KUMAR

مه احمد خالد فانوس

Muhammad Sharif Manzoor Ahmed

مخايل نبيل الطيار

محمد صالح الخرفان

سبيع زكريا طليمات

صال ح عبدهللا احمد عبدهللا

NARESH CHANDI RAMANI

ي نايف بن حميد بن مصيح العب  
عصام محمود داود ابوقلبيى 

LANA MONES GHARAIBEH

GANPAT RAM

فاطمه عبدهللا يوسف احمد

علي عبدهللا يوسف احمد

طارق خليفه حمد خميس

نظرت حاحر بولغورجيان

خالد خليفه سيف بن قسمول

محمد علي محمد احمد الحمادي

ظريف اميى  ابراهيم الضبع

NASSER MARWAN OBEID

احمد علي راشد عبدهللا
عبدالكريم احمد حسن احمد حسيى 

KHALED YAHYA YAFAI
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منبى احمد سليمان اوهيب

منهل محمد ابوفاشه

رنده صياح شعبان

ايمن احمد فاروق عبدالحكيم بركات

مريم سيف احمد سيف

سالم سيف احمد سيف

سيف احمد سيف

عائشه عبيد حمد

مي  سيف احمد سيف

فاطمه سيف احمد سيف

عمر سيف احمد سيف

فاطمه سالم راشد سالم بن فاضل

امل سعيد سالم هاشل

راشد سويدان سالم رشيد

سعيد سويدان سالم رشيد

ي سعيد مبارك عبيد جزيعي اجتير

صبيح عوض مصبح بن فاال ك

جمال سعيد علي محمد عل

سعيد علي محمد عل

يفه محمد شميس  محمد جعفر شر

ي هاله خليفه حسن سعيد بن شور الكتير

خميس سيف سعيد سالم بن حمود القايدي

مريم محمد خلفان عبدهللا شور

سيف حامد عبدهللا غنطوش المزروعي

ي عبدهللا راشد مسعود راشد النقير

جمعه علي عبدالرحيم علي سالم

عبدهللا موش عبدهللا

منال محمد عبدالوهاب

امنه عبدالرحمن عبدهللا

ابراهيم محمد عبدالوهاب محمد

احمد محمد عبدالوهاب محمد

محمد عبدالوهاب محمد

ي
شيماء محمد عبدهللا العمان 

احمد علي عبدهللا عبدالرحمن

ي موزه عبدهللا محمد راشد عبدهللا النقير

ي رانيا خدوم محمد عبدهللا منصوري النقير

خدوم محمد عبدهللا منصوري

ي
 
نارص حسيى  عبدالشاف

فيصل حسن محمد محمد

احمد محمد سعيد علي الحايري

ي سالم سعيد علي عبدهللا النقير

ي خالد محمد بن سالم عبدهللا النقير

يوسف مراد عبدهللا
احمد محمد عيش حسيى 

خلفان مطر سالم علي الغشام
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احمد ابراهيم عباس عبدهللا شهداد

نوره عبدهللا سالم محمد

ميعاد عبدهللا محمد رفيع المنصوري

محمد علي شور جمعه النعيمي

ي
ي محمد عبدالغي 

محمد عبدالغي 

ي سيف محمد حسن محمد الطنيجر

عائشه سعيد محمد مصبح القايدي

عبيد سعيد سالم احمد الزيودي

كمال سالم راشد عبيد يماحي

ي رشيد
هيثم عبدالرزاق احمد رشيد محمد بي 

محمد حسن سعيد علي بن قرش النعيمي

خالد محمد علي المليح

ه هان  محمود شعبان ابو خرص 

تيسبى محمد عيش البابا

ي
ي بن ظافر بن عايض القحطان 

 
شاف

فريده جميل محمد نعمان
عبدالباسط السيد احمد حسيى 

نزار عبدهللا الجارح

حسن راشد خلفان راشد الشامشي

مريم اسماعيل صديق

ABDUL HANAN SAEED SALIK CHOHAN

عادل حسن شعبان

جميله محمد علي

اسماعيل حسن غلوم داخدا
ابراهيم محمد محمود الشح 

RUBINA LEGHARI MANSOOR AHMED LEGHARI

ان الفند منبى مطبى

ABDELHAMID SAFFIDINE

نور الدين عل عوده

BASILA YOUSIF
كمال قابيل محمد محمد خرص 

MAJED EL HELOU

يحيى سيف عبيد احمد ابوسمنوه

خالد محمد عبدهللا الشيبه

الشيخ محمد بن نارص بن راشد النعيمي

علي عبدهللا محمد سعيد السعيدي

عدنان عبدالرزاق محمد احمد القناط بستك

عبدالعزيز كريميان عبدالسال م

محمد خلفان محمد الشاقوش

احمد حسن جمال

شمه فاضل احمد المزروعي

امل محمد عبدالعزيز

كه النهر العظيم للتجاره شر

ي
 
موزه عبدالرحمن محمد المرزوف
عبدهللا سيف خلفان المطروشر
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احمد احمد طاهر ابوليل

امنه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عزه عبدهللا ماجد المعال

عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

ميثاء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

نارص سالم راشد محمد الحاج الشامشي

عائشه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

شيخه عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

عائشه عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

يوسف عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

موزه سيف ماجد الماجد

عبدهللا محمد ماجد محمدالعسم المزروعي

سيف عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

ي
مريم علي سالم علي القيوان 

محمد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

خالد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

صالح راشد سالم راشد حمد الشامشي

احمد عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

علياء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

سالم راشد حمد الحاج الشامشي

ي
علي سالم علي القيوان 

ي
علياء علي سالم علي القيوان 

راشد سالم راشد حمد الشامشي

سمر باسل كاظم بحر

حصه راشد سالم راشد حمد الشامشي

فاطمه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عائشه راشد سالم راشد حمد الشامشي

مريم محمد عبيد الغمالشي

MARIAM FAYYAZ MAHMOOD MIRZA

ي صالح كراجه
نه عون 

احمد محمد احمد محمد بستكي

يف بور عبدالرضا علي اكبر شر

جميله مراد درويش

DEVIDAS SITLANI

MAHBOOB HAJI SULEMAN

SAHAR AKHTAR

RAIYHA AKHTAR

KAMRAN GHANI ABDUL GHANI

MOHAMMAD NISAR SULEMAN HAJI AHMED

ABDUL GHANI HAJI SULEMAN

MOHAMMAD IQBAL HAJI SULEMAN

سالم خليفه حسن خليفه محمد الفوره

حسن خليفه حسن خليفه محمد الفوره

ي خليفه حسن خليفه محمد الفوره
امان 

امل خليفه حسن خليفه محمد الفوره
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خليفه حسن خليفه محمد الفوره

رحمه ماجد سعيد ابراهيم الشامشي

SABINA ISLAM

احمد حميد عبدهللا جبر الشامشي

فاطمه علي عبدالرحمن عبدهللا

ي
سليمان محمد طاهر البلوشر

جميله خميس حميد خميس السالفه السويدي

Chettarthodi Moideen

ي خالد سعيد راشد رايح الزعانر

المستثمر لمقاوالت البناء

ي عبيد محمد خلفان عبدهللا الكعير

هيفاء حسن محمد احمد

قيس عبدالواحد محمد جاسم

فوزيه محمد احمد النصارى

وليد عوض صالح الشاج

وسيم ابوبكر عوض

يجي حسن عبد ابراهيم الجريس

ي
باسم مروان الخان 

حسيى  بن صالح بن سعود ابوالسعود

خديجه عرفات ابراهيم الخواجه

ردينه عبداالمبى يوسف

ي عبيد مسعود راشد السامان الكتير

علي عبدالكريم محمد ابراهيم

فاطمه احمد يحيى

فهد محمد علي السقطري

بط محمد خليفه بط المويجعي

ALI KOUSER MULLA NAIEMBHAI RUSHDI

SUNIL KUMAR KHAITAN

Surendra Naraindas Sajnani

عبدالعزيز صابر حسن عبدالكريم

نجال ء نارص صابر حسن الرئيشي

خالد عبدالعزيز صابر حسن عبدالكريم

نارص صابر حسن الرئيشي

VALATHUNDIL GEEVARGHESE OOMMEN

جمالي لتلميع وزينه السيارات

سيف حسن محمد سيف الظاهري

سيف حسن محمد سيف الظاهري

ردينا احمد شتيان

حسيى  ابراهيم محمد حسيى  زايد ال عل

ي سعيد سلطان سعيد سلطان بن هديم الكعير

حسن سيف حسن سيف خميس

محمد احمد محمود محمد احمد سالم

احمد حمد راشد حمد

BARMOD KUMAR DHAMIJA

FERNANDEZ MARTIN JOSCEN
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الشيخ عبدهللا عيش عبدالعزيز راشد المعال

جابر حميد سلطان صقر ال علي

موزه بنت عبدهللا بن سعيد الجابري

عبدالعزيز عبدالرب عبدالرحمن العوادي

مريم علي عبدالرحمن

خميس محمد خميس بوهارون

ي محمد الجرجاوي ف كامل عبدالنير اشر

عايده عطا دياب بال طه

ابراهيم بن حمد بن نارص الهداب
 
فاطمه محمد حسن عبدهللا ال صاف

شذى مروان زمريق

محمد احمد مال هللا خلف المنصوري

خليفه يوسف محمد علي بن عمبى
محمود محمد ورديان 

علي محمد مصبح علي بن سميط

حسيى  دواس مانع دواس

بثينه ابراهيم عل منكوس ال عل

زياد بن ابراهيم بن حمد العيش

صالح عبدالحليم محمد محمد ابراهيم

سيف سعيد عبيد مفتاح الخاطري

الشيخه حصه صقر بن محمد القاسمي

حسن عبداللطيف حسن افندي

الشيخ محمد علي محمد علي المعال

نضال زيد صقر عامر

نبيلة يحيى قاسم

سمر عبدالكريم حافظ الشوا

Samer Hamade

ايمن محمد احمد الكيت

سالم محمد احمد سالم الكيت

جمعه محمد احمد سالم الكيت

ي الشجي
عبدهللا احمد علي محمد كمبوشر

لينا بشبى صادق

ي عادل عبدهللا ربيع عبيد ربيع الطنيجر

ي عبدهللا ابوبكر طالب احمد الحرنر

ي ميسون ابوبكر طالب احمد حرنر

ي عائشه ابوبكر طالب احمد حرنر

ي عبدالرحمن ابوبكر طالب احمد حرنر

ي اسماء ابوبكر طالب احمد حرنر

الشيخ صقر جمال صقر سلطان القاسمي

شاهيناز ابراهيم جمال حسن

شيخه عل عبدهللا سعيد النعيم

بسام محمود احمد عوده

ي عذيجه محمد قضيب عيش الغافري الزعانر

مريم عبدهللا احمد علي احمد البحري

ALEXANDRE DOMINGOS BERNE GONSALYES
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فهد عبدالعزيز محمد الدامغ

اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح

ي
جمعه موش سعيد البقشر

فاطمه سالم علي

سعيد شور علي شور الزحمي

عائشه عبدهللا حسيى  عبدهللا جمالي

ي احمد عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي محمد عبدهللا محمد بن قضيب الزعانر

نبيله علي صالح سليمان الشجي

KHAN GHULAM MUSTAFA

NALLAKANDY SUNIL KUMAR

RAJA SHRINIWAS KATOCH

TANVIR AHMED GHULAM MUHAMMAD

NALLAKANDY SUNIL KUMAR

PETER AMBROSE REREIRA

MANGALORE SHIVASHANKER RAO

جاسم محمد جاسم صالح محمد سمحان النعيمي

ي
رنا محمد عبدالفتاح علي الحوران 

وليد راشد ابراهيم علي المزروعي

محمد مصطف  محمد حسان

فريد احمد محمد كلندر علي

عبدالحكيم محمد عبدالرحمن البناي االحمد

محمد صديق محمد علي

مصطف  محمد محمود غنايم

احمد سعيد محمد سعيد الكدري الحبشي

عبدهللا سيف عبدهللا العبيدهللا

محمد حسيى  عوض  الصبح

انور حسن عبدالقادر

ي حماد
مبارك علي محمد حسيى  مبارك بي 

ي راس الخيمه
 
وع الشيخ محمد بن سعود القاسمي للصيانه والخدمات االجتماعيه ف مشر

خالد عبدالرحمن يوسف الحسن المنصورى

فاطمه عبدالكريم عبدهللا الحسن المنصوري

راشد سعيد محمد علي الطابور النعيمي

ارحمه راشد رحمه احمد عمران الشامشي

صالح بن محمد بن ابراهيم الحيدر

علي راشد علي الخنبولي الشجي

محمود سالم محمد عبدالمنعم

SIBI THOMAS

ي النعيمي هند يوسف محمد يوسف البر 

نارص ماجد يعقوب

احمد جالل التدمري

ي
منذر محمد عبدالرحمن القاض 

فاطمه راشد علي بن حقموه

ي جمال احمد سعيد ربيع البوش النقير

صدام جمال احمد سعيد ربيع البوش
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علي محمد علي راشد بن عامر

سعيد سالم راشد محمد رشدوه

ي علي المنترص قايد ناحر

ي شميلي
راشد سالم راشد محمد رشدوه بي 

SASI PEEDIKAVALAPIL

ي غالي جمعه الضاحي
تف 

سلطان عبدهللا علي راشد سعيد راشدوه

ابوبكر محمد منصور حسيى  حريز

سالم محمد سالم احمد

ماجد عبدهللا سعيد محمد لحمودي

قاسم راشد علي محمد بن حقموه

محمد راشد سعيد راشد البيض

عصام عبدهللا عبدالرحمن الغافري

حمود سالم حمود العبد

راشد سالم حمود محمد العبد

نبيل عبيد علي سيف العوبد

KHATER MASSAAD

ي
راشد عبدهللا يوسف علي العوض 

علي سالم حمود محمد العبد

عائشه عبدهللا مطر

راشد محمد سليمان

سعيد حمدان ابراهيم صالح بن طاهر

عبدهللا هزيم محمد هزيم

جمعه محمد سعيد سالم

محمد راشد علي راشد البيوه

ي حمد سالم عبدهللا محمد بن يعقوب الزعانر

ماجد علي حمد محمد صبغون

اس ي هوجوس ببى
فريدريك بيبى ريي 

سالم حمود محمد العبد

عثمان احمد يعقوب حجازي

ماهر هاشم هاشم الصفدي

محمد علي نارص علي محمد الطاهر الرئيشي

ياش علي سالم علي الطابور

احمد عثمان احمد اال مبى

مريم عيش محمد علي العلي

محمد سيف سعيد عبيد الجروان

سعد عبدهللا عبدالمصلح الشحان

ي سند اسماعيل حسن محمد حاحر

ي نبيل محمد مسعود خضبى

شاكر سعيد جمعان باخميس

عمر سالم حسن سالم بن حسن الشجي

سعيد سالم راشد حميد الخاطري

علي حميد علي حميد عسكور

ي
نبيه نايف التف 

نارص علي عباس مظفر
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صالح علي سعيد محمد الدالل

مريم عبدهللا محمد مسعود الغافري

محمد حمود محمد غالب حسن الصبيحه

موش عبدهللا موش حسن عبدهللا المروى

ي ابراهيم
ي رشيدبي 

سلطان راشد محمد راشد بي 

ي
ظاهر حمد عبدهللا نهيل العريان 

امل علي عزمي مصطف  اسماعيل

وز الحداد النعيمي جاسم خميس مبارك فبى

VIJAY GOPALDAS CHANGRANI

نصار كامل نصار خليل

مريم محمد راشد مروش الشجي

محمد علي محمد مشكال

ي
مريم يوسف احمد كركي العوض 

طيبه محمد علي مشكال
فت علي محمد مصطف  مبى

ي شميلي
علي احمد علي راشد النوا بي 

سلطان احمد حسن اسال مي

محمد سيف محمد سيف بن حريز الفالشي

ي ليل يوسف علي البر 

ي
علي بن حسيى  بن محمد البلوشر

عبدهللا محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

فاطمه محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

محمد علي عبدهللا سعيد مصبح النعيمي

احمد محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

مريم محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

توفيق عبدهللا محمد الخواجه

ي سعيد نارص سعيد نارص الطنيجر

مصبح محمد سلطان حمود المري الشجي

هان سالم علي عبدهللا سعيد الشر

الشيخ سلطان سالم محمد سالم القاسمي

حسام علي كامل غرايبه

احمد عارف نرصي نارص ابوجبل

الشيخ سلطان بن كايد محمد القاسمي

هان النعيمي سعيد اسماعيل سالم زايدين الشر

ي
جاسم محمد كرم البلوشر

سيف سعيد علي جميع

سعيد علي جميع اليماحي

محمد بن صالح بن عيش السلطان

عمر حسن عبيد سعيد عبيد الحسوى

ي سعد بن نصار بن بخيت الحرنر

عبدهللا سالم راشد علي المفتول ال علي

فايز حمد محمد حمد ضبعون

عبدهللا حمود حمود الخاطري

ي راشد محمد الشهياري المزروعي
تهان 

سالم علي عبيد راشد المزروعي
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SALEM AKHTAR

MOHAMMAD ALI AL TAJER AL SHIRAWI

عائشه احمد عبدهللا رشيد الحمادي

ي وائل
عبدهللا خالد محمد جاسم كلبان بي 

عدنان حسيى  عبدهللا حسيى  جكه المنصوري

خليفه خالد محمد جاسم سالم كلبان

ي محمد حسن المنترص ناحر

فاضل محمد علي محمد بطي الغفلي

ي
 
مروان نايف صاف

SHABINA YESMIN

لؤي احمد محمد تبيدي

احمد علي عبدالرحمن هاشم

زينب حسن محمد

ي
احمد محمد سعيد التكالن 

راشد علي ماجد حميد

ي
ي البلوشر ابراهيم محمد حاحر

MADHU CHAPAYIL

Moh. Norul Huda Golam Mostafa

خميس  محمد خميس  محمد القصيدي الشجي

حسن علي ابراهيم

علي عبدهللا علي سيف بن غازي

ي
عبيد زيد علي محمد القيشر

ي
جابرسعيد عبيد احمد القيشر

محمد صالح عبيد محمد
يف عبدالرحيم عبدهللا الخرص  محمد طالل شر

محمد احمد خالد المطر

ي علي عبدهللا محمد علي لحليو النقير

هان عيش محمد عبدالرحمن عيش الشر

KANNEGANTI RAMA MOHAN RAO

VEMURU VAMSI KRISHNA

KODALI HARESH BABU

طارق عبدالعزيز حمد الراشد

يه مؤسسه راس الخيمه لال عمال الخبى

محمد علي حسن محمد اليماحي

راشد حميد راشد سعيد المزروعي

علي سعيد بخيت سعيد اليماحي

راشد علي سعيد راشد المزروعي

نايف حمد محمد علي الخاطري

محمد سيف علي سيف الخاطري

سالم علي سالم سعيد

محمدسيف سلطان محمد المزروعي

مجدي زكي عطيه الشيخ ثابت

سليمان عبدهللا سليمان حمايد

سعاد عبده البدرى محمد

عائشه سلطان يوسف بوميان النعيمي
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خالد عبدهللا راشد محمد مروش

انتصار عبدالرحيم عثمان قاسم

عبدالنارص سيف اسماعيل مقبل

محمود سعيد عاشور

محمد ثائر مروان كتمتو

KIRAN BALKRISHNA SHAH

علي سيف علي عبدالصمد الكيتوب

فهد علي حسن مالك

علي بن حسن بن سلمان الدهان

فخري بن علي بن حسن الدهان

حسيى  بن علي بن حسن الدهان

فؤاد بن علي بن حسن الدهان

عبدالمنعم بن علي بن حسن الدهان

ANTHONY GAOTAN LUCIEN

ارشود علي ارشود علي الحنبولي الشجي

NICHOLAS PATRICK ALLEN

SCOTT HOLLINGSWORTH

نهله غازي موش حميد

ماهر هاشم محمد حجازي

حمد مال هللا صالح علي الشجي

PANCILY VARKEY

محمد احميد محمد اليوحه

طارق احمد حميد القاسمي

عل سالم محمد سالم الخنبولي الشجي

فاهم علي سعيد راشد الشميل

JOHN DSOUZA

عبيد راشد ربيع غانم حسن الخنبولي

عبدهللا علي احمد عيش المطوع النعيمي

سعيد خميس  راشد خميس الخرمان

عبدهللا صالح علي عبدهللا خرخور

ابراهيم حسن ابراهيم المال

فاطمه عبدهللا حسن النخيالوي المنصوري

محمود صالح محمود شهاب الدين

حشر سهيل احمد سعيد المونه

احمد سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

مريم سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

بينه سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

عائشه محمد سعيد كحبوس

ابراهيم سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

نوف سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

ي
كامل محمد حسيى  ماض 

هويدا السيد احمد سيد احمد

عبدالرحمن حسيى  عبد حرب

رائد فواز محمد هيكل
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SHARIFA HASAN PAWASKAR

فيصل عبدهللا محمد عبيد

احمد عبدهللا احمد محمد ربيع

احمد عبدهللا احمد محمد شجي

ي شميلي
سالم محمد راشد راشدوه بي 

سعيد سالم محمد راشد راشدوه

حسيى  علي حسن ابراهيم المنصوري

محمد علي محمد سالم الشجي

ه الخاطري حمد مصبح حمد راشد بالبب 

سالم زيد علي منصور المري

عبدهللا حسن سعيد راشد البايض

MOHAMMAD REZA SHAHEEN SHAMSABADI

ابراهيم احمد ابراهيم علي المنصوري

احمد محمد احمد سيف الشجي

الشاذلي صال ح الشاذلي محمد

هيثم خالد طاهر سعيد

رويده سعيد حمد عبدالهادي

يوسف تيسبى يوسف جوابره

راشد محمد سعيد عبدهللا الحميدي الخنبولي

MUHAMMAD ZAHID SARFRAZ

ASGAR MOHD HUSAIN SIKANDAR

علي بن عوض بن سعيد باتيس

الجاز للذهب و المجوهرات

ايمن عبدهللا علي محمد بن ديموه

عمرعلي عبدهللا راشد الشجي

راشد سالم محمد علي الشجي

وصايف سعيد عبدهللا سعيد راشد الشجي

صالح رمضان حسن صالح عليوه الشجي

عبدهللا سعيد علي الحليو

عبدهللا محمد راشد سعيدوه

سعيد محمد احمد خميس المحرزي

ي ليل علي محمد النقير

ي
تو المويي  ي البر

امان 

SHINTO DEEPAK SUGUNAN

سلطان راشد احمد سعيد راشد الشجي

عبدهللا راشد احمد سعيد راشد الشجي

SHAIKONA LABBAI LABBAI

سليمه علي حمد عيش المهري

نجلء بلل مبارك ربيع الشجي

فضه محمد يوسف الرشيد البدر

خالد بن عبدالعزيز عبدالمحسن احمد العريفا

ضياء محمد ماهر احمد هاشم

ادهم محمد جمال الدين مصطف  سليم

حمود حسن محمد حسن المري

المؤسسه العربيه للتجاره
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مريم عبدهللا احمد ابراهيم احمد طشه

عبدهللا احمد ابراهيم احمد طشه

احمد عبدهللا احمد ابراهيم احمد طشه

احمد سيد علي حسن

ي
محمد وليد الحلوان 

ي فاطمه ابراهيم محمد البشر الطنيجر

جمال محمد خليفه ابراهيم السويدي

ي خديجه صالح عبيد الطنيجر

سعيد عبدهللا احمد لقطري

سلطان سعيد عبدهللا احمد لقطري

راشد سعيد علي زيد مالك

زيد سعيد علي زيد مالك

سالم سعيد علي زيد مالك

ي محمد يوسف محمد يوسف منقوش الطنيجر

ي منشار بن عايض بن عوض الهجله المطبى

فايزه مسعد حسن

SHAFEEQUE SHAMSUDDIN PARKAR

عبدهللا راشد محمد خصيف المزروعي

ي يوسف عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي عبدهللا راشد سعيد محمد الزعانر

خليفه محمد حسن الحيلي الشجي

ي الشج احمد علي محمد راشد المهبونر

ي
 
احمد علي احمد سعيد الهادف

ى محمد حسن علي حسن الشر

محمد سعيد راشد حمبوص الظهوري

زيد علي زيد محمد السلحدي

عبدهللا احمد سعيد راشد الظهوري

محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد بن درويش

حميد عبدهللا محمد عبدهللا محمد بن درويش

بدر محمد عبدهللا محمد بن درويش

ي الشجي سالم محمد حسن سالم الشر

راشد سالم محمد علي

محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

مريم عبدهللا حسن احمدين

احمد سالم احمد

سلطان محمد سالم حسن ددي الشجي

SHAIKH JAVED MOHAMMED QASIM

ي الشامشي سالم ماجد سالم راشد الغرنر

خليفه راشد خليفه سيف كاسب

ي خلفان عبيد محمد الباكوره النقير

عبدهللا راشد خليفه سيف كاسب المسافري

سالم محمد احمد سالم العبيدهللا

عبدهللا محمد راشد حريميش

ي موزه عبيد حسن الزعانر

علي احمد مراد محمد
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عبدهللا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

منال حيدر كامل

ي احمد محمد عبدهللا محمد الحنطونر

ي
 
ف عيش صقر سيف شور الشر

HARIHRA IYGR MAHESH

هاشل سالم راشد سويدان

ي طالل عبدهللا علي عبدهللا جمعه المطبى

عزيز عزمي مخلص الحمودي

انمار ثامر حمد

حمد عبدالرحمن مراد محمد عبدهللا

سلطان راشد سعيد راشد العواش

ماجد بن تركي بن حمزه الغامدي

طارق عبدالعزيز سعد الغامدي

مي  محمد جمعة محمد علي الحايري

محمد عباس غالم عبدهللا

PHILIP JOHN MADIN

علي سيف سعيد علي الصلف النعيمي

جابر فهد نهار الصقر

ي
ماجدة محمد عباس البيان 

عبدهللا عثمان عثمان

خلود خالد محمد اسحاق محمد

محمد خالد محمد اسحاق محمد

خوله خالد محمد اسحاق محمد

حمدان خالد محمد اسحاق محمد

محمد عبدهللا سعيد عبدهللا مكسح اسماحي

زليد محمد نور الدين حميده

علي راشد علي عبدهللا العبودي

ي سالم عبدهللا سعيد علي الصحانر

ي
حميد عبدهللا احمد عبدهللا حريي 

سيف سعيد سالم علي معيلي

سيف محمد سيف علي صالح

خلفان علي عبدهللا بن رايوه

محمد ربيع سيف ربيعه

احمد محمد سالم سليمان

شور خميس عبيد اسماعيل

علي سالم عبيد سالم رصيدي

سعيد سالم عبيد سالم الرصيدي

مصبح محمد مصبح عبدهللا

محمد سعيد راشد محمد

محمد سعيد راشد محمد

علي محمد علي حمود

محمد عبيد محمد سليمان

 العبيدلي
عبدهللا حسيى  علي حسيى 

يوسف طالب احمد محمد علي

طارق جعفر محمد الوزان
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صالح صالح عبدالهادي مبارك العجمي

خالد مبارك حمد هادي الزوير

محمد احمد حمد الجوهر

احمد سلمان ابراهيم سلمان الفصام

احمد اسماعيل محمد عبدالرحمن الصغبى

عبدالهادي صالح عبدالهادي مبارك العجمي

نارص محمد عبدهللا العجيل

متعب معتق مقدل سفر العازمي

احمد عبدهللا عبدالعزيز العمر

مبارك علي مراد الشطي

عل حسيى  محمد عبدالرضا

خالد فالح مناور سالم العازمي

كة الكويتيه للتمويل والستثمار مقفله (ش م ك)الشر

عبدالكريم احمد كرم احمد

جابر حبيب احمد حبيب احمد عبدهللا

ي نايف عبدهللا دعيج الركيير

ي عبدهللا صعفق عبدهللا دعيج الركيير

ابتسام احمد حسيى  علي العوض

وك وك مكي المب  حسيى  علي مب 

ي
ساره جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ي
ريانه جاسم محمد محمد القحطان 

ي
جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ي
محمد جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ي
فال ح محمد فرز ظمن الديحان 

ى محمد ضيدان زيد محمد المطبى

حسيى  احمد عبدالكريم علي شموه

ي ي بطي المطبى
 
غدير جمعان الف

خالد عبدالعزيز محمد بن سلطان

طارق حمود حطاب حسن العبدالرحمن الحطاب

عبدهللا عبدالعزيز محمد بن سلطان

سناء مطلق علي عبدالرحمن المنبى

ي خالد عيد محمد مثيب العتيير
وائل محمد حسن اال ميى 

انفال مصطف  جاسم محمد علي المطوع

فاطمه مصطف  جاسم محمد علي المطوع

نور مصطف  جاسم محمد علي المطوع

علي مصطف  جاسم محمد علي المطوع

مصطف  جاسم محمد علي المطوع

مبارك محمد مبارك الساير

جاسم مصطف  جاسم محمد علي المطوع

ي
عبدالعزيز جاسم محمد محمد القحطان 

ى ماجد محمد ضيدان زيد محمد المطبى

ى نواف عايد سمرا المطبى

عبدالعزيز سعود صقر سالم الزري    ج

ي
سعد خلف ضيدان الديحان 
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ي فهد هدال ضيدان المطبى

فايزه احمد حبيب احمد

ي
محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

داود سليمان نارص سليمان محمد الحقان

ي
نور محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

بتول عبدالرحمن فهد عبدهللا النقيدان
علي نارص علي حسن الخرص 

ي خالد ظاهر عبدهللا جابر سهيل المطبى

عزاره بن مد هللا بن عزاره الجميلي

ي
سعد راشد ضحوي راشد الديحان 

ى مريم مبارك فالح مبارك مخيمر المطبى

محمد حمود سعد عيد العراده

انور سالم عبدهللا العبدالعزيز المسعود

حمد محمد حمد سنان

فهد فهيد عبدهللا فهيد محمد الويف العجمي

سالم ثال ب راشد ثال ب الهاجري

خالد عبدالوهاب محمد مشاري الحليل

راشد عوض عويد راشد الرشيدي

ي محمد كمعان مسلم الحرنر

نارص مطيع مرع مله العجم

يوسف احمد محمد عبدالرحمن محمد

علي عبدهللا معتوق علي

فيصل ابراهيم حسيى  علي محمد

ي عيش ذريان فارس عوده العب  

IMTIYAZ DAUD SULEMAN FAZLANIE

Damodaran Pavithran

SHABIR AHMED DAUD SULEMAN

FATIMA DAUD FAZLANIE

Kamran Saddique

FOUZIA SAID ERRAMI

عبدالواحد عبدالحسيى  علي الشاخوري

Hassan Abdulla Hassan Al Ghanami

SHAIKH RANA BINT ABDULRAHMAN BIN MOHAMED

عبدالواحد عبدالحسيى  عل الشاخورى

حامد علي محمد فخرو

ف ف ال شر السيد محمد فاضل حمزه شر

مي  مصطف  علي محمد السيد

ريما بطي ابراهيم الدوشي

توفيق عيش علي شهاب

Manar Mustafa Ali Mohamed Alsayed

فواز محمد رفيع شكرهللا

Mahmood Mohsen Ali Alebrahim Alaali

مريم محمود حسن محمود

محمد محنا جبلي صبيح

ممدوح عبدالعال ابراهيم شحاته
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سامي بن علي بن محمد الماجد

سلمان محمد مرعيد الشمري

احمد محمد نارص السنان

ي علي بن محمد بن عبدهللا الكرانر

عمر بن سماعيل بن عمر السماعيل

علي بن حسن بن علي ال ناس

ي عبدهللا خالد العصوي العب  

ي خالد العصوي عواد العب  

عبدالعزيز بن حمد بن محمد بن سعيدان

ي
ان بن مسفر بن احمد الزهران  خرص 

احمد بن حمد ابن عبدالرحمن العليوي

سعود بن مطلق بن مشخص الدوشي
لملوم بن عبدهللا بن لملوم الحراجيى 

فيصل طاهر حسيى  المسلم

حسن ابن جواد ابن عل الهليل

محمد بن عيش بن مطلق المبارك

خالد بن براهيم بن علي القزالن

يف صالح بن ضاوي بن محمد الشر

علي بن محمد بن علي ال شبيب

سامي بن احمد ابن علي الخويصه

ي
مسفر بن محمد بن فهد القحطان 

سالم غانم الهاجري

فالح غانم الهاجري

خالد غانم الهاجري

غانم بن سالم بن سعيد الهاجري

فهد غانم الهاجري

عباس بن علي بن موش الحماده

انور بن احمد بن معتوق البدي

احمد بن حسن بن طاهر العامر

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العرفج

صالح بن علي بن عبدالمحسن العجمي

علي بن حسيى  بن علي الخالدي

محمد بن جاسم بن محمد الخالدي

ميش بن جاسم بن محمد الخالدي

نواف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغوينم

مشعل بن مسيب بن فرح العبدلي

راض  بن موش بن عل المحمد سالم

ى احمد بن جهاد بن رفيع العب  

بندر بن حسيى  بن صالح الربيعي اليامي
اميى  بن ابراهيم بن حسن الممي  

حسيى  بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

مصطف  بن عبدالمجيد بن عبدالمحسن العيثان

محمد بن محسن بن سالم الدوشي

حمد بن هادى بن كاشر اليام

سلمان بن عبدهللا بن سعد العمري
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احمد بن عيظه بن حسيى  اليامي

حمد بن علي بن محمد الجريان

صالح بن سعد بن ابراهيم بو سعد الجميعه

ي بن محمد بن حسن بن شغب
هان 

ALANEZI MASLEH MUFDHI

مؤيد بن احمد بن نارص الحسن

علي ابن عيش ابن محمد الحمود

مهدي ابن عوض بن مانع بن دهام ال مطلق
صيده بنت علي بن حسن ياسيى 

ي عايد بن عويد بن السيد العب  

ي عبدهللا بن صهات بن عبدهللا العتيير

نبيل بن حسن بن عل الموش

عوض بن غرامه بن عوض االسمري

ي
ضحيان بن محمد بن ضحيان الدعجان 

عبدالرزاق بن صالح بن الحمد الخربوش

علي بن حسيى  بن علي المبارك

عادل مريبد جويعد العازمي

محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش

غاده بنت عبدالمحسن بن عل الحظيف

FAHAD SULAIMAN AL ABDULLA AL HINDI

شاكر بن محمد بن حسن الخلف

رمزي بن سعيد بن حسن الخلف

محمد بن طاهر بن فهد المسيلم

عبدالرؤوف ابن عايش ابن حسن البوصقر

ي
خالد بن مبارك بن نارص الغييي 

ي يتيم العب   عبود مسبى

سعيد بن شنيف بن صالح المالكي

حسيى  بن علي بن محمد العامر

منور بن معتق بن محمد الرشيدي

صالح بن عبدهللا بن علي الشهري

علي بن محمد بن علي الخلب

محمد بن علي بن محمد الباذر

ي بن محمد الباذر
حسيى  بن راض 

خالد بن عبدهللا بن زيد الذوادي

فهد بن عبدهللا بن سالم بارباع

عبدهللا بن سليمان بن حمود الربعي

بداح بن عبدهللا بن راشد الدوشي

حسيى  بن عبدالكريم بن محمد الحجر

ي محمد بن خربوش ن سعدون العتيير

عماد بن سلمان بن محمد البوعلي

صالح بن محمد بن عبداللطيف الشعيير

ماجد بن صالح بن مشعان المشعان

احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

عبدهللا ابن ابراهيم ابن عبدهللا الشي    ع

زينب احمد بن حبيب بن عايش الحبيب
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عليا بنت حبيب بن احمد الخالص

اثبى احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

ي
عيد ابن مسعود ابن سعيد القحطان 

احمد بن يوسف بن علي العمران

صالح عبدهللا بن صالح السليم

ي
سعيد بن حسيى  بن جاسم البحران 

فهد بن حديد بن حمد الدوشي

حمود بن دخيل هللا بن الحمود التميمي

ي بن عيش ال خليتيت
اميى  بن رض 

ي
حسيى  بن علي بن حسيى  البقشر

عبدالهادي بن احمد بن سعد السيحان

حسيى  ابن عل ابن محمد الرشيدان
سلطان بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

حسن بن احمد بن عايش الخليفه

فتجي بن شاكر بن عبدهللا القطان
عبداللطيف عبدهللا حسن الدجان 

سعد بن عبدالرحمن بن مبارك

جالل بن عبدالجليل بن مرهون الماء

علي بن ابراهيم بن محمد القطان

علي بن ابراهيم بن محمد القطان

MAISA ALI AL QATTAN

زكيه عباس علي الهزيم

حسيى  ابن علي ابن ابراهيم القطان

عبدالخالق بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

زكيه ياسيى  عمران

احمد بن ابراهيم بن محمد القطان

ياسميى  بنت عبدالخالق بن عبدهللا القطان

توفيق بن احمد بن حسيى  المقهوي

محمد بن عبدالخالق بن عبدهللا القطان

ي
محمد بن ظافر بن مسفر القحطان 

قاسم هليل سويدان الخالدي

خالد بن احمد بن عوض الخالدي

دحام بن محمد هليل الخالدي

غرم هللا بن شنيف بن صالح المالكي

ي وسام بن عمر بن ابراهيم خواحر
عدنان بن احمد بن ياسيى  البوخمسيى 

زهبى بن عيش بن محمد اليعقوب

سلمان بن احمد بن علي العبدالمحسن

عبدهللا بن محمد بن عبدالرزاق الشعيل

عبدهللا بن محمد عبده بن احمد الميشي

نارص بن محمد بن صالح ال منصور

فهمي بن محمد بن عبدالوهاب الغزال

عبداالله بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

مصطف  بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

ى محمد بن عليوى بن جربوع العب  
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سليمان عبدالرحمن سعد المنصور

خليف بن علي بن شيخ الخالدي

مؤيد بن عبدهللا بن عبدالكريم ثنيان

حوراء بنت محمد بن حسن ال ثنيان

سامي بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

طاهر بن حسن بن علي الهاشم

يوسف بن عباس بن حسن

منصور بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

صالح بن محمد بن علي غواص

عماد بن محمد بن عل غواص

عدنان بن محمد بن علي غواص

ادريس بن راشد بن احمد الجباره

ي
محمد بن حسن بن ابراهيم السيهان 

محمد بن عادل بن عبدالمحسن الدين

عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العامر

محمد بن علي بن عبدالعزيز النارص

علي بن عبدالرحمن بن محمد الدوشي

ي سعدون بن حاشم بن حمام العب  

ي سالم صائل موش السبيعي العب  

صالح بن عبدهللا بن فريد الهمامي

ي عبدالكريم بن علي جربوع العب  

محمد بن صالح بن عبدهللا الهمامي

احمد بن حسن بن عبدهللا المغاسله

ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدي

عبدالواحدبن محمد بن رض  الحريز

فؤاد بن حسن بن علي الهاشم

يوسف بن محمد بن حسن الشايب

نايف بن عبدالعزيز بن محمد النعيم

ي بن صالح بن عبدهللا الهمامي الجبر

سالم بن صالح بن سالم الهمامي

خليف بن فجر بن عياط الشمري

حبيب بن حسن بن عل الهاشم

اياد بن يوسف بن عبداللطيف الصالح

علي بن عباس بن حسن القفاص

عبدهللا احمد علي  المشعل

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

عبدهللا عبدالمجيد احمد آل ابراهيم

صالح بن هادي بن علي ال دويس

رويس بن صالح بن نارص الهمامي

صالح بن سالم بن نارص الهمامي

محمد بن سالم بن نارص الهمامي

SALEH RAWIS S ALHAMAMI

خالد بن جمعه بن عبدهللا الدوشي

عبدرب الحسيى  بن عبدهللا بن ابراهيم

ي
زكريا بن صادق بن عبدرب الرسول البحران 
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محمد بن صالح محمد المعيمع

احمد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدي

محمد بن حسيى  بن حسن العمران

عبدهللا سلمان حسن القويعي

حسيى  بن نارص بن علي البطاط
اياد بن حسيى  بن معتوق بوخمسيى 

يحيى بن محمد سلمان بوعريش

ي محمد بن ثويمر وهق المطبى

هيثم بن موش بن محمد الخرس

ميثم بن موش بن محمد الخرس

عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسيى  المحمد عل

ي
عيش بن خليفه بن عبدهللا المليف 

ي عبدهللا بن عايد بن عمبى العب  

مصطف  بن حبيب بن عبدهللا الحكيم

حبيب بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

محمد بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

قاسم بن عبدالكريم ابن عبدالمحسن اللويمي

ابراهيم بن مهدي بن محمد اليامي

ابراهيم بن مهدى بن محمد اليام

احمد بن عبدالعزيز بن داود بالطيور
صالح بن عبدالعزيز بن احمد ال شب 

ي
منصور بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

سعد بن علي بن عبدهللا الغامدي

ي
عبدهللا بن علي بن حسيى  البقشر

عادل صالح عيش العسكر

ي بن دليم الرشيدي
دحيم بن مطي 

ابراهيم بن شحان بن ضاحي الشمري

ي بن ركاد الشمري
حميد بن صج 

نخيالن بن رحيل بن محسن الشمري

ي سليمان بن سالم بن نبعان العب  

ي مشعل بن معيض بن رفيع العب  

عصام بن سليمان بن احمد بو حليقه

يوسف ابن عل ابن موش الخطام

صالح ابن صالح ابن علي الخطام

عيش بن احمد بن محمد الناظري

خالد بن محمد بن صالح المزهر

ي
ك القحطان  محمد بن ماجد بن مب 

جميله بنت يوسف  سلمان اليوسف

فاطمه معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

ثامر بن جاش بن سليمان الجاش

حسيى  بن علي بن محمد البومجداد

يعي حمد بن عبدالعزيز بن حمد المصبى

بنيى  معتوق بن عايش البوصقر

زهراء بنت علي بن ابراهيم الصليح

مريم معتوق بن عايش البوصقر
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حوراء معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

ساره بنت فهد بن صالح الضبعان

عبدالمنعم بن حواس  بن محمد الحواس

حسيى  بن علي بن حسيى  الشطيب

علي بن محمد بن عبدهللا الخليفه

نوره بنت سليمان بن عبدالمحسن الضبعان

ريان بن عبدالعزيز بن محمد العمود

احمد بن محمد بن عثمان كنساره

عادل سليمان حمد الحامد

فايز بن سليمان بن محسن الحازمي

ماهر بن عبدهللا بن علي الخطام

ي
احمد بن عبدالمحسن بن محمد الجشر

حسن بن حمد بن حسن النجيدى

حسيى  بن عيش بن ابراهيم العويشبى

محمد بن نافل بن عبدهللا السبيعي

معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

غالب بن عبدهللا بن علي غالب

عبدهللا بن علي بن نارص الغامدي

محمد بن سعد بن محمد الخالدي
عبداللطيف بن عل بن محمد البحران 

ياسميى  معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

شاج بن عبدهللا بن علي غالب

حسيى  حسن فهد المؤمن

حسن بن فهد بن عبدهللا المؤمن

محمد بن احمد بن علي المسلم

نارص بن عبدالعزيز بن نارص المكينه

ريما بنت جواد بن محمد االحمد

طارق بن محمد بن عبدالعزيز السيف

جواد بن حسن بن علي الهاشم

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العثمان

عادل بن حسن بن نعمه العوامي

محمد بن سعيد بن عاشور ال سماح

محمد بن عوض بن عبدهللا بالل

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا المرشد

محمد بن فهد بن جاش الدوشي

ي
 
اميى  بن علي بن عباس السياف

ي  الحرنر
جميل حسن حسيى 

محمد بن شجاع بن محمد الدوشي

ي
توفيق بن علي بن احمد البحران 

نادر بن محمد بن عبدهللا العلي

محمد بن عبدهللا بن محمد الشواف

فهد بن صالح بن حمود الضبعان

فاتن بنت عبداللطيف بن عبدهللا النعيم
عبدالخالق بن سعيد بن عبدهللا ابوشاهيى 

نارص بن راشد بن محمد المري
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عبدهللا بن راشد بن عبدهللا المنيف

عائشه بنت راشد بن عبدالعزيز الهزيم

عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز الزمامي

سمبى بن عيدروس بن حسيى  باروم

ي الدوشي
عبدهللا بن سعد بن مبارك الورعان 

عبدالحميد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز

عبدالخالق بن جمعه بن عايش النارص

مه محمد بن حسيى  بن شلوان ال شر

ي
عبدهللا بن سالم بن عطيه الزهران 

منصور بن محمد بن علي الطريخم

نوف بنت فهد بن صالح الضبعان

ي
محمد بن خالد بن عيد القحطان 

سعود عبدالعزيز سليمان التيسان

ي محمد بن ذيب بن حمود العتيير

محمد بن عبدالكريم بن ياسيى  العباد

صالح بن هادى بن حسن ال منصور

محمد بن سعود بن محمد الدوشى
باسم بن محمد جواد بن عبدهللا ابوشاهيى 

سعيد بن عبدالمحسن بن عبدهللا الراشد

ي
امل عبدهللا محمد الدجان 

محمد بن سلمان بن علي النمر

فيصل بن سالم بن سعيد الحرنر

سالم بن محمد بن محمد العبدالجبار

سام بن احمد بن محمد النعيم

ياش بن علي بن طاهر البطيان

مصطف  بن صالح بن محمد النارص

ي فهد بن صالح بن سفر الحرنر

محمد علي مكي

عمر بن عبدهللا بن علي الشهري

محمد بن علي بن احمد باشه

خليفه محمد خليفه الباتع

ابراهيم بن رجيان بن سمبى العتيير

امان بن مهدي بن مكي امان
ضيف هللا بن سعيد بن محمد الشهران 

محمد بن فهد بن محمد المقابله الدوشي

ي
 
فهد بن عباد بن بركات الطويرف

زهبى بن خميس بن احمد المهناء

ي
حمد بن سعد بن حمد القرون 

ابراهيم بن علي بن محمد االجود

فالح فهد محمد

ي
محمد بن حزمي بن علي القرن 

عقيل بن عبدهللا بن احمد المهنا

صباح بن عبدهللا بن احمد المهنا

عمار بن ياش بن خميس المهناء

عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الهاجري
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محمد بن احمد بن حسن بن عبدهللا النمر

محمد بن عبدهللا بن محمد الحوطي

عل بن احمد بن عل الموش

ي فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعيير

عبيد بن عبدالرحمن الرشيدي

يعقوب بن يوسف بن ابراهيم الخلف
حمد بن صالح بن حمد البشر

عبدهللا بن محمد بن احمد الشهري

علي بن عباس بن طاهر البالدي

حسيى  بن عباس بن طاهر البالدي

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيف

راشد زيد راشد بن جدوع

ماهر بن صالح بن احمد الراشد

صادق بن احمد بن خليفه السيف

رباب بنت معتوق بن صالح ال صفوان

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد الراض 

عبدالحميد حبيب حسن القطان

قاسم بن نارص بن عبدالكريم الحسن

فهد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

صالح بن عبدالوهاب بن حسيى  الخليفه

جواد بن عبدهللا بن علي النويحل

ي بن ابراهيم البناي علي بن ناحر

هياف بن نارص بن علي الهياف

زاهد ذاكرالهي ابوسعيد شهرةالهي

محمد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

سعد بن علي بن مشبب ال سعد

عبدهللا بن عبدالعزيز بن حمد السلمان

محمد بن عايض بن سند الرشيدي

بدر بن ابراهيم بن علي الخلف

عبدالهادي علي ياسيى  الخواجه

حسيى  بن يوسف بن محمد الرستم

فواز بن محمد مكي بن حسن مكي

اهيم محمد بن عبدالمحسن بن حسن البر

عبدهللا بن حسيى  بن علي بوموزه

حسيى  بن عبدالعزيز بن عل المؤمن

ساره محمد خالد العقيل

عبدهللا بن احمد بن علي السعيد

ي سعد مسلط نارص العتيير

ه عبدالرحمن سليمان الركيان منبى

اهيم ابراهيم بن محمد بن محمد البر

ي حكيم بن عبدالمجيد بن مهدي الخنبى 

محمد علي عبدهللا بوناجمه

دعاء علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

سليمان بن رياض بن صالح الرصاف

علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه
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احمد بن عبدهللا بن عيش السلطان

حبيب بن سعيد بن محمد العباس

ي الجبيلي علي بن موش بن حجر

سعيد بن محمد بن سالم المبارك

احمد ابن عبدهللا ابن سليمان المزروع

نارص بن صلحان بن فهيد السبيعي

عبدهللا بن خالد بن عبدالرحمن السويلم

سعود بن عبدالعزيز بن مبارك القاسم

ساره علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

بهيه علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

عبداالله ابن سلمان ابن محمد البوعلي

يف ف بن عل الشر نايف بن شر

عبدهللا عايش بن يوسف االربش

مانع بن حمد بن حسيى  ال دويس

امنه بنت علي بن احمد الصاغه

سهل بن مسند الدوشي

سليم بن احمد بن سلمان القطان

ي
محمد بن خليفه بن عبده العديي 

رمزي بن سلمان بن عبدهللا الغدير

حسيى  بن احمد بن علي الجاسم

يوسف بن احمد بن عبدهللا المظفر

ي سعود بن مقعد بن علوش العتيير

احمد بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

ي صنهات بن تركي بن صنهات العصيمي العتيير

احمد بن عبدهللا بن محمد السماعيل

ي ابن محمد السماعيل اشاء طالب ابن حجر

حسن بن علي بن عبدهللا السليمان

سام بن فهد بن عبدهللا البوبدر

ي
ي بن حمد اليان 

حمد بن يان 

عبدهللا بن علي بن محمد الحسن

بندر بن ابراهيم بن عايش  الصمخ

ي بن موش بن احمد الصائغ عبدرب النير

عادل بن علي بن صالح الصكاك

ي بن موش الصانغ احمد بن عبدرب النير

حسيى  بن حمد بن حسيى  ال دويس

محمد بن سلمان بن حسن الدرويش

ي
سعد ابن نارص ابن عبدهللا العريف 

جواد بن جعفر بن ابراهيم الخطام

مصطف  بن جعفر بن ابراهيم الخطام

فالح بن عبدالمحسن بن طاهر ال حمد

حميده بنت احمد بن محمد الدويل

ي سعد بن فالح بن سعد الزعير

ي طالل بن محمد بن هزاع العتيير

مبارك بن سالم بن منرص الهمامي

ي حمود بن مسند بن حمود الحرنر
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شالش بن نايف بن محمد الربيعيه الشمري

ي محمد بن فهد بن فهيد الزعير

ي حمد بن فالح بن دايود العب  

ي فالح بن محسن بن فالح الزعير

ي سعد بن محمد بن سعد الزعير

ي فرحان بن محسن بن فالح الزعير

عادل بن عبدهللا بن عبدالرزاق البشبى

محمد بن عبدالكريم بن علي العطل

ي وكي الزعير
محمد محسن فالح المب 

ي حمد بن فهد بن سعود العتيير

ي بن عبدهللا ال صخا ادم بن ناحر

ى ساميه دهيكل بن خلف المطبى

ى فهد بن ماطر بن حصيبان المطبى

محمد عيش الحمود
راشد بن محمد بن مبارك البوعينيى 

ممدوح بن حمود بن جيعان الربيعيه الشمري

علي حسن احمد الفيكه

ي خلود بنت فهد بن سعود العتيير

ي فهد بن سعود بن عواض العتيير

ي شالح بن عواد بن فالح الظفبى

عبدالعزيز عبدهللا التميمي

عبدالعزيز بن حسن بن جبر الجبر

عبدهللا سعيد شايق العمري

انور بن علي بن حسن المبارك

فؤاد بن طاهر بن حسن الحداد

شاكر بن مطبى بن مطبى الشمري

حسيى  بن صالح بن محمد المشعل

ابراهيم بن عبدهللا بن حسيى  البالدي

علي بن حسيى  بن علي العواد

يوسف بن علي بن حسن المبارك

ي سعود بن ناوي بن طنيش العب  

عبدهللا بن سعد بن سالمه الشمري

رشيد بن فاضل بن محمد الرشيد

ي محمد محمد الهاجري
ماض 

احمد بن عبدهللا بن غلب الذيانر العتيير

ابراهيم بن نارص بن منصور الدوشي

ي ي المطبى
سمري بن محمد بن عايش الحميدان 

MOHAMMAD NOORULLAH FAIZ MOHAMMAD

حابس بن علي بن طويريق الربيعيه الشمري

عبدالخالق بن عل بن عل الغريب

حسن بن مانع بن محمد ال هتيله
ابتهال بنت عبدالمنعم بن علي السميى 
مرتض  بن محمد بن عبدهللا السميى 

عبدالمنعم بن سلمان بن عبدهللا الحداد

فرحان بن غازي بن حمدان الحازمي
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محمود بن فرحان بن غازي الحازمي

عبدالحميد بن سلمان بن محمد البوعلي

محمد بن فرحان بن غازي الحازمي

عبدالمجيد بن عبدهللا بن احمد الميالد

عمر بن حسيى  بن عمر الهاجري

ي
غاده بنت سعود بن صالح العريف 

منصور بن علي بن دخيل القبالن

عبدهللا بن حسن بن محمد النارص

ي عل اصغر بن احمد بن عل العسبى

ي
سعود بن صالح بن ابراهيم العريف 

نارص بن عبدهللا بن احمد الحمد

فيصل بندر المشيقح

بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

يوي خالد بن صالح بن احمد الشر

احمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

نوف محمد عبدهللا الحمر

منصور بن عبدهللا بن عيد النارص

ي
سعيد بن عبدالرحمن بن سعيد القرن 

ي سعد فهد سعد العمبى

مدهش بن عامر بن بتال الدوشي

فهد بن بتال بن حشان الدوشى

محمد بن مكي بن عيش العسيف

ي بن مكي بن عيش العسيف
عبدالغي 

عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الراشد

هند بنت عبدالكريم بن حسيى  الكويليت
ملحم بن محمد بن علمان الحراجيى 

ي
فهد بن سعود بن صالح العريف 

زكي بن علي بن حسيى  العبادي

يوسف بن ابراهيم بن فرحان الرشيد

مغرم بن داحش بن مغرم العمري

ي
صالح بن سعود بن صالح العريف 

ي
هال بنت سعود بن صالح العريف 

يوسف بن خالد بن محمد اليوسف

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الملحم

سعود بن دهام بن شامان الرويلي

نارص بن عجب بن حمود السبيعي

عبدالعزيز بن سلطان بن عبدهللا الملحم

سعود مطلق مبارك العازمي

احمد بن عبدالوهاب بن محمد الباشا

ي
جمعان بن عبدهللا بن محمد الزهران 

ي عايض بن سعدون بن طريس الضبيطي المطبى

حسيى  بن علي بن حسن الحداد

ي ي العتيير نواف بن عبدهللا غال ب الذيانر

مبارك بن سالم بن خميس الهمامي

حامد بن عبيد بن ضعيى  الشمري
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هيف بن راجح بن قبالن الهاجري

ي بندر بن شاعي بن مرزوق العتيير

عبدهللا ابن عبدالمحسن ابن علي الملحم

ي فهد بن شايم بن خليف العب  

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الملحم

ساره بنت محمد بن ابراهيم الزيد

ي قعيد بن محمد بن بيان العتيير

مي  بطي ابراهيم الدوشي

عباس  بن عل بن محمد ال دعبل

نارص بن سلمان بن منصور المحاسنه

عبدهللا بن صالح بن احمد الباشه

ي غزاي بن ناوي بن طنيش العب  

عبدالرحمن بن محمد بن حمد اليام

علي بن جاسم بن عبدهللا جليح

حسيى  بن احمد بن علي الشمر

موش بن احمد بن علي المرهون

عبدهللا بن عائش  بن محمد العل

صالح بن احمد بن صالح الغامدي

عبيد بن عايد بن سالم الدوشي

مان مبارك بن سالم بن محمد ال رص 

شاج بن محمد بن منصور عبيدي

حسن بن احمد بن حسن بوجباره

ه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

محمد بن دايس بن سعد الدوشي

ه رحاب متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ي فهد بن نايف بن مجيديع المغبى

حمد بن نارص بن سعد السهلي

فهيد بن مسفر بن سالم الصقور

مي رباح برجس نمر الشبر

ي
سلطان بن ضيف هللا بن سعد الدعجان 

ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان

عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

حسيى  بن هادي بن حسيى  ال صالح

هادي بن حسيى  بن عجيم ال صالح

ي
فواز بن مهدي ابن محيلب البيشر

كي
حسيى  بن محمد بن ابراهيم الب 

علي بن مبارك بن علي الهمامي

بندر بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمرو

زا ابن احمد الجارودي علي ابن مبى

عبدهللا بن محمد بن قميش ال دغرير

ي نارص بن محمد بن حبيب العتيير

راشد بن محمد بن راشد ال منصور

ان بن لوالس الشمري عبدهللا بن مطبى

ي الشمري مسيب بن شليوي    ح بن فلجر

احمد بن بهلن بن حمد الرشيدي
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فائز بن سالم بن راشد اليامي

ي نايف ابن محمد ابن هادي الزعير

علي بن هادي بن حسيى  ال صال ح

ي عبدهللا ابن عبود ابن سند المقاطي العتيير

ي حامد بن بطاح بن خليف العب  

خالد بن احمد بن صالح الهمامي

مبخوت بن احمد بن صالح الهمامي

احمد بن صالح بن احمد الهمامي

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

ي خالد بن عوض بن حمدان العب  

ي
عادل بن سالم بن فرج النعمان 

ي
نور بنت صالح بن اسماعيل نف 
صالح بن اسماعيل بن ابراهيم نف 

علي بن عبدالوهاب بن عبدالحميد الخواجه

ه خديجه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

حسن بن عل بن محمد ال ابوزيد

سامي بن محمد بن علي البسام

ي محمد بن رشيد بن بتال المطبى

ي صباح بن ثميل بن دعداع العب  

عبدهللا ابراهيم عبدهللا الماجد

حميد بن رضا بن فهد الشمري

عقيل بن محمد بن طلفاح الشمري

محمد بن فهد بن علي ال سالم اليامي

سعد حمدان مثور الغدير الشمري

صالح بن حمد بن عبدالرحمن الرشيد

عبدهللا بن ابراهيم بن احمد البناي

فارس علي عبدالعزيز العبدالكريم

ي
فاطمه بنت صالح بن اسماعيل نف 

احمد بن مكي بن احمد ال تركي

علي بن جاسم بن محمد ال محفوظ

وضاح ابن سعود ابن راشد المشعل

ي موش بن عليوي بن جربوع العب  

ى رشود بن علي جربوع العب  

محمد بن عبدهللا بن خالد الخالدي

ي ي الخريضي العب   احمد بن عايد بن شلير

فهد بن مرعيد بن محنش الربيعيه الشمري

عبدهللا بن خالد بن محمد الخالدي

ي حسيى  بن صميدان بن فالح العب  

محمد بن فهد بن مسلط الشمري

ي الدوشي
عبدهللا بن تركي بن راض 

ساره بنت نارص بن سعد السهل

مسفر بن محمد بن سعيد الدوشي

وك بن مبارك بن علي الهمامي مبر

احمد بن محمد بن عبدهللا الفهاد

ي سعود بن عدوان بن سالمه العتيير
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ي
ي بنت عيد بن احمد السيهان 

تهان 

ي محمد بن خلف بن صميدان العب  

نوف بنت نارص بن سعد السهل

فالح بن غانم بن زايد الرشيدي

خالد بن نارص بن سعد السهل

البندرى بنت نارص بن سعد السهل

عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا الحكيم

ي
فارس بن حميد بن عتيق الجهي 

ي محمد بن حمود بن محمد عواحر

حسيى  بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

نارص بن سعد بن بان  السهل

منصور عبدهللا محمد اليعقوب

معب   بن عبدهللا بن خالد الشلهوب

جاسم ابن طاهر ابن محسن العبدهللا

ي بندر بن نهار بن عوض المطبى

مالك بن عل بن سلمان ال داؤود

فهد بن مبارك بن علي الدوشي

محمد بن عبدهللا بن موش ال شيف

فيصل بن مساعد بن موش العصيمي

ي بن علي بن حسن الضامن
 
عبدالباف

رياض بن احمد بن علي المسلم

ي محمد بن منديل بن فراج الزعير

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الخلف

ي ماجد بن غالي بن كديميس العتيير

ي بندر بن مطلق بن صنهات العتيير

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

محمد بن خميس بن احمد اليوسف

علي بن حسيى  بن احمد المطرود

ي
سعد بن محمد ابن بتال النتيف 

صالح بن عبدهللا بن جارهللا الجارهللا

ي
محمد يوسف حسيى  السيهان 

طارق بن عبداللطيف بن محمد العيد

فيصل خلف ضحوي الرويلي

خالد عبدهللا عبدالعزيز النشوان

بدر بن احمد بن محمد جواد الزاير

تركي بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل

مهدي بن مسفر بن مانع ال راكه

حسيى  علي القطان

فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

عبدالعزيز بن صالح فري    ح الفري    ح

حسيى  بن علي بن حسن غالب

عبدالحميد بن صالح بن عبدالحميد مرداد

محمد بن ماجد بن عياش الرشيدي

صادق بن احمد بن محمد الحمود

عبدربه بن حسيى  بن محمد الباذر
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نايف بن عبدربه بن حسيى  الباذر

حسن بن عبدربه بن حسيى  الباذر

نوار بن محمد بن خرص  العتيير

خميس بن علي بن صالح الهمامي

علي بن محمد بن عبدهللا العزمان

ي فرج بن محمد بن ضفيدع العب  

ي علي بن شحاذه بن عدوان العب  

عبدهللا ابن حسيى  ابن علي النشمي

حبيب بن احمد بن عل المطلق

مهدي علي عبدهللا لفته

مزيد بن هويدي بن زيد الشمري

علي ابن عبدالمجيد ابن حسيى  الباذر

حمد محمد حمد الدوشي

مطلق بن صنهات بن زويد العتيير

ان متعب بن مزيد بن زيد السمبى

ف الشخص عماد ابن تاج ابن شر

زك بن منصور بن صالح هجلس

عبدالعظيم بن علي بن حسيى  الحايكي

اسحاق بن علي بن محمد الحايكي

مفرج بن احمد بن صالح الهمامي

ي فاطمه بنت عبدالالله بن عبدالرحمن الخريجر

ي عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن المطبى

ي مبارك بن سيف بن عبدهللا المطبى

ي عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح الخريجر

يوسف بن حمد بن علي الشهاب

محمد احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الوابل

ماهر بن احمد بن فهد الخليفه
عبدهللا بن صالح بن ابراهيم اباحسيى 

منصور بن علي بن حسيى  المعيلي

حمد بن راشد بن محمد ال منجم اليامي

مهند بن سليمان بن عبدهللا الهندي

اروى احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

خالد عبدهللا علي العجالن

ماجد بن حيدر بن محمد الجراش

عبدالعزيز نارص عبدالعزيز الشي    ع

عل بن محمد بن محمد البوموزه

ى ظاهر بن راض  بن محمد العب  

ي خالد بن فياض بن فرحان العب  

محمد حيدر محمد الجراش

فري    ح بن فهد بن عبدهللا الهريش

حسيى  بن سعيد بن رض  المقبل

ي المقبل
حسيى  بن سعيد بن رض 

محمد بن مغرم بن عل الغامدى

بندر بن محمد بن مغرم الغامدي
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عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان الهندى

ي عبدهللا بن مليحان بن الجدعي العب  

ي نارص بن عبدالعزيز بن سعد العجاحر

 عبدالمحسن ال جفت
 
محمد شاف

جمعه جعفر احمد االوجامي

احمد بن عماد بن عثمان العلي

ي ماطر بن عواد بن عبدهللا الحرنر

عائشه بنت صالح بن رشيد الصالج

ي بن حسن بن عبدالمحسن الغالم
هان 

محسن بن عيضه بن احمد دنقوه

عبدهللا بن عوض  بن عبدهللا الحرنر

محمد بن حمد بن عبدالرحمن العمرو

ي ماجد بن عبدالعال بن محمد الحرنر

مشيع بن محمد بن مشيع الدوشي

عبدالهادي بن علي بن محمد ال معمر

حكيم بن علي بن حسيى  الخليف

اسماء بنت احمد بن ابراهيم الهندى

احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

سليمان بن عبدهللا بن سليمان الهندي

مك عيش احمد الخليفه

شاكر عيش احمد الخليفه

خالد مانع مهدي ال هزاع

مالك بن مكي بن علي الخويلدي

ي بن احمد بن غالي الفزيعي
 
شاف

سعيد بن محمد بن مرزوق شياب

ي
عبدالمجيد بن حسن بن محمد البقشر

فهد بن فيحان بن شقبى الحمادي

عرفات بنت فهد بن عبدهللا المؤمن

ي
 
محمد بن عبدهللا بن فهد الشاف

عصمان بن صياح بن محمد الخالدي

ي بن دهيم
مريم بدر بن علي بن ملف 

ي بن دهيم
بدر بن علي بن ملف 

خالد عبدالعزيز محمد الفواز

منبى بن طالب بن علي العوامي

شاكر بن طالب بن علي العوامي

ايمن هدن جعفر الزاكي

عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الثا

ي ي الظفبى
حامد بن مطيع بن مفض 

ي بندر بن قاسم بن مليحان العب  

سعود بن شايش بن هليل الخالدي

ي كريم بن مرعي بن حسن العب  

نارص بن زايد بن شعف الشمري

فروع بن صياح بن محمد الخالدي

محمد بن عمر بن عبدالرحمن النجار

ي سعد بن مشعان بن مرزوق العتيير

RAK Properties PJSC Page 401 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2012

2012العام - األرباح غير المستلمة 

ي سعد بن غالي بن كديميس العتيير

مالك بن احمد بن عبدهللا ال كبيش

عل بن عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

نزيه حيدر علوي الساده

ي بن دهيم
علي بدر بن علي بن ملف 

مقبل بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

ي بن دهيم
العنود بدر بن علي بن ملف 

احمد بن محمد بن عبدالرحمن المنصور

ي نافع بن خلف بن نافع العب  

ي يوسف بن سالم بن خلف العب  

احمد بن فهد بن علي االحمد

شاكر بن سلمان بن علي القطان

احمد بن عل بن محمد العبدهللا

ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الهندي

غازى يحيى عل مساعد

سما بنت غازى بن يحيى بن مساعد

فيصل بن غازى بن يحيى بن مساعد

ممدوح بن حسن بن علي خليفه

حمد مشعل نزال المسعودي الشمري

علي عبدالوهاب احمد البوصالح

ماجد بن سعيد بن حسن المرزوق

مصطف  بن سعيد بن حسن المرزوق

حسن بن عادل بن حسن المرزوق

نارص بن سعيد بن حسن المرزوق

سالم بن علي بن صالح اليامي

ي علي بن محمد بن يجي كعير

جعفر بن مكي بن عيش العسيف

خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق

محمد بن صالح بن سليمان السالمه

سلطان صالح هادي مسعود العجم

قماشه بنت درع بن سليمان الدرع

عباس بن احمد بن علي اليعص

ي فرج بن كعمش بن ضحوي العب  

ال يوسف بن صالح بن نارص الب  

نوره خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق

عبدهللا بن نارص بن محمد الغامدي

حسيى  بن عل بن محمد الكاظم

منال بنت جواد بن باقر الشخص

عبدالرزاق بن احمد بن فايز العارض

مساعد بن محمد بن عبدالرزاق الدهام

محمد بن علي بن محمد غنمي

محمد بن محمود بن عتيق الشمري

موش بن عبدالمحسن آل موش

عبدالمجيد بن محمد بن عايش العبدالوهاب

عبدهللا بن عمران بن ابراهيم الجباره
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Abdullahi Ibrahim Said

يف حسن بن علي بن عبدهللا الشر

الجوهره محمد عبدهللا السياري

سالم بن احمد بن معيش الشهري

عطاهللا بن ابراهيم عباس الشمري

عيش بن عبدهللا بن محمد المشعل

محمد بن مبارك بن علي الهمامي

ابراهيم بن احمد بن احمد عباس

ي خالد بن مشاري بن غتار العتيير

ي منصور بن محمد بن حبيب العتيير
زهره بنت عبدهللا بن علي السميى 

محمد بن صادق بن احمد الفهيد

ي شامان غالب زايد العلوي الحرنر

ايهاب بن احمد بن عباس الهجهوج

حسيى  بن محمد بن عايش العبدالوهاب

زكريا سلمان علي الحمدان

فاطمه احمد ال سعيد

ي بن منصور بن مهدي ال سعيد عبدرب النير

محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود

جابر بن مانع بن جابر بن حسيى  ال نصيب

ي
واسم بن محمد بن واسم القحطان 

ي علي بن محمد بن مغرم عسبى

فراج بن محمد بن فراج السبيعي

نوره بنت راشد بن فراج السبيعي

عبدهللا بن محمد بن فراج السبيعي

ي
محمد بن واسم بن محمد القحطان 

رضا نورالدين رضا الحداد

ايمن مداوي علي الشيخ

عل بن طاهر بن حسيى  السماعيل

عبدالعزيز بن مهدي بن سلمان ال ابراهيم

علي حبيب سلمان العبيد

بدر محمد موش الخطام

علي بن طاهر بن حسيى  السماعيل

عل ابن حسن ابن خميس  بوشور

موش بن عيش بن احمد البدر

عبدالمجيد بن حسن بن خميس  بوشور

محمد بن بدهللا بن محمد ال عبدالعزيز

جابر محمد ابراهيم الجابر

محمد بن ابراهيم بن عل الجابر

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الدالوي

مهدي بن صالح بن ياسيى  المبارك

علي بن محمد بن عبدهللا الدالوي

حسيى  بن علي بن عبدهللا الحرز النارص

علي بن عبدهللا بن علي ال سهو

احمد بن خميس  بن حسن بوشور
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علي بن حسن بن عبدهللا الحايك

ايمان بنت مهدي بن عبدهللا العلوان

عل بن احمد بن رض  الحداد

فوزي بن ابراهيم بن احمد مديفع

مجدي بن حمزه بن مجيد الحمالي

محسن بن حمزه بن مجيد الحمالي

 الحمالي
حمزه بن مجيد بن حسيى 

بشبى بن عبدهللا بن عبدهللا الغانم

عبدهللا بن حمزه بن محمد ال غانم

حسيى  بن صالح بن حبيب المطلق

لقمان بن علي بن احمد ال داؤود

جعفر بن شاكر بن علي الجراش

ابراهيم بن نارص بن احمد الراشد

سعد بن ابراهيم بن احمد الراشد

AL QATTAN JAWHARA ABDULAZIZ A

منترص محمد علي احمد البو علي

حبيب بن ابراهيم بن محمد بن داغر

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش

ي
عباس عبدالجليل محمد المحيشر

علي بن محمد بن هاشم الشعله

حسيى  بن سعيد بن حميد ال جواد

حمزه بن عبدالكريم بن حسن الرخري    خ

ي المقبل
طاهر بن حسن بن رض 

جمال بن عبدهللا بن علي الليلي

رشيد بن نهبى بن صديان الشمري

حسيى  بن محمد بن صالح الجمعه

احمد بن علي بن احمد العلويات

عبدهللا بن علي بن مهدي الغمام

حسيى  بن علي بن مهدي الشويكي

احمد بن طاهر بن صالح

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

ي الحمود حبيب بن محمد بن حجر

كي
عبدالرحمن محمد بن تركي الب 

حسيى  سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

محمد بن طاهر بن جاسم السعيد

حسن بن معتوق بن حسن بوكنان

عيش بن علي بن حسن المسعود

محمد بن منصور بن حمد الصغبى

محمد بن عبدهللا بن علي الشهوان

صويان بن طريف بن نارص الدوشي

علي بن صالح بن علي الغامدي

عبدالعزيز بن منصور بن حمد الصغبى

ي رمضان بن عبدهللا بن عويد العب  

RAK Properties PJSC Page 404 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2012

2012العام - األرباح غير المستلمة 

محمد عبدهللا عبدالعزيز العبدالعزيز

ي عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الحرانر

ي بن حسن بن احمد المؤمن
راض 

ي حامد محمد هريس العصيمي العتيير

محمد بن علي بن ابراهيم الشيخ

عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسيى  القطان

عبيد عايض فيحان السمي البقمي

محمد بن عبدهللا بن حسن المؤمن

علي بن جواد بن حسن المؤمن

صالح بن محمد بن صالح المهناء

عوض عثمان محمداليوشي الشهري

ي مطلق الدوشي غانم الكرنر

راض  بن حسن بن احمد المؤمن

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

فاطمه بنت حسن بن علي علي

عبدهللا بن بركات بن عبدهللا باوزير

مبارك فهد مبارك المطلق

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

عبدالعزيز بن علي بن جواد حماده

ي
عبدهللا بن فهد بن محمد القريي 

حزام بن فهد بن حزام الدوشي

ي
فهد بن حسيى  بن محمد الراض 

ي العواد
سعد بن محمد بن راض 

GHAZI SALEH M ALMASHAAN

ي
نايف بن فهد بن محمد القريي 

عبدهللا ابراهيم محمد عصفور

موض  بنت عبدالكريم بن خالد المقبل

مري    ع محمد احمد المناخره

عايده بنت عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن

علي بن عبدهللا بن حسيى  النعمه

وفنا علي بن سعيد بن عبدهللا شر

ي الرويلي صالح بن صفوق بن صلير

ي مزيد بن شجاع بن سعود العتيير

ي نادر ابن عبدهللا ابن غالب العتيير

ي صالح بن ابراهيم بن عبدهللا الخضبى

ي
عبدهللا بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

ي
فهد بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

عبدالمجيد بن عبدالمحسن المبارك

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشى

يوسف بن محمد بن فهد الصميت

ي
احمد بن عبدالعالي بن علي السليمان 

محمد بن عطيه بن خريفش القاندي

وليد بن عبدهللا بن زيد المسلم
سليم بن محمد بن سليم الحسيى 

ي احمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العمبى
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ي حسيى  علي السماعيل
راض 

محمد بن صالح بن سالم العلي

صالح بن علي بن صالح الدواء

محمد بن علي بن صالح الدواء

صالح بن احمد بن صالح الدوى

حسيى  بن علي بن صالح الدواء

حسيى  بن عباس بن عبدهللا الصفار

ي سطام ابن عبدالعزيز ابن عبدالرحمن العمبى

خديجه بنت صالح بن علي الخلف

ي بنت عبدهللا بن ابراهيم البليهي
امان 

ياش بن سلمان بن وصل الحازمي

محمد بن علي بن محمد البصيالن

عبدالعزيز عثمان حمد الشبانة

سلطان بن مبارك بن عبدالرحمن البوعلي

رائد بن ابراهيم بن عبدهللا الروضان

ي
سعد بن نارص بن عبدهللا الماض 

فهد مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

ي بن حمد الدوشي
نارص بن مرض 

ي منصور بن فالح بن زايد المطبى

ي محمد بن طرجم بن هاضل العتيير

ي
نارص بن مناحي بن محمد القحطان 

ي صالح بن مدهوس بن عويض المطبى

فواز بن ابراهيم بن احمد ال فرحان

رغد مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

ي
علي بن عبدالعزيز بن علي البيشر

ي
خالد بن سعد بن نارص الماض 

عبدالعزيز بن سليمان بن صالح الخزيم

صالح محمد سعد السبيعي

ي عتيق بن فيحان بن مسفر العتيير

ي
نارص بن سعد بن نارص الماض 

احمد بن محمد بن احمد العباد

ي العبدهللا مصطف  بن احمد بن حجر

عبدهللا بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

ان بدريه بنت حسن بن محمد الجبر

محمد بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

محمد عبدهللا عبدالخالق الشهري

غدير مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

مرتض  بن جواد بن احمد الهاشم

سعيد بن علي بن علي العل

عايد بن عيد بن سمران الرشيدي

عمر بن مرض  بن حمد الدوشى

عبدهللا بن صالح بن سالم العلي

جميل بن عبدهللا بن محمد العباد
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سلطان بن عبدالعزيز بن محمد العمبى

عبدالرحمن عبدهللا محمد بن مقبل

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

شيخه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

محمد عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

خالد بن صالح بن مضجي المطري

ي فهد بن عبدهللا بن ابراهيم الدريير

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمبى

يف عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الشر

عبدالملك بن عبدالرحمن بن اسحاق ال الشيخ

فاطمه بنت عبدهللا بن محمد الدحيالن

يوسف بن صالح بن سالم العلي

نوره عبدالرحمن بن مقبل

فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الموش

ي
محمد بن صالح بن مهدي الجشر

علي ابن يوسف ابن عبدالمحسن المحمد صالح

احمد بن عبدهللا بن احمد المنصوري

بندر بن خليفه بن عبدهللا الخليفه

مبارك بن احمد بن محمد ال هشالن

ي
قينه بنت علي بن محمد الزهران 

ابراهيم بن عبدهللا بن نارص الراشد

بدر بن محمد بن علي ال شبيب

ي
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم البان 

ي
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم البان 

محمد بن عبدالعزيز بن محمد الطويل

عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعود

نوره عبدالرحمن فهد المحيش

صالح بن فهد بن محمد السعدون

سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل

خالد بن سليمان بن عبدهللا بن عكرش

شاكر بن صالح بن محمد االشقر

فؤاد بن محمد بن علي ال شبيب

محمد بن حسيى  بن علي الحمد

عمر بن زايد بن محمد الزايد

عبدالرحمن عمر بن زايد محمد الزايد

زايد عمر بن زايد محمد الزايد

ي
يونس  بن محمد بن موش الدبيي 

زكي بن عبدهللا بن ابراهيم المعيلي

انوار دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

لمياء بنت بداح بن عبدالعزيز العنقري

خالد ابن محمد ابن سليمان الدهاس

عبدالمحسن بن ابراهيم بن محمد فياض

وائل ابن عبدالمؤمن عبدالسالم مرزا
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محمد عبر الر حمن محمد بن صالح

رشيد بن سالم بن حمد بن حريول

طارق بن عبدالرحمن بن نارص العويد

علي بن عبدالستار بن فهد الشمالي

صادق عبدالوهاب حسن الدخالن

عبدالعزيز بن شحان بن محمد الغامدي

تركي بن طارق بن عبداللطيف العيد

رشيد بن نهبى بن صديان الشمرى

عبدهللا بن نارص بن محمد الغنام

منصور بن عبدالرحمن بن سليمان الطرباق

عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد البداح

عبدالرحمن بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

عبدهللا بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

فهد بن محمد بن يجي القاسم

خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان

احمد بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

خالد بن عبدالرحمن بن نارص الماجد

حماد بن فهد بن حماد المري

محمد بن صالح بن عيد العيد

ي
 
ترك بن عبدالرحمن بن عفتان الحاف

ليل بنت نارص بن محمد الخلب

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد التويجري

بشبى شمروخ طالق مسعد الشمري

محمد بن مسيفر بن عليان الرويل

فهد سالم محمد ال فطيح

فهد بن عبدهللا بن عبدالوهاب البسام

عبدالمجيد بن احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

ي بندر بن عبدهللا بن ابراهيم الصير

مهدي بن مسعود بن مسفر الوعله

فيصل بن مطلق بن شبيب السبيعي

عبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح النويرص

صالح بن محمد بن صالح الراجح

فهد بن علي بن عبدالرحمن العمرو

ي
عبدهللا صالح عبدهللا السحيبان 

ي فرج بن رباح بن حميدي الخطانر

سالم بن معيض بن محمد بن شويل ال عامر

صالح نايف خطاف الشمري

فالح بن نايف بن خطاف الشمري

صالح نايف خطاف الشمري

عطا هللا بن عمبى بن جبر العتيير

ي
سلطان بن صالح بن موش الشهران 

امجاد عبدهللا بن عبيد بن فدعوس الرويل

شدي بن هادي بن مسلط الشمري

تركي بن صقر بن عيد الغبيوي
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ي جمال بن مثيب بن وقيان العتيير

ى  بن عل العب  
 
حسيى  بن الف

محمد بن عبدهللا بن جعفر الجعفر

هادي بن محمد بن مسفر ال معمر

ي خالد بن بادي بن دعيج المطبى
هيفاء بنت فالح بن حمد القريي 

سعد بن فهد بن محمد الدوشي

شاهيى  سعيد علي اليامي

فيصل بن فهد بن عبدهللا العجيان

ي بن سعد الرشيدي
سعيد بن فض 

ي سعود بن عبدالعزيز بن شباب العتيير

ي
عيش بن محمد بن حمد بن ظف 

فارس بن عبدهللا بن نارص الفارس

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالمحسن الموش

ي
مسفر بن سعيد بن عبدالرحمن القحطان 

نوف بنت فهد بن عبدهللا العجيان

فهد بن سلطان بن جسار القروف البقمي

ي
عبداالله سليمان عبدالعزيز الحصيي 

حسيى  بن محمد بن هادي ال سليمان

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السلوم

مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص

ي هليل بن عويد بن هليل العب  

ي
عبدالمجيد سليمان عبدالعزيز الحصيي 

عايض كران مطر الرويلي

سالم عبدهللا ودعيع السويدي الشمري

ي جهز علي جهز الذيانر

ي محيسن بن عايد بن هليل العب  

ي مفرح بن معيض  بن دريميح المطبى

ي الشمري مشعل بن عناد بن عب  

فرج حسن رض  ال ابوعبدهللا

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز السالم
غسان بن حامد بن عمر عولف 

ي ي بن نديوي العب  
مطارد بن معاشر

خلف بن عبيد بن علوش الرشيدي

سليم دخيل كفش الشمري

ي
عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز الحصيي 

سعود بن فواز بن زنعاف السهلي

ى خالد نايف حمود المطبى

نارص بن محمد بن سعود العجمي

علي بن عبدهللا بن محمد باكرمان

ي عيد بن عايد بن هليل العب  

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

نوره بنت عبدالهادي بن خالد الهماش

AL YAMI AYED ALI S

ي بندر هليل سالم العب  
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عويد بن زريق بن دخيى  الشمري

حمد بن عايض  بن فهد الدوشي

ي
فيصل نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
منصور نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

سعد بن صياح بن محمد الخالدي

ي
جواهر نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
خالد نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
ه نارص منصور نارص الخنفري القحطان  منبى

ف الفاعوري محمد بن خلف بن مشر

ي سليمان بن محمد بن عبدهللا العب  

ف الفاعوري ممدوح بن خلف بن مشر

سعد عايض بن كران بن مطر الدويلي

سحران ين رضاء بن فهد الشمري

ي
نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

صالح بن حسن بن صالح ال مقبول

ى حمود فرحان عا يد العب  

ي خالد مطالب بخيت السبيعي العب  

ي ممدوح بن دعاس بن مناكد العب  

طارق بن زيد بن عبدالعزيز بن فياض

عبدهللا بن جمال بن ابراهيم المديفر

منصور بن جمال بن ابراهيم المديفر

ي
احمد بن فهد بن محمد العتيف 

ى عبدهللا بن شامان بن ماطر المطبى

Abdul Rahuman Mohamed Ameer Batcha

مها بنت محمد ابن فهد بن زرعه

مانع بن عبدهللا بن محمد الصقور

بندر بن محمد بن سعد السهلي

ي عبدالعزيز بن منشر بن عبدهللا العتيير

ي
سعود بن محمد بن سعد العريف 

ي
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم العريف 

نارص بن سلمان بن نارص بن خثالن

ي الوليد بن عبدالعزيز بن براهيم الوهير

مدهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي بن محمد بوهويد
فتجي بن راض 

سمو االمبى خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا

علي بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

ي
علي بن محمد بن عبدهللا البحران 

سعيد بن صالح بن احمد الخليفه

وليد نارص عبدالعزيز السعيد

عياد بن عبدهللا بن عبيد الشمري

اهيم حسيى  بن عبدالعظيم بن احمد البر

امبى بن معتوق بن حسن البدي

جاسم بن طاهر بن ابراهيم القطان

مرتض  بن جابر بن طاهر العمران

عبدالعزيز بن نارص بن محمد الخلف
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محمد بن نارص بن محمد الخلف

محمد سعد عبدالعزيز السالم

عبدهللا بن حمدان بن علي الشمري

بدر بن فهد بن محمد السعيدان

عبدهللا بن محمد بن فهد السند

ي بن عبدالهادي الدوشي
 
عبدهللا بن شاف

يوسف علي سعيد الوقيان

ماجد حسيى  مهدي الجميعه

خالد نارص عبدالعزيز السعيد

ايمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعيد

ي محمد بن مطلق بن صنهات العتيير

مشعل بن حسيى  بن مهدي الجميعه

عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الكريزي

سامي محمد عبدالعزيز الغنيم

محمد عبدهللا عبدالرحمن سعيد

حسيى  مهدي سعد الجميعه

باسط بن عبدالواحد بن منصور الزيد

عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الركبان

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد ال جميع الغ

احمد ابن محمد ابن طاهر العبدهللا

مشعل بن فهد بن جارهللا الجويره

ي
فالح بن عامر بن فواز الدهمشر

رياض بن عبدهللا بن راشد ابونيان

سلمان بن عبدهللا بن علي الحسن

علي بن سليمان بن علي الحرز

سامي ابن مانع بن حمد ال شمالن

مهدي سعيد بن فهاد ال مطلق اليامي

فراس بن سعيد بن فهاد اليامي

ي بن علي بن عبدهللا المهناء
هان 

سعود بن مبارك بن سلطان الثوري

فهد صباح عبدهللا الخالدي

عبدالمجيد بن علي بن محمد الحداد

سليم بن حسيى  بن عبدهللا بوجباره

هشام يوسف معتوق بوعل

فاطمه حسيى  منصور

يوسف بن جابر بن علي الهال ل

ي
فاطمه بنت عبدالمحسن بن حسن البقشر

صالح بن علي بن صالح الرزق

ي
جعفر بن محمد بن حسن البقشر

باسم بكر محمد نور قوته

نوح عبدهللا عبدالحميد القطان

يوسف بن علي بن عطيه النحوي

ثامر بن محمد بن محمد الشخص

احمد بن حسن بن عبدهللا بوجباره

راند بن علي بن محمد البومجداد
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ي
رضا بن جعفر بن محمد البقشر

ي احمد بن بريك بن سيف الكثبى
عبدهللا بن سعود بن احمد الحميى 

سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجارهللا

ي ابراهيم بن طامي بن عواض العتيير

ي عبيدان بن عبيد بن رايد العتيير

عوض بن جارهللا بن عوض المالكي

ي عبيد هللا مبارك حمدان المطبى

عل بن حسيى  بن سالم ال زابن

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

عبدالرحمن بن حمود بن عبدهللا الدخيل

صالح بن محمد بن عمر العمودي

ي
 
امل بنت سعيد عياد الروف

ي ي العتيير نواف بن عزيز بن نائف الذيانر

حصه عيش علي العيش

عطاهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي علي بن مرعي بن حسن العب  

ي خالد بن قنان بن حميد المطبى

ي تركي بن محمد بن مفوز العتيير

سالم بن محمد بن سالم ال سالم

ي سعد بن فهد بن مصلح المطبى

عبيد بن مقبل بن يج الحرنر

ي
فهد بن خليل بن جمعان القحطان 

ى سالم محسن صياح العب  

ي
صالح بن علي بن محمد القرشر

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

ي ماجد بن عايض بن محمد المطبى

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم المعجل

بندر بن سعود بن غيث الردادى

عبدالرحمن بن معاوض بن عوض الردادي

ي بدر بن زيد بن حمدي المطبى

ابتسام بنت علي بن محمد الخليف

ي تركي خويتم هالل الرحيمي المطبى

ي التميمي
خالد بن صالح بن مفض 

محمد بن صالح بن سليمان العليط
خالد بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

عبدهللا بن جابر بن ذيب اليامي

ي ي بن هثل العب  
ثامر بن ملف 

حسيى  بن علي بن محمد ال سالم الوعله

مبارك بن سالم بن علي ال سالم

عوض عواض مروان النفيعي
سعد محمد عبدهللا البابطيى 
نارص عبدالكريم عثمان ابابطيى 

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد النادر

ه بنت عبدهللا بن عثمان الجاش امبى
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ي
عمر بن ماطر بن كنعان الدعجان 

ي عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محسن الحرنر

مشاري علي ابراهيم السليمان

ي
اسماعيل بن محمد بن صالح الدبيج 

ي فايزه بنت محمد بن ضيف هللا الحرنر

سلطان بن علي بن خليف الخليف
عثمان بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

سعد بن سعد بن سعيد العبدالسالم

فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العجيان

عي
عبدهللا بن محمد بن حمد المهبى 

بندر بن شبيب بن دليل المقاطي

جمال بن عبدالرحيم بن محمد البلوي

احمد محمد بن علي
رائد بن حسيى  بن خلف الكويي 

حسيى  بن عباس بن علي مشيقري

زهبى محمد ابراهيم العيندي

محمد بن عايش بن احمد بوسنه

مبارك بن فهد بن محمد الدوشي

م احمد بن احمد بن سعيد الحرص 

حسيى  بن موش بن علي الوحيد

جميل بن محمد بن عيش ال عباس
انور بن علي بن قاسم ال حسيى 

ي
سعيد بن محمد بن حسن بن محمد السي 

ي بن علي بن محمد ال افري    ج
 
صدف

هيثم بن علي بن احمد النارصي

محمد بن عبدهللا بن سعيد احبيل

عبدهللا بن حسن بن محمد ال حمود

فائد بن رجب بن ابراهيم ال الشكر

ي
ماجد بن صدقه بن محمد الجهي 

ي
فيصل بن فهد بن سعود القويض 

محمد بن عبدهللا بن نارص الحميد

ي
عبدالرحمن بن فهد بن سعود القويض 

حسن بن علي بن حسن ال قمبر

ي غانم بن شهاب بن بشبى العب  

عمر بن صالح بن علي العبيد

ي محمد بن عبدالرحمن بن سالم الحليير

مفيد بن علي بن عباس ال حميد

ي عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الجنونر

ي بن علي بن عبدالمحسن الناجم
هان 

عبدالنارص بن اسعد بن ابراهيم خياط

عبداللطيف بن عبدالرحمن بن عبدهللا الماص

ي فاطمه بنت سنوشي بن حامد الحجبى

اميى  بن ابراهيم بن عبدالعزيز السويلم

خالد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجابر

سلمان بن داود بن سلمان السالم
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محمد بن علي بن جاسم السالم

يوسف بن احمد بن عايش  الحميدى

نارص بن عايض بن نارص الفهادي

صالح بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

ي نارص بن مصارع بن رشيد العب  

بدر بن حبيب بن محمد الدليلي

يوسف بن محمد بن حسن المؤمن

ي
محمد بن محمد بن احمد الدوح 

كي
احمد بن عيش بن محمد الب 

ي
محمد بن سالم بن صالح النجران 

احمد بن عبدهللا بن حسيى  المسلم

عل بن حسيى  بن عبدهللا ال رب  ح

عبدالعزيز عبدهللا طويل
هشام بن سعيد بن عبدهللا ال شوي  هيى 

ي رضا عبدالهادي سعيد ال عبدالرب النير

حنان بنت جعفر بن حسيى  ال ربيع

حبيب بن نارص بن محمد الخلف

ي
اهيم العريف  عبدالعزيز بن صالح بن البر

صالح بن حسن بن محمد العلي

مي ضيف هللا بن صالح بن ضيف هللا الشبر

جواد سلمان عبدهللا الصالح

نارص بن جاسم بن حسن قنبر

عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

صالح بن حسن بن هادي اليامي

علي ابن حسيى  بن عبدالكريم

نبيهة بنت عبدهللا بن حسيى  القديجي

نارص بن حمد بن عبدالكريم ال منصور

حبيب بن عبدالكريم بن علي ال قويسم

يج بن محمد بن حسن ال حرار

حبيب حسيى  بن سعود الحليلي
عبدهللا بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

عبدالرحمن حسن سكجها

اوى مريم بنت محمد بن كاظم البشر

عبدالرزاق طاهر عباس المكي

علي بن احمد بن حسن ال معيلو

احمد بن عبدهللا بن علي العقيلي

مقداد بن عبدالرحيم بن علي ال قريش

ي ي بن صالح بخرحر زهبى بن صبر

علي بن ابراهيم بن خليل ابوزيد

محمد بن علي بن حبيب ال فردان

راجح بن علي بن علي الحجاج

علي بن احمد بن احمد ال حماد

فاضل بن عباس بن علي مشيقري

حسيى  بن عباس  بن عل مشيقرى

عبدالعزيز عبدهللا عيش الحمادي
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ي محمد بن دعاس بن مناكد العب  

ي نوري بن عبدهللا بن علي مشبى

ي سليمان بن عويد بن معيدي العب  

ي مانع بن عويد بن مانع العب  

ي ي العب  
عبد ابن قويعان رضمان الفدعان 

ي خلف بن قويعان بن رضيمان العب  

حسيى  بن علي بن حسن ال هالل

زهبى بن علي بن محمد القديجي

وجيه بن علي بن حبيب المحل

غريب بن صالح بن مهدى ال اسماعيل

عباس  بن عل بن عبدهللا العلق

محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

علي محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

علي عبدهللا عبدالمحسن الخليفه

طالل محمد عبدالكريم العوى

عبدالرحمن صالح ابراهيم الشهيل

سعيد بن عبدالكريم بن كاظم الفرج

احمد بن علي بن دخيل ال عريف

طالل بن واصل بن عبدالوهاب المومن

خالد عبدالرحمن فهد الشنيبر

محمد بن حسيى  بن محمد الماجدي

مصطف  احمد محمدالصالح

مانع احمد محمد ال شقيح

خالد بن يوسف بن عياده الخطيب

روان احمد بن حمد بن عوض االحمدي

ي ي العتيير
 
محمد بن مبارك بن سعود المورف

فهد عبدالرحمن احمد العبود

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العبود

سعد عبدالرحمن احمد

زكي بن عبدهللا بن احمد ال مطر

احمد بن عيش بن احمد البناوي

AYMEN MANSOORI ABUJAWHER

حسيى  بن علي بن احمد الدبيشي

مسفر بن سعيد بن محمد القاسم

عبدالكريم بن جاسم بن محمد العبادي

صالح سليمان سعد العجيمي

زاهر بن حسيى  بن حسن الزاهر

رجاء بن باتل بن محمد الدوشي

يزيد بن عبدالعزيز بن محمد بن عودان

حسيى  بن طاهر بن احمد النمر

محمد بن دغش بن طعيس الحراجيى  الدوشي

ي ي الحرنر
 
فهد بن مبارك بن الف

عبدالكريم محمد ابراهيم الحقيل

AYEDH M AL KHAMEES

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشي
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محمد بن مبارك بن سعد الدوشي

حمد بن منصور بن عبدهللا الدوشي

سلمان بن صالح بن عبدهللا الناجم

اسامه بن محمد علي بن صالح المرزوق

باقر بن عبدالمحسن بن سلمان الحسن

ي ي الحرنر غالب بن حثليى  بن صلير

ي ان العتيير حمد مفرح دهبى

عدنان بن معتوق بن حسيى  العسكر

ي ابراهيم بن سعد بن عبدالعزيز الشب 

فال ح بن محمد بن حسن العيشي

احمد بن علي بن موش النمر

احمد بن عبدهللا بن ابراهيم المعيلي

صادق بن محمد بن عبدهللا الجباره

عبدالعزيز بن عبداللطيف العرفج

ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح

حمد بن فهد بن حمد الدوشي

مسفر بن حمد بن سعيد الدوشي

محمد بن سعيد بن حمد الدوشي
سعيد بن محمد بن احمد بوخمسيى 

مشاري احمد بن حمد بن عوض االحمدي

حسيى  بن علي بن محمد الحداد

يوسف بن عايش بن يوسف االريش

حسن بن محمد بن يوسف المحمدعلي

عبدالجليل ابن حمزه ابن حسيى  الحكيم

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الورثان

ين سمر بنت حسن بن سعد العمبى

ي
خالد عبدالوهاب عايض القحطان 

ي
عبدالوهاب بن عايض بن حسن القحطان 

مشعل احمد بن حمد بن عوض االحمدي

ي ي عبداللطيف محمد الحاحر
هان 

جابر بن فهد بن نهار الصقر

محمد بن احمد بن عبدالمالك بن علي

خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمرو

فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم القاسم

عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا الباروت

ي
محمد بن علي بن حسيى  الدجان 

علي محمد عبدهللا الحمد

عيش بن احمد بن موش المحمد صالح

باقر بن علي بن حسيى  بن معن

باقر بن علي بن حسيى  بن معن

محمد بن سليمان بن عبدهللا العلويط

ي ي بن مهدي بن حسن البر
 
ف شر

انور عبدالعزيز بن عبدهللا العقيل

مي  بنت عباس محمد المؤمن

مراد بن علي بن صالح العبدالجبار
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حسيى  بن معتوق بن نارص العليوي

حسن بن علي بن عبدهللا الخميس

عبدالحكيم بن يحيى بن احمد الغامدي

عيبان عبدهللا ابراهيم العيبان

ي
روان عبدالوهاب عايض القحطان 

مسلط بن سلطان بن مسلط البقمي

زا بن احمد الجارودي خالد بن مبى

حسن بن سلمان بن احمد العبدالعزيز

عبدالحكيم بن صالح بن محمد تحيفه

محمد بن صالح بن محمد تحيفه

احمد بن حمد بن عوض االحمدي

عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابراهيم العيبان

ايمن بن محمد بن عبدالعزيز القايدي

ماجد بن سعيد بن صالح ال نصيف

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدهيش

احمد بن حمود بن اميى  قاسم

اميى  بن حمود بن اميى  قاسم

ي بن علي المهناء
عبدهللا بن ناشر

محمد بن احمد بن محمد المهناء

نبيهه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الصايغ

ي عيش بن عايض بن مفكر المطبى

علي بن سعد بن عبدهللا ال الشيخ

ي
سامي بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي
محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

ي بجاد بن جزاء بن عبيد العتيير

ي عبيد بن جزاء بن عبيد العتيير

ي جزاء بن عبيد بن بجاد العتيير

ي محمد بن جزاء بن عبيد العتيير

ه احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه امبى

احمد بن علي بن عبدهللا الخضبى

سالم بن صالح بن عبدالعزيز السالم

ي
خالد بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي
عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الرسيي 

جعفر بن عبدهللا بن صالح الهودار

ي رائد بن سليمان بن محمد العب  
حسن بن محمد بن عل القحطان 

ي
عبدهللا بن محمد بن شتوي القحطان 

سعد بن محمد بن سعد بن شقبى

احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه

عل بن محمد بن سعد بن شقبى
مريم بنت حسيى  بن محمد بوخمسيى 

ي
سعود محمد عبدهللا العويف 

صالح بن سليمان بن صالح القاسم

خالد بن محمد بن فهد ابوشايع

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدالعزيز التويجر
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عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد الفريان

محمد بن سعد بن محمد بن شقبى

عبدهللا بن عبدهللا اللطيف بن محمد الشهيل

انور صالح معتوق الخليفه

محمد بن حسيى  بن فارس بن الشيخ

احمد حسيى  بن فارس بن الشيخ

خالد بن صالح بن عبدهللا ال عبدالسال م

عباس بن عيش بن محمد السيف
نارص بن محمد بن فالح القحطان 

ي حسيى  بن علي بن حسن الجنير

سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاش

ي
عبدالعزيز بن علي بن سليمان الحوشان 

عدنان بن عبدهللا بن عل الشعالن

خالد بن احمد بن جاسم الموش

سام سلمان حسن القويع

فيصل بن عبدهللا بن راشد الغامدي

Al munif Khaled Abdullahr R

نارص بن علي بن نارص الشاوي

احمد بن حسيى  بن فايز الفايز

كاظم بن حسن بن كاظم المطر

ه بنت منصور ابن عبدهللا الغدير سمبى

ي
ي بن احمد بن علي الشيج 

هان 

عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسيى  العرفج

محمد بن فهد بن عبدهللا الهريش

عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالرحمن العر

عمار بن عيش بن ابراهيم ال رب  ح

ي بن مهدي المطرود
مصطف  بن رض 

هللا بن ابراهيم الداه ابراهيم بن خبى

علي بن حسن بن سلمان البندري

ابراهيم بن هادي بن علي المحامض

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المعيبد

حاتم مهدي بن احمد ال مرهون

عبدالخالق بن جمعه بن محمد المعيلي

ي  بن محمد الرقانر
محمد بن حسيى 

ي حسيى  بن محمد بن علي الحجر

راشد زيد راشد الحوتان

عبدهللا بن شامان بن راشد الضفيان

عبدالعزيز بن زيد بن راشد الحوتان

سعود بن محمد بن هذال الدوشي

حسيى  بن عبدهللا بن علي السلطان

سلطان بن احمد بن علي السلطان

فاضل بن عباس بن محمد العيثان

وجدي بن مبارك بن جوهر الحساوي

عبدالرؤف بن علي بن محمد الخميس

احمد بن باقر بن محمد المضجي
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اهيم حسن بن ابراهيم بن علي البر

ي احمد ي بن جاسم الحاحر حسيى  بن حجر

علي بن موش بن احمد الخليفه

ي
عبدالرحمن بن صالح بن حسن الشمران 

فهد بن عبدالعزيز بن محمد السعيد

ترك بن سعد بن سعد العبدالسالم

ه عبدهللا بن حمد بن عبدهللا ال مغبى

ي
عبدالرحمن بن محمد بن معدي الماض 

فيصل بن احمد بن عل المعيبد

ALGHAMDI BANDER MOHAMMED H

ي
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القحطان 

مشهور بن حسيى  بن علي المهودي

حمد بن سعود بن مدلول الشمري

حسيى  بن صالح بن حسيى  االحمد

ابراهيم بن عبدهللا بن محمد الفضل

ي نارص محمد صالح العتيير

ي
موض  فايع زنعاف الدعجان 

ي محمد بن نارص بن محمد العتيير

محمد بن منصور بن نارص هرمس

حسن بن احمد بن علي المشعل

بدر بن محمد بن علي السماعيل

ف نوال بنت محمد بن فارس المشر

نارص بن حمد بن سعود الشمري

شاكر بن عوض بن علي الخالدي

عبدهللا بن فهد بن دواس الهويش

فاطمه بنت نبيه بن نافع الشخص

عل بن عبدهللا بن محمد الحبانر

يكي محمد بن عبدهللا بن علي الب 

عقيل بن جعفر بن احمد العكروش

سعد بن فرحان بن محمد الفضيخ

رسميه بنت احمد بن حسيى  العبدالمحسن

ي
هيثم بن صالح بن علي الزهران 

ربيع بن سعود بن فرحان عبدالرحمن

انس بن يوسف بن علي يجي

خالد عبدهللا ابراهيم المعيلي

ي
ي بن صالح بن حسن الشمران 

حسي 

ي
صالح بن حسن بن مسامح الشمران 

سليم بن عبدهللا بن صالح الغراش

محمد بن عيش بن علي بن حسيى  الهالل

عيش بن علي بن حسيى  الهالل

قاسم بن عيش بن علي السلطان

م حسيى  بن صالح بن صالح ببى

محمد بن علي بن طاهر الحنفوش

عباس بن حسيى  بن متعب البرصاوي

طالب بن جواد بن حسيى  العبدالمحسن
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عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الغراش

ف احمد بن محمد بن علي المشر

صادق بن علي بن عايش النويرص

عامر ابن دخيل هللا ابن علي الغامدي

عقيل بن عل بن حجر المسعود

ي
محمد بن صالح بن حسن الشمران 

ف عبدالمحسن بن علي بن عيش المشر

ي هند مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

عبداللطيف بن سالم بن بخيت العوده

ي
خليل بن يحيى بن محمد الشيج 

نارص بن ابراهيم بن نارص الهذيلي

سعود بن ذيب بن ابراهيم الدوشي

ي ه بنت سفر بن مسفر العتيير منبى

محمد فهد مذهل المقابله

ي افنان مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

بسام بن محمد بن عبدهللا المرشد

ي ساره بنت فهد بن سعود العتيير

ي داحم بن عبدالرحمن بن منشر العتيير

محمد عبدالواحد محمد علي آل حريز

محمد بن خليفه بن شايع النويرص

هاشم بن محمد بن احمد الهاشم

سعد بن حمد بن عبدهللا الغريب

سعيد بن علي بن عالس اليامي

نارصابن علي ابن عالس  اليامي

ي مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

شيهان سعيد علي اليامي

عوض سعيد علي اليامي

زياد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيد

ي حامد سنوشي حامد الحجبى

ي سعيد علي اليامي
امان 

علي بن مبارك بن خالد الخالدي

سعد سعيد علي اليامي

علي بن حسن بن عبدهللا االربش

احمد بن عايش بن يوسف االربش

صالح ظافر بن سعد ال بحري اليامي

عوض بن دواس بن محمد ال عامر

علي بن عبدالمنعم بن تركي ال هالل

شاج بن احمد بن عبدهللا ال عبيد

منصور بن حسن بن صقر الثواب

خالد بن حسن بن عبدهللا ال نارص

علي بن مهدي بن محمد ال درويش

محمد بن عبدهللا بن محمد النارص

نارص بن احمد بن مدن العلوي

غفون بن سالم بن مسعود اليامي

ي
علي بن صالح بن حسن الشمران 

RAK Properties PJSC Page 420 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2012

2012العام - األرباح غير المستلمة 

حسيى  بن عبدهللا بن صقر الثواب

زكي بن حسن بن صقر الثواب

موش بن حسن بن صقر الثواب

باسم بن احمد بن محسن امسبح

مصطف  بن عبدالرزاق بن محمد ال حمود

عبدهللا سلمان محمد الصايغ

نارص ابن محمد ابن حسن الجزيري

رائد سعيد علي اليامي

هادي سعيد علي اليامي

محمد عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

علي عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

يف كان  الشر محمد ابن عثمان ابن نصبى البر

عبدالعزيز بن صقر بن حسن الثواب

عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

ALRADWAN JAWAD ABDRAHEEM M

ابراهيم بن حسن بن صقر الثواب

منتظر بن محمد بن صالح المرهون

SAEED ABDULWAHED S ALMARHOON

يد عبدالرحمن يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

عصام بن حمزه بن عبدهللا السبكي

علي عبدهللا طاهر العواد

حسيى  بن راشد بن احمد الجباره

جاسم بن محمد بن احمد الجباره
بندر بن فهد بن سعود البشر

احمد بن حجر بن محمد الخليفه

يوسف بن عبدهللا بن احمد العساكر

ي
عبدهللا رشيد صالح الشدوح 

جميل بن خالد بن فهد الخيال

عبدالعزيز بن صالح بن سلمان النشمي

اسماعيل بن ابراهيم بن حسيى  العسكر

عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الفواز

ي
عبدهللا بن بخيت بن عبدهللا الشهران 

ريم بنت جاش بن صالح العبيد

صادق ابن عيش ابن صالح االحمد

عبدهللا بن سالم بن جلوي العايد

فهد بن عثمان بن مبارك العايد

حسيى  بن علي بن علي العبدهللا

فارس بن علي بن عبدالرحمن العمرو

بندر بن عسكر بن محمد لسلوم

حمد بن مبارك بن حمد الراشد

حبيب بن احمد بن حسن الدروره

ي عفات بن فنوش بن سلطان العب  

كامل بن محمد بن هاشم الشاحورى

محمد عل سلمان الهاجرى

رائد بن مشعل بن سلمان الشمري
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موش بن محمد بن سليمان الشمري

يحيى بن حمد بن محمد اليحيا

ي
وليد احمد عبده الحسي 

انور بن احمد بن عبده الحسي 
ه احمد عبده الحسي  امبى

ي
ه احمد عبده الحسي  بشبى

اري جمانه بنت عبدالعزيز بن محمد الب  

مريم داود عبدهللا فارع

ي
مي  احمد عبده الحسي 

اري عبدالعزيز بن محمد بن عمرو الب  

ي
داليا احمد عبده الحسي 

ي
نبيل بن احمد بن عبده الحسي 

ي
ساميه احمد عبده الحسي 

ي
ناديه احمد عبده الحسي 

علي بن مفرج بن سعد الدوشي

نايف بن محمد بن مسفر ال معمر

ي
مهند احمد عبده الحسي 

اري عمر بن عبدالعزيز بن محمد الب  

ل مطر
ّ
ي ا

عبدالواحد بن محمد بن رض 

عبدهللا بن محمد بن حمود الشهري

محمد بن عبدهللا بن محمد المطرود

محمد بن حمد بن ابراهيم الدهمش

يده يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشمران 

بندر ابن خليفه ابن عمران التيماوي

ي
سوزان فيصل سعيد الشهران 

ساره محمد عبدالرحمن محمد الذياب

عبدهللا خالد محمد خالد الخاطر

احمد محمد علي خميس الحسن المهندي

نورعبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه

حسن علي عبدهللا علي باخميس

شما عبدهللا محمد بحبى

محمد سيف مفتاح شنظور

محمد عبدالرحيم يوسف قمبر

عمبى فهد راشد الجبر النعيمي

موزه احمد محمد الذياب

زليخه محمد عبدالرحمن محمد ال ذياب

محمد علي خميس الحسن المهندي

مقبل محمد مقبل السبيعي

مها علي مبارك احمد المحمود

عبدالعزيز محمد حسيى  محمد عبدهللا

نارص علي مبارك احمد المحمود

فهد علي مبارك المحمود

عبدالعزيز سالميى  عبدهللا حسن الجابري

جاسم يوسف احمد جمال
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Shakil Ahmad

سعيد حسن عيد الكواري

ه ال عذبه حمد راشد محمد الجهبى

غاليه علي عبدهللا المال

حسن علي مبارك احمد المحمود

ابراهيم نوح جاسم حسيى  المطوع

خالد محمد خالد محمد الخاطر

اف عبدهللا حمد علي حمد االشر

مفتاح محبوب مفتاح رشيد

محمد ظافر عجب هادي العجب

وليد مجلي وليد الحميدي

محمد صالح محمد عبدهللا شور

سالم محمد هالل البنعل المهندى

عبدهللا مروك الماس السعدي

عبدهللا صديق عبدهللا عبدالرحيم القطان

نارص صالح محسن نارص السعدي

ي احمد سنان سعد سنان الكعير

جاسم محمد عبدهللا عبدالرحمن العبدهللا

راشد علي حسن الجفالي النعيمي

احمد علي محمد هالل المهندي

جاسم محمد اسماعيل احمد الحمادي

عبدهللا محمد سعد المهندى

ي بخيته عبدالهادي محمد فارس الحبانر

صقر علي خميس الحسن المهندي

فرج قحطان مبارك ربيعه السليط

ي بن خالد بن غانم بن علي العبدهللا ال
ثان 

محمد جمعه محمد البوغفره الكواري

تركي خالد محمد خالد محمد الخاطر

سالمه نارص عيش علي السليطي

ي العذبه
حمد طالب راشد الودعان 

يوسف عبدهللا احمد قاسم العمادى

مبارك فهد راشد الجبر النعيمي

توفيق حيدر صالح احمد محضار

سلمان سالم جاسم محمد البحر

روزه نارص عيش علي السليطي

يوسف نارص عيش علي السليطي

لولوه جبر مبارك ال بن زيد المناعي

عيش بن احمد بن خليفه ال طوار الكواري

ى المهندى خالد جاسم جمعه الشقبى

ي حيان خالد حيان خالد العتيير

عائشه علي يوسف الخاطر

نوف خالد محمد خالد الخاطر

ي العذبه
علي طالب راشد الودعان 

نوال نارص عيش علي السليطي

هيفاء حسن نارص الراشد
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ي العذبه
طالب راشد محمد الودعان 

الهام حمد سالم الكواري

محمد جاسم محمد سعد الكبيشي

حمد عل احمد االنصاري

بدريه حمد سالم الكواري

ABDUL KARIM DODU MEAH

عبدهللا بن علي بن عبدهللا الشجي

سعود بن عبدالعزيز بن حميد الزيدي

KIRAN CHANDRASINH

مها بنت حسيى  بن باقر

BHARAT KUMAR JAMNADAS

داود بن محمد بن سالم

ي
صادق بن محمد حسن بن موش اللوان 

ي
احمد عبدهللا صالح الشعبان 

ي ي الحمبى عواطف بنت علي بن سعيد العكبر

ASHER HANSA BHARAT

ي
سامي بن سعيد بن عبدهللا النبهان 

حمزه بن علي بن محمد عيدروس

ASHAR CHANDRA SINGH VIJAY SINGH

 الكيومي
محمد راشد سالميى 

سعيد بن راشد بن خلفان العجمي

احمد بن سعيد بن احمد المزروعي

ي
 
اس بن خلفان بن حمود الطوف نبر

راشد بن سعيد بن راشد الشامشي

محمد بن خميس بن شور العلوى

المسام للتجارة واالستثمار ش م م

ة عبداالمبى سلطان سمبى

ي محسن بن سعيد بن سعد جداد الكثبى

BRAGANZA IVOR MARIO

فيصل بن علوي بن طاهر الذئب باعمر

Ganesan Narayanan

علي بن مصطف  بن عبدهللا

ي
فيصل بن سعيد بن عبدالرحمن المخيي 

محمد بن عبدالمجيد بن عبدهللا

حنان بنت مصطف  بن عبدهللا

محمد خميس سعيد الفوري

مي  سعيد سليمان

محمود محمد زهران الرواحي

سكينه بنت مصطف  بن عبدهللا

وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

طلعت سعيد محمود المدهون

سامر محمود القطان

SYED SULTAN AKHTAR

رمزي محمد عبدالواحد انعم

محمد علي محمد العودي
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YUKIO OKA

MASANOBU KAKIZAWA

YASUAKI KODAMA

TAKAYUKI HORIE

عمر صالح عمر هنيه

Rosmy Jean Louis

فادي نقوال نمر سابا

MURTAZA NASEEM

Suleiman Ismail Yahyah

بسام عبدالمجيد االسدي

ي الرخيص
نشميه بنت مقبل بن راض 

ي سعيد مطر سعيد بليله المهبى

كة العباس التجارية شر

عمر بن صقر بن محمد القاسمي/ سمو الشيخ

احمد بن زايد بن صقر ال نهيان

المجموعه الدوليه الخاصه

عبدالعزيزبن حميد بن راشد النعيمي

خالد عبدهللا عمران تريم عمران

ي مطر عبدهللا محمد المهبى

ي
عبدهللا بن محمد علي ال ثان 

محمد علي احمد بن زايد

علي بن عبيد بالرشيد

حميد نارص سالم العويس
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احمد عبدالقادر محمد عامر

Mumtaz Haider Niaz Haider

ا محمد عبدالهادي الكبر

خالد بن منصور بن محمد القرعاوي

فرج محنا جبل صبيح

عمر بن صقر بن محمد القاسمي/ سمو الشيخ

احمد بن زايد بن صقر ال نهيان

المجموعه الدوليه الخاصه

محمد بن كايد محمد القاسمي

عبدالعزيزبن حميد بن راشد النعيمي

نشات فرحان عوض سهاونه

خالد عبدهللا عمران تريم عمران

ي
عبدهللا بن محمد علي ال ثان 

محمد علي احمد بن زايد

عبدهللا احمد راشد النعيمي

علي بن عبيد بالرشيد

جاسم محمداحمد درويش

حميد نارص سالم العويس

خليل مطر اسماعيل ابو جراد

راشد عبدهللا عمران الشامشي

ي محمد بن عمبى بن يوسف احمد المهبى

عبدهللا عبدالرحيم عبدالرزاق الفهي/ سعاده

علي بن سعيد بن سلطان سالميى  الظاهري

جمال بن صقر بن سلطان سالم القاسمي

سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري/ سعاده

محمد راشد علي حمد الدرعي

حميد راشد علي حمد الدرعي

احمد شيخان الشيخ احمد الفارشي

محمد مهنا بطي هزيم القبيشي

حجر احمد بن حجر البنعلي

سيف حمدان سيف العلكيم

مسلم سالم مسلم بن حم العامر/ سعاده الشيخ

محمد سالم كردوس العامري/ سعاده اللواء

صقر سالم محمد بن حم العامري

محمد بن صالح بن عبدهللا الدرمكي/ معالي

ي محمد راشد مبارك سالم الكتير

راشد سالم سيف النعيمي/ سعاده

مساعد بن عبدهللا بن الكايد الخالدي

ي
ي بن ظافر بن عايض القحطان 

 
ورثه شاف

Zahra Hassan Farah

ي وهيب برنيه
محمد دان 

ي نشوه تميم الصليير

ي
ورثه عبدالعزيز جاسم عبدهللا كشوان 

( ي  صديقه فقط)ورثه جمال نارص سعيد الزعانر

ورثه محمد علي احمد بن كلي
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امنه حسن محمد علي

سالم مطر سالم علي بن مسيعد النيادي

خوله عيش خميس  محمد الخيلي

راشد حمد محمد ماجد السويدي

Aziz Tadayon

Mohamed Yoosoof Hussain

سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

احمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مريم سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

حمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر مبى

مهره خميس محمد السويدي

ي مسفر بن مشبب بن محمد عسبى

ربيع تحسيى  خرص  علي

سامح حسن رشدي العالول

Fayad Hamzeh

خليفه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ي
سلطان بن محمد بن معيض القحطان 

وليد عمبى علي عمبى البكري

سليمان بن عبدهللا بن محمد النارص

Ahmed Said Guedi

خالد صالح عبدالرحمن محمد

Abdul Azia Rahmatullah

علي سعيد سلطان علي دهامنه

علي عبدهللا علي جمعه المازمي

يوسف ابراهيم علي مراد عبدهللا

علي راشد علي

ي عبدالرحمن سيف محمد سيف الزعانر

عبدالخالق علي سعيد بن ذاعر

وليد سالم ابراهيم محمد بن درويش النعيمي

سليمه رزاق حمد العامري

RAMESH RAMAN KUTTY

SADDI FARIS

Mohammed Ayoub Atiq

Pervin Cyrus Alloo

جمانه نايف عبيد

ي صالح محمد سعود الهزار المسهيلي الكثبى

Ismail Adan Idle

احمد محمد سليمان فرج محمد

ي
مروان عدلي علي الشلخي 

خميس عبدهللا خميس الرفاعي
محمدمنبى احمد التخيى 

فايزه محمد محمود

وائل بدري ابوبكر علي

بدري ابوبكر علي
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حازم بدري ابوبكر علي

والء بدري ابوبكر علي

يه فتح هللا محمد اقتدار جبر

فاطمه عبدالرحمن عبدهللا اقتدار

سالم عبدهللا سعيد شولي

ي ساره خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

عبدهللا خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهي

ي راشد خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

ي علي خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

دينا شكري عبدالخالق ابوعماره

دانة عادل درويش

ماجد هاشم حافظ العجل

عبدالحليم صديق احمد راشد

عزالدين احمد عمر بامخرمه

الياس نعمه هللا خليفه

محمد عبدهللا محمد صالح السويدي

خليفه سلطان احمد سلطان السويدي

محمد امجد خالد احمد حتحت

ي
 
ف نارص عبدالرب علي احمد الشر

عوده عجمي سفاح

فيصل علي احمد نجد

احمد محمد طاهر رضوان ابوشعبان

محمد محمد الشيخ طه

Anjum Ara Mohammed Iqbal Usmani

محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

ALI HASAN ABBAS JAFREY

رامز اسعد طنوس

محمد عبدالحميد حسيى  هرهره

Mohammed Iqbal Usmani

ي عائشه سيف محمد سيف الزعانر

حصه يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

جاسم يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

هيثم عفيف محمود

رضوان بن علي بركات

Marc Mohamad Hammoud

SHITIJ MOHAN GUPTA

KHALIL CHARLES MASSOUD

محمد قاسم عبدهللا محمد

REDA ALI EZZAT IBRAHIM MAHROUS

هشام حمدى منصور البهنسارى

علياء سليمان حسن الحاج محمد

اسامه سعود عبدالقادر صالح

Sunil KochuparamPil Mathews
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ي سلطان بن سمار بن ناهي المطبى

فايز محمد الطيب علي

بالل احمد قاسم العمري

عبدالهادي محمد عطاهللا عزايزه

سليمان بن بطي بن سهيل المربوعي

ساره محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عبدهللا محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عائشه محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

ابراهيم محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

اسماء محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

احمد محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

خلود احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

دانه احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

مروان روحي رمزي سمارو

رمزي روحي رمزي سمارو

سلمىعتيق محمد الهاملي

خالد عبدالمطلب أحمد سالم

هيثم محمد سمور

عبدهللا حسن محمد المقادمه

احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

احمد يجي نارص البطل

علي احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

Imaran Husen Shabbir Husen Shaikh

معاذ علي محمد علي العمبى ال علي

ي ر خليفه المهبى محمد مبى 

ي نر حمده عوض راشد زايد المحبى

ي
 
ميسون محمد عبدالرحمن المرزوف

جهاد رشيد قسطون

اعتماد يوسف مخول

ي بن حميد الهاشمي
 
هال ل بن شاف

ي بن حميد الهاشمي
 
نورة بنت شاف

صالح بن علي بن حميد الهاشمي

محمد بن علي بن حميد الهاشمي

Hamid Ali Habib Ali

تاج الش بكري احمد بكري
محمود عبدالوهاب عبدالغفار عفيف 

راشد علي سيف عل صالح

سيف علي محمد علي

JAVED AKHTAR QURESHI

محمد سعيد مزاحم عبدهللا باجابر

سعيد صديق فتح علي عبدهللا ال خاجه

يكي صالح عمر علي سالم البر

سيف خزعل محمد عبدالجبار العبيدلي

Khalaf Bishara Musallam

علي عبدهللا احمد عبدهللا
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محمد ماجد احمد ماجد الغرير

تغريد خليل محمود بدوان

HADEEL A AL MASRI

ي
حسن علي عبدهللا العوض 

ي امنه عمبى يوسف احمد المهبى

خليفه سلطان سلطان هزيم السويدي
ايمان عبدالرحمن الحسيى 

خالد حسن محمد العبيدي

ي خلف
محمد احمد محمد ثان 

عبدهللا احمد عبدهللا المزروعي

KHALID NAZIR

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور

HAWAR AZAD MOSTAFA

AFSHAN NAHID

Hassan Mohamed Zakir Hussain

امنه احمد موش

احمد نبيل عبدالمنعم عبدالهادي

عائشه علي محمد خوري

طالب بطي محمد العوجان القبيشي

مركز ابن ماجد الدولي
محمد فريد محمود الشيخ حسيى 

ي ه فالح علي مصلح االحبانر ميب 

AHMAD MESHARI MUHAIDI

ي يفه عبدالعزيز ربيع المهبى شر

محمد احمد سيف المزروعي

HINA ZAHRAAHSAN ALI ASSADI

سعيد احمد سعيد سليم

اردالن دالور عبدالمجيد

فاطمه لينا عمر عقاد

ي نر طارق عامر مبارك عبدهللا المحبى

امل عبدهللا جمعه كرم القبيشي

محسن احمد صالح عامر شجاع

عائشه محمد سعيد فضيله الهاملي

انور علي محمد خوري

ي
وسام محمد علي راشد العشر

عببى محمد قاسم فاعور

حمد الحر راشد الحر السويدي

ه دليمج خلفان الهاملي دليمج نخبى

سمبى فتج عبدهللا محمد

وداد محمد صديق خوري

رنر ناظم شحان احمد نمر

سمر شحان احمد نمر

احمد اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البدوان

امال يوسف علي العلي

علياء سالم محمد العمر المنصوري
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ي
علي عبدهللا جمعه غريب الحوسي 

شمسه سعد عبيد سالم المهري

ANTOUN ELIE SARIE

حماد الحرازين للتجارة العامة ذ م م
اسماء محمد صالح عبدالرحمن الرميي 

اسماعيل ابراهيم عبدالمنعم اسماعيل عيطه

حمده راشد محمد المنصوري

ي
رحاب محمدرياض مجي 

نبيل حسن ابو النجا

ي جانكي
مسلم عبدالوهاب دهان 

خليفه نارص محمد عل الريس

يوسف خليفه نارص محمد الريس

جانيت فيى جونهوس الريس

تميم خليفه نارص محمد الريس

نارص خليفه نارص محمد الريس

فوزيه منصور رشيد عبدهللا

ابراهيم محمد ابراهيم شطاوي

راشد ابراهيم محمد عبدهللا المزروعي

شيخه مطر خميس خلفان المزروعي

يوسف سعيد راشد سعيد سيف الصياح الزعانر

بسام عبداللطيف احمد ابراهيم الموش

معروف ابوبكر باعبيد

احمد بن جاسم بن حسن القعاطري

جاسم محمد عبدهللا حيدر الحمادي

Ayesha Mylecharane Callan

مي  احمد عبدهللا

Walter Joseph Lobo

فايق فيليب الخوري

صالح احمد سعد المنصوري

ي شاكر سعد عبدالملك
هان 

حنان فتجي زكي مينا قالده

فاطمه سالميى  عبدهللا الجابري

ي
فهيم مصطف  عاصم داغستان 

يوسف الفندي سيف محمد المزروعي

سلطان راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

كريمه احمد محمد بودبس

محمد راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

حصه راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

العنود مطبع عبدهللا عل الحبانر

ي مبارك خليفه راشد سعيد المهبى

سعيد احمد محمود اسماعيل الكمالي

حنان احمد محمود اسماعيل الكمالي

حسيى  محمد راشد

فائزه فارس عبدالعزيز الحامد
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ي
فاخره محمد عبدهللا القريي 

محمد اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

ايمان حسن محمد الناطور

ي ابراهيم عبيد ابراهيم ضليع الزعانر

ي يونس مال هللا سعيد رباحه الخمبى

ي روال احمد مهدى الكثبى

تاله اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي
احمد يوسف عيش السيدحسيى  الرفاعي الحوسي 
فرح يوسف عيش السيد حسيى  الرفاعي الحوسي 

سندس محمد بشار الخطيب

يوسف عيش السيد حسيى  محمد الرفاعي
ساره يوسف عيش السيدحسيى  الرفاعي الحوسي 

عبدالرحمن مصبح عبدالرحمن جريس
احمد قاسم خليفه ال بوعنيى 

عبدهللا خميس بركل حجاج

رشيده طحيشل مضجي الخشاب

نارص مبارك مضجي الخشاب
حنان ظاهر حسيى 

Saji Thankamma Eipe

فاطمه هبول سعيد الراشدي

Mohammed Kasam Khan
سلوى محمد رشاد مصطف 

ايناس بدر عبدالفتاح الحروب

HUSAIN SULTAN ALI NENSEY

مريم راشد عباس سالري

م عبداللطيف محمد البر

نارص جعبل محمد العوذلي

ي محمد جمعه سالم عبود الكعير

ليال محمد الشيخ طه

سامح نادر عبدالنور يونان

عبدهللا احمد محمد المال

Domnic Antony Fernandes
غاده عبدالمجيد سليمان ابوحسيى 

متعب حسن احمد السعيدي

جومانا صبجي بدران

بسام عبدالمجيد االسدي

Swaminathan Shanthi

تامر عل نبيل محمد ابوطالب

محمد ناجح عارف عبدالرحمن اال غبر

محمود سامي نشاوي

همام محمد سامي قنوت

جميله فرج عبدهللا مصطف  الحسن

مي  علي موش المروى

SHOEB MOHAMMAD
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احمد عبدهللا احمد

عبدالرحمن محمد عبدالكريم خوري

حميد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوي

يفه السيد محمد السيد علي الموسوي شر

نارص محمد سعيد مبارك سبت الخيلي

Joyce Mabel Mascarenhas

ي
 
حسيى  صالح عثمان عبدالباف

ي
 
شيماء ابراهيم حسن علي المرزوف

محمد مال هللا محمد نور محمد خوري

قاوي حسام الدين احمد علي الشر

سعيده خليل عنب  العلي

ي ابوالفتوح هاله محمود خبى

ي
عمر حسن يوسف حسن الحوسي 

ي جاسم حسن بن جعفر
ثان 

منال جاسم حسن بن جعفر

عبدالقادر محمود خدام

وائل السيد محمد يوسف

فاطمه احمد عبيد مخشب

Rabiha Zalatimo

Amal Masri

احمد سهيل هالل راشد المزروعي

عليا سهيل هالل راشد المزروعي

مريم سهيل هالل راشد المزروعي

حمده سهيل هالل راشد المزروعي

خالد سهيل هالل راشد المزروعي

محمد سهيل هالل المزروعي

مزنه سهيل هالل راشد المزروعي

ه سهيل هالل راشد المزروعي منبى

فاطمه محمد رشاد

ريم يوسف محمد عبدهللا الشمري

اب احمد كساب خليل شر

اب يجي ابراهيم حمزه شر

معب   نبيه سالم عازر

وائل مراد احمد عبدالصمد عبدالقادر

محمود احمد السيد غنيم

محمد فهد عبدالرحمن الدحيم

SASI STEPHEN

Tao Zhu

كريم احمد نارص النعيمي

Mohammad Altaf Khan

سيف سالم خليفه سلوم الراشدي

طالل حميد عبدهللا بالهول

محمد بطي خلفان القبيشي

NAHID AWADH SALIM

Jamila Awadh Salim Mohamed
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Awadh Salim Mohamed Saary

نبيل يوسف محمد ابوجراد

اد والتصدير النورس  لالستبى

راشد بن مسعود بن سعيد الريامي

ف الدين حسن الصديق سلم شر

دانه عيش خلف هالل المزروعي

الحاج احمد محمد عل

محمد يش تيسبى برنية

محمد عيش محمد النجار

ساره مسعد قاسم ابوبكر الجهوري

مسعد قاسم ابوبكر الجهوري

خالد مسعد قاسم ابوبكر الجهوري

نوريه حسيى  صالح الجهوري

احمد حمد عبدالرحمن راشد عبداللطيف المبار

Elizabeth Navarro Castle Mason

امنه شيخ عوض

صالح عبيد علوي صالح

ي
عصام سعيد علي البان 

ي يف اسد محمد امبى هاشم محمد شر

PAOLO LORENZO DUCUSIN LIWANAG

Nair Kunnil Aboobacker

ابراهيم ابراهيم اسماعيل دحالن

ات احمد احمد فبى 

ي عمر مبارك عبدهللا الناجم الجنيير

عبدهللا راشد محمد راشد حمد الهاجري

حسيى  مال هللا عبدالرحمن حسن الحمادي

فادي محمود ابراهيم محمود السكسك

ي محمد عبيد طالب الكثبى

فتحيه سعيد جمعه الصيوي

يف الهاشمي فيصل عبدالعزيز عبدالعزيز الشر

سعيد احمد سعيد عثمان الواحدي

ندا احمد سعيد عثمان الواحدي

ميثه عيش خادم ابوعال مه القبيشي
منصور مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 

ي خالد احمد محمد ماجد المهبى

سيف محمد علي الكميت الهاجري

ي عادل ريس  عامر محمد الكثبى

حصه راشد سيف سعيد الجروان

ود راشد سيف سعيد الجروان

نوره راشد سيف سعيد الجروان

ابراهيم بن محمد بن عبدالرحمن المحمودي

ي حمده عيد خميس المهبى

Jagadeesh Uppin Shivarudrappa Uppin

ي
ثريا فاعور عبدالغي 

ي
هدى سالم خليفه راشد الرباعي الرميي 
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بشار عبدهللا السود

مجدى محمد عماد مرش

محمد ربج محمد العيادى

عبدهللا عمر عبدهللا محمد بوذار الراشدي

RANJEET SINGH SINGHVI

MEHSEN OMAR MOHAMED

Rabia Ijaz

ي علياء شطيط عبيد بن الكتير

عبدالرحمن بسام عبدالرحمن السعدى

وضاح مساعد عبدهللا محمد شحبل التميمي

رحاب محسن فرحات

حسن محمود شحاته عشان

عبدالمعيى  يوسف عبدالرزاق عبدالهادي

عببى راشد سالم العلوي

ايمن يوسف عبدالجبار عوض

جهاد محمد سالم خريسات

محمد عبدالرزاق البغدادي

هان النعيمي حسن احمد حسن سالم الشر

زيانه بنت سالم بن محمد

JUKAKU MOHAMMED ISMAIL

ي
محمد عبدهللا علي الحوسي 

غازي احمد ابوالهوى

فاطمه علي جاسم

عمرو محمد عادل علي موش المجايرى

فاطمه خليل ابراهيم عبدهللا الحمادي
ربجي محمود حسن ياسيى 

محمود تيسبى محمود المبسط

نرص الدين صبح عطيه ابوصالح

محمد يسلم سعيد بلخدر
سميه عبدالكريم حسيى  مصطف 

عادل سامي سلطان العيش

احمد خميس راشد خميس بن شقوي
حسيى  محمود حسيى 

محمد السيد صالح احمد الظاهري

ي بخيت خميس سعد هللا بخيت الكثبى

ياش محمد سعيد بالبحيث

ي
سالم احمد حسن الحوسي 

علوي صالح علي المنصوري

AKIHIRO SHIMOZONO

لينا حماد حسن سالم الحرازين

HIROKO SHIMOZONO

SACHIKO SHIMOZONO

كه راكو لتموين المواد الغذائيه  ذ م م- شر

عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي

اسماء عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي
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ي صالح مشعل العدوان
موض 

ي
ي محمد يوسف الوردان  وهير

فراس عبدالسالم طيب

مريم جميل كامل النجار
عبدهللا عل حسن قطب الدين الحوسي 

سعيد حسيى  محمد اسدهللا خوري

ه سلفا جاريجاي مبى

اسماء حسيى  محمد حسيى  الحمادي

محمد سعيد عدنان البقاع

رائد مصطف  سفر

Mohammed Abuelkhair

عبدهللا محمد علي

فاطمه عمر عبدهللا عمر باسليمان

ايمان عمر عبدهللا عمر باسليمان

مريم احمد عمر

ي نر امنه جمعه سالم حايز المحبى

ي علي حميد اسماعيل الهردة الزعانر

بطي سعيد خميس المعمري

احمد محمد احمد ديالن المزروعي

علي حسيى  يوسف راشد الحمادي

وش العامري واضحه محمد قناص حب 

حمدان محمد صالح عبدهللا

خلفان محمد احمد ديالن المزروعي

عبدهللا سلطان سلطان هزيم السويدي

مريم عبدهللا مسعود علي

سالمه محمد خميس جمعه الغفلي

جمعه محمد راشد حرمش المنصوري

محمد نارص حسيى  ابراهيم الصايغ

ي احمد حميد اسماعيل الهرده الزعانر

هادف سالم راشد المنصوري

جهاد محمد اسماعيل حسن الرمجي

Syed Khalid Iqbal Zaidi

AL SHAMAL AUTO PARTS LLC

ي
 
احمد سليم يوسف محمد غلوم المرزوف

ي محمد سالم جاسم الشاعر الزعانر

محمد كمال احمد الشيخ

سمر يوسف احمد ابو الريش

يوسف احمد عبدهللا ابو الريش المنصوري

ي
شما عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
محمد عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
حمده عبدهللا خلفان مطر الرميي 

HOSSEIN EBRAHIM ASRAR HAGHIGHI

نارص علي عبدالرحمن الحوطي
مهله خلف حسيى 

KADIVETI SREEDHAR REDDY
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اسماء راشد يوسف البغام

محمد نارص علي الحوطي

MUHAMMAD ASGHAR

عصام الدين علي محمود فرغلي

Naseem Ahmad Siddiqui

NABILA NISAR MUHAMMAD ASGHAR

ي علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعانر

MEENA BHAGWAN BHATIA

KARANI VIRAMATI BHAGWANDAS

JOHNSON THARAYILATHU ABRAHAM

ALI DAVID PAKSIMA

مريم علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

ثابت حسيى  عوض

يكي سالم صالح مبارك البر

ي
حمد عبدالرازق يوسف علي العوض 

محمد علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

علياء علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

ندى محمود قرانوح

PUNIT VASU

RAISINGHANI AJEET GHANSHAMDAS

MAHENDRA KUMAR TULSIDAS VASU

وليد احمد محمد بلبل

ي ايه للكهرباء ذات مسئوليه محدو
كه اي ن  شر

سلطان علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

رياض ابراهيم ابراهيم

فادي عادل حماده

خميس عبيد خميس عبدهللا الظاهري

FAREEHA SAKARIA

Tabbassum Rasul Chaudhary

JAGDISH KODU MAL JESWANI

كه ذات مسئوليه محد ونيات شر الوفاق لاللكب 

جمال عبدالرحمن جاسم ابراهيم البغام

ابراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الراججي

ي فوزيه عبدهللا عمر الخريجر

و للصناعات  كه ذات مسئوليه)الكب  ي شر دنر

RAJAGOPALAN SURESH

العنود احمد الهمامي

احمد بن صالح بن سالم الهمامي

امال احمد الهمامي

افنان احمد الهمامي

اسماء بنت احمد بنت صالح الهمامي

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

ساره بنت احمد بن صالح الهمامي

معاذ احمد الهمامي

حسناء بنت عبدهللا بن صالح الهمامي
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جبله مبخوت محسن عمران

شاجع بن صالح بن سالم الهمامي

مبخوت احمد الهمامي

وك بن علي الهمامي رفعه بنت مبر

عبدهللا شاجع الهمامي

شموخ بنت احمد بن صالح الهمامي

وك شاجع الهمامي مبر

صالح بن شاجع صالح الهمامي

سلطانه بنت احمد بن صالح الهمامي

صالح بن احمد بن صالح الهمامي

مبارك بن صالح بن سالم الهمامي

عل بن منرص احمد الهمام

حسن حمد علي المزروعي

احمد محمد يوسف منقوش

ي حمد ابراهيم حمد ابراهيم الضليع الزعانر

محمد سالم صالح سالم الجابرى

ي فارس عبيد محمد حسن بودعي الزعانر

اميمه صالح الدين علي حسن

ماهر محسن نارص خميس الصيعري

سال مه منصور محمد عباس علي خوري

حمده منصور محمد عباس علي خوري

احمد منصور محمد عباس خوري

مي  منصور محمد عباس علي خوري

نارص عوض  محسن عوض الواحدى

اسماعيل اسنان بن اسنان مال هللا رواده ال

وليد صالح عبده صالح

حسام ابراهيم حسن حماد

Cyrilles Willibrordus Cornelius

ي علي محمد حميد محمد المهبى

شيماء فضل نرص منصور

محمد خلفان عبدهللا الهاملي

علي عيش احمد عيش المنصوري

حامد سالم محمد سالم المهري

نارص حسن سلطان غانم الغانم

امل محمود غالب محمد سميع المطوع

احمد محمود غالب محمد سميع المطوع

اشجان محمود غالب محمد سميع المطوع

ساره شعرواي حموده شعراوي

عبدهللا خالد صديق فتح علي ال خاجه

ليل غارم محمد عبيد غنامي كندي

ي مريم باجاه ابراهيم بريك الحمبى

ي
حكيمه احمد غال م درويش البلوشر

لؤلؤه عبيد حميد المنصوري

راشد علي سالم طراف

محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي
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علي محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

احمد عبداللطيف احمد الموش

ي
هناء هالل محمد علي محمد الظنحان 

سلطان نارص محمد نارص سلطان السويدي

لمياء حافظ محمد الراشدي

طارق محمد محمد شحاته

عمر سالم عمر سالم الشمالن

ي جواهر عيش جمعه القطبى

جاسم سعيد سيف بن نجمه السويدي

يوسف درويش جمعه

Christine Mavis Luscombe Whyte

MOHAMMAD SHOAIB SIDDIQUI

CHERVEN SINGH

Janos Petnehazi

ي
خزينه محمد ظافر العريان 

نارص عبدهللا عبدالرحمن الزبيدي

سالم سعيد محمد ال بريك

يوسف محمد علي حمدالنيل

Vijay Kumar Madan

شمه راشد علي الوالي

مريم مسعود سالم غريب القمزي

سلم مسعود سالم غريب القمزي

محمد سالم مبخوت معويض الراشدي

ي مروان نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي مي  نارص عبدهللا الجنيير

ي عائشه سالم نارص الجنبيير

ي عبدهللا نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي سالم نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي خالد نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي نارص عبدهللا نارص الجنيير

علي ابراهيم فاعور

ي احمد محمد عبدهللا محمد الحنطونر

سامي يوسف سليمان محمد االنقر

ونيه محمد حسن

عبدالرحمن صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

ي علي عبدهللا محمد خميس  الكعير

ساره ابراهيم سعيد شوربجر

مكرم شفيق سعد

ايلي فهد دباغ

ي امنه حسن عبدهللا الزعانر

ي ابراهيم يوسف محمد الزعانر

احمد جمال احمد عبدهللا ريس

محمد حسن سعيد محمد

ي عبدهللا عطيه نارص ناحر
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ي
سيد علي اكبر سيد اسماعيل حسيي 

ي العمودي
 
عثمان عبدهللا ابوبكر باصاف

رائد يجي بركات

ي
ميثاء زينل حسيى  علي الزرعون 

Erkan Gulec

فرج ادريس فرج العبدهللا

فاطمه يوسف جمعه حسن

ي
يفه عبدهللا محمد المال البلوشر شر

جنات خرص  خرص  قنديل

محمد احمد سلطان اليوسف السويدي

علي عبدهللا محمد خلفان

يف الشيخ ابوبكر الشاطري كمال شر

خديجه محسن صالح

ي
سعاد حسن سالم الحوسي 

ي
سعود تركي عبدالرحمن عبدهللا البلوشر

ي
يوسف عقيل عبدهللا عقيل ماض 

ي
عدنان عقيل عبدهللا عقيل ماض 

هيام انيس حسن

ي
علي عيش السيد حسيى  محمد الرفاعي الحوسي 

محمد نايف عبداللطيف االحمد

Nellikkottu Suresh
احمد خالد ابراهيم ياسيى 

شادي صالح فايز الدغمه

خالد محمد علي بارود

محمد عبيد كنيش مبارك الهاملي

ي
عبدهللا اشبان 

عاصم زكي البدوي

جابر علي ابراهيم مالك حمدان مالك

نشوى نادر محمد صلهوم القبيشي

حسيى  علي حسيى  ابراهيم المناعي

ي
 
أحمد المخلوف

MATHAI ZAVIER

بخيت سالم محمد مصبح المهري

مريم مبارك مصباح المرر

Muhammad Salim Qadir Bakhsh

زياد مسلم جمعه النجار

خالد صالح موش االحمد

عبدهللا سيف سهيل شي    ع المزروعي

ي
احمد علي احمد الحوسي 

ي
عبدهللا احمد علي احمد الحوسي 

ي
مريم احمد علي احمد الحوسي 

صفيه محمد عبدهللا

فاطمه احمد حسن

فانا حسن حرب مبى

عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى
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فيصل عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى

اسماعيل موش حماد رمضان

حمد احمد عبدهللا احمد

JAYARAM RAI MITHRAMPADY

ي مطر خميس الشبيه سالم الخمبى

ه فقاس عمر سالم العامري سمبى

عببى عدنان عبدالحسيى  السوادي

ياش ابراهيم الجمعه

وحش فالح سحم الهاجري

عبدهللا مطر خميس المزروعي

خالد عبدالرزاق عاشور

ي الرخيص
نشميه بنت مقبل بن راض 

ي عمر جاسم سالم الشاعر الزعانر

طارق محمد علي عبدهللا

حمود عبدالهادي محمد الهاجري

ي
امنه سلطان محمد القاض 

عنايات عبدهللا محمد

خالد حسن عبدهللا خصيبه

Sandeep Arora

معتصم زكريا محمد عبدالفتاح عوده

ي خالد عمر عبدهللا الذهب الجنيير

ي هادي عبدهللا احمد ناحر

صالح بن محمد بن هادي الهمامي

عبدهللا بن محمد بن هادي الهمامي

Rifat Abbas Syed Zahoor Hassan

ي
نعمان نديم تف 

حماد رمضان هليل المختاري الشمري

فاطمه علي اسماعيل

يكي هنا محمد احمد البر

Muzaffar Husain Bohar

نوره سعيد بخيت الشبلي

سهيل علي سالم سعيد النيادي

احمد محمد شعبان حماده
يحيى حسيى  عبدهللا حسيى 

سالم سيف علي الخالدى

Syed Ziaulhaq Syed Moinulhaq

فاطمه جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

نعيمه مبارك محمد

حمد جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

دياب احمد سالم

سيف راشد حمدان سيف الجابري

ي تركي مسلم صالح المروي الكثبى

Abdelmadjid Bensalem

نهيان اميى  عبدهللا ابراهيم المهزع

Ibrahim Elsharif
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ي ساره صالح عامر الكتير

ي
جمعة علي حسن سعيد الشيخ الرميي 

دخيل خليل حسن فراج

ي
عفراء عتيق محمد عبيد الرميي 

وليد جمعه سليمان علي الريامي

خليفه محسن محمد الجسمي

ي الهاجري
 
فاطمه نارص مذكر شاف

ايمان محمد سعيد سلمان درويش

داود سليمان عبدهللا سليمان

ي
 
مريم علي احمد المرزوف

ي عبدالرحمن عايض اميى  حسن الشمبى

عبدالغفار عسكر سالم المفلجي

ي عبدهللا عوض موش هزيم المهبى

غروب نوري الناشف

ي ي المهبى
سالم محمد خليفه ثان 

فاروق محمد سالم محمد

الوليد الفاتح احمد السيمت دفع هللا

ي
احمد رياض ابراهيم الحسيي 

ي نر مساعد سعيد علي ساعد المحبى

مامون مصطف  ابراهيم بكر

عبدالعزيز سليم سالم الجابري

Zubeida Imtiyaz Desnavi

Marwan Mohammad Kobbe

محمد حازم رسمي القاسمي

Xin Li

حمد محمد عبيد حمد العامري

زهره احمد ابوبكر

طاهر مصطف  سالم الحامد

كامل أحمد سند أحمد حسن

خالد خميس مبارك العامري

ي
محمد نعمان عمر حلوان 

ي
سحر دنداشر

حمدي نور محمد اسماعيل

جاسم عبدالرحمن جاسم الحمادي

احمد بن حمود بن حمدان العلوي

YAMAL EL KHUFFASH ABED

ساره برك عبدهللا يسلم الزبيدي

وائل برك عبدهللا يسلم الزبيدي

خديجه سالم سعيد الزبيدي

برك عبد هللا يسلم الزبيدي

شيماء برك عبدهللا يسلم الزبيدي

مشعل محمد سعيد عبيد حرمول الشامش

مباركه دحمان

يوسف جاسم محمد ال علي

ي
 
عبدالرزاق عبدهللا عبدالرحمن علي المرزوف
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خالد محمد عمر عوض الحامدي

Pallam Hameed Iqbal

Abdul Hameed Mahmood Sait

ي فيصل بخيت مبارك بن علوان اجتير

يوسف علي حسن عبدهللا

محمد عبدهللا محمد شحان

ي
امل محمد خميس الحوسي 

وداد حسن حيدر حيدري

ابراهيم نارص سعيد العامري

HO TY TRINH

ي
ى معتوق احمد حاج محمد الحوسي  بشر

ي
احمد معتوق احمد حاج محمد الحوسي 

ي
بشاير معتوق احمد حاج محمد الحوسي 

ي
خميس سالم عبيد الرميي 

محمود جابر عوض بخيت

احمد السيد عوض  حسن هيكل

هادف راشد سالم طربيش المنصوري

سلطان محمد يوسف عريم الحمادي
دانه نارص عبدهللا مبارك البوعنيى 

علي خميس راشد خميس الخرمان

محمد خليفه احمد محمد الفهد

داؤود علي يجي الزبيدي

اري    ج مرشد عزيز نزال

طالب نارص صالح سالم الجساري

حسن خالد حسن جبر

ANJALI BHARGAVA

خلفان علي خليفه كداس القبيشي

شيخه صالح حمد صالح ديا

امنه حمد محمد ضبعون

JELENA ODNOBOKOVA

Francis Lazzar Fernandez

Satheesan Pradeep

محمد راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

سهام راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

حاتم علي محمد المحرمي

حازم مفيد عويل

صالح عوض  صالح الشاج اليافع

ي
هال ل بن سيف بن مسعود الهنان 

امل احمد حسن الحوسي 

ي التميمي
ي عمر امان 

العبد امان 

مرفت اسماعيل سلمان محمد الجرجاوي

محمد جافر شاه

بشار عبدالخالق رؤوف

Mohammed Adnan Hashem Abou Shahla

عبدالرزاق فارع عبدهللا الرفاعي
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احمد يوسف احمد الحمادي

محسن نارص جمعه ابراهيم الخلصان

عزات محمود عبيد

MOHAMMED HANEEF THAYATHAE PURAYIL

ي
محمد اسماعيل محمد احمدالحوسي 

علي جمعه نارص عبدهللا العلوي

سالم محمد عبدهللا المهندس

Uwe Schwarz

راتب عمر النمر

غالب علي عقيل الهاشمي

زيد حامد علي العطاونه

سفيان حسيى  محمد عبيدات

ي راويه شحان سعيد الشعيير

ي
علي صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

ي
صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

خالد عبدهللا راشد علي محمد النعيمي

محمد صالح احمدعبدهللا محمد المال المنصوري

رمزي نقوال مشنتف

عدنان سعيد العاضي

مطر عبدهللا كليب عبدهللا الهاملي

ي رقيه فارس عبدالرحمن الشلير

محمد حسن محمد حميد المنصوري

جمعه مراد صالح احمد

حسيى  نعيم محمد علي االنصاري

علي نعيم محمد علي اال نصاري

فاطمه عبدهللا احمد بحارنه

صبجي عبدربه حمدان اربيع

عاصم عبدالقادر مولوي

ي احمد عبدهللا قضيب احمد التاجر الزعانر

ي نارص النيادي
علي صالح ثي 

ميثاء خليفه محمد المبارك

هند مالك عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبا

مالك عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبارك

ريم مالك عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المبا

مزون مالك عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المب

نوره مالك عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المب

سيف مالك عبدالعزيز مبارك عبدالطيف المبار

محمد مطر سالم بن نمر المزروع

ادهم احمد مرشي السيد حموده

سلطان زايد عبدهللا بوحميد المزروعي

ي
سالم خلف ابراهيم الحوسي 

ي
مريم عبدالحميد محمد الحوسي 

ي
سلوى سالم خلف ابراهيم الحوسي 

ي
غاده سالم خلف ابراهيم الحوسي 

ي
فاطمه سالم خلف ابراهيم الحوسي 
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Rayammarakkar Veettil Mooppen Muhamed

ي
مطر عتيق سالم عزران الرميي 

ساره علي سيف حسن الحمادي

مريم علي سيف حسن الحمادي

يوسف علي سيف حسن الحمادي

سيف علي سيف حسن الحمادي

عي اسماعيل محمد البر

محمد عبدهللا حسيى  علي باعوظه
زينات ولي محمد هادي اميى 

نارص سيف محمد حمد الساعدي

احمد سيف محمد حمد الساعدي

ي خوري
فاطمه علي عبدالغي 

دانه احمد سيف محمد حمد الساعدي

وفاء سيف محمد حمد الساعدي

سلمان نارص عبود غانم التميمي

شيماء ابوبكر محمد سالم العيدروس

وك يسلم صالح العمرو عبدهللا مبر

ي
سلطان خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
عبدالرحمن خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
فاطمه خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

مريم راشد عويضه القبيشي

ي
راشد خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
خلف عبدالرحمن عبدهللا حميد الرميي 

ي
محمد خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
مي  خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ي
ساره خلف عبدالرحمن عبدهللا الرميي 

ا جورج ابو جوده مبى

عبدهللا احمد خليفه القبيشي

ميثاء علي سند القبيشي

هدى حسيى  علي

مريم علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

عائشه علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

حمده علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

محمد علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

راشد علي راشد سلطان النعيمي
ي حسيى 

وائل احمد الليي 

ي
محمد احمد سعيد صالح المريج 

مسلم مبخوت حمد بعيل المنهالي

مسلم محمد سالم العامري

محمد سالم محمد السلمي العامري

مزنه شعفان عبيد العامري

ه الطماطم حمد العامري النبى

فاطمه مبارك شعفان عبيد عوض العامري

محمد مبارك شعفان عبيد عوض العامري

بخيته شعفان عبيد عوض العامري
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عبيد شعفان عبيد عوض  العامري

ورقه عبيد شعفان عبيد العامري

فاطمه عبيد شعفان عبيد العامري

فاطمه حمد الدحبه العامري

Sajitha Shanavas

غبيشه منصور سالم

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI

كة الشمج التجارية شر

ي
 
محمد خالد ممدوح الجراف

احمد محمد عثمان علي

TRICHY RAJAN JOHN MARTIN RAVI

عزات محمد قنديل قنديل

بخيت محمد احمد ديالن المزروعي

صفيه ابراهيم محمد

ي
صبجي محمود صابون 

مهد محمد عمر

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك

مهند يوسف محمد حسن سعيد بامجبور
محمد احمد سالم حسيى 

ي يوسف احمد ضاعن خميس المهبى

ي
عفراء سالم خليفه راشد الرباعي الرميي 

ي
عوشه سالم راشد الرميي 

محمد عبيد راشد بن غازى المزروعي

سامح عبدالرؤوف سليم الشاهد

ي الجوهري سماح سعد الدين خبى

امنه احمد خميس القبيشي

سالمه بخيت محمد الفالحي

سالمه محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

جمالة المدغري العلوي

ياش نارص فضل سالم

حمد علي مصبح حارب الشامشي

محمد سعيد خميس عبيد خميس الظاهري

ه المنصوري سيف نهيل شي    ع عمبى

Rehana Anwar Mohammad Anwar

نور سعيد سالم

نفيسه محمد سليمان خلفان سليمان

صالح الغمري ابوطالب احمد

ي محسن بن احمد بن نارص المصعير

طارق عبدالوهاب محمود

امل مجي الدين علي عثمان

فخريه حسيى  عبدالجليل

عاكف يوسف صوفان

فايز محمد علي علي

سيف محمد عبيد راشد المنصوري
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ي احمد سعيد محمد علي يعروف النقير

نارص حمد سالم دعفوس المنصوري

Fadi Kaouk
شفيقه زينل حسيى 

ي
ايهم احمد يوسف الطعان 

Dawood Ali Khan

داؤود فارس قالب

ي نجم عبيد احمد عبيد الزعانر

ي
نرص عبيد علي صالح المجيي 

ميسون صالح محمد علي المال الشجي

عبدهللا محمود حميدان حماد

مدحت مصطف  كمال عصمت

عبدالرحمن خميس مبارك العامري

عمادالدين مصباح محمود ابوحجله

السيدعيش السيداحمد السيداسماعيل الهاشمي

يف عجيل فضلون  شر

اسالم عبدالفتاح عبدالعزيز ابراهيم

هدى سعدالدين اسعيد

اياد اسماعيل محمد ابومطلق

فوزي بن علي بن عبدهللا الفاضل

فيصل صالح نارص

ي يعقوب عبدالرحمن يعقوب الزعانر

سعيد علي سالم سعيد النيادي

مطر محمد خليفه العميمي

زاهيه علي عاشور

رفيق عواد حسن عقايله

دانيال اسعد يونس

ي فهد سعيد جمعه الكتير

بالل سعد الدين حبش

عبدالرحمان اجضاض

حنان محمد ابراهيم فيصل

نارص فاخر ياسيى  الشمرى

مفرج بن صالح بن سالم الصيعري

يكي صالح بن عبدهللا بن احمد البر

Dr Shabbir Abbas Gulamhusein

مجدي عبدالجليل محمد عبدالمجيد

محمد عمر احمد ادم

نورا ياسيى  الموصللي

شادى يوسف حبيب حوا

احمد غازي حليحل

Mats Tage Furskog
شعبان عبدهللا عبدالوهاب الغصيى 

MAHESH CHANDRA TYAGI
حيدر عباس حسيى 

ي وداد هاتف سعيد الجنانر
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علياء فاروق جاسم

Abdurahman Jama Saeed

عفراء مختار قاسم عبادي محمد

محمد مختار قاسم عبادي محمد

خديجه محمد نارص

عائشه مختار قاسم عبادي محمد

وك الشاعر جمال الدين توفيق مبر

كه مادوس التجاريه  ذ م م- شر

ASHRAF HUSSEIN KAZI

Chandra Sekaran krishna Moorthy

ريما عبدالسميع رمضان عاشور

ي عاشور
ابراهيم رزق كيالن 

سالمه عبدالرحمن كزار

خالد يوسف عبدهللا احمد الهرمودي

ي علي
حسيى  غي 

حميد علي راشد خلفان الكندي

معيى  عزات شي الدين

فضيله بوشعيب عبدهللا

وفاء محمد نعمان زعرب

Khaled Khazendar

ZINA M-DEMARCHI

جمعه علي محمد الشامشي

Ala Eldin Gassouma

خالد عمر احمد الزبيدي

اظهر احمد عل موش

حصه محمد راشد بن سيف

ي عبدهللا احمد عبدهللا احمد الزعانر

ي عببى احمد عبدهللا احمد الزعانر

ي ي احمد عبدهللا احمد الزعانر
امان 

عزيزه هاشم امام الدين

يل العدره محمد احمد جبر

Abdul Naeem Khan

فاطمه علي عبدهللا

بشبى جمال كوزر

فرج سعيد مبارك المبارك العامري

ي الحاشدي زكريا احمد محمد ناحر

Shamsuddeen Abdulla

Abdussalam Etto Kalathil Kizhekkepurayi

علي عثمان سليم بشناق

ي ليل صالح حسن صالح المهبى

مسعود بن حسيى  بن مسعود الشلوي

فرقد حسن عبدالرزاق

علي عزيز علي عيش

ي
البتول طريف الحسيي 

Shada Nassar Odeh
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جمال محمود صيداوي

عمر عبدالحليم عطيه الوحيدي

سمر داوود برادعي

ياسميى  محمود عيده

ابوبكر عبدالعزيز خليفه

عماد مطانيوس سلوم

مصطف  احمد محمد عبدالسالم

مهند طه اال طرش

سعاده االستاذ عبدالعزيز بن محمد بن عبدال

هديل فريد طارش

ه خالد الحسن شهبى

احمد علي حمد

خالد محمد لحدان فاضل القبيشي

ي
يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعون 

آال ء فضل سالم سعيد

ي مبارك العريمي
فايزة ثويي 

هاجر وعداد

ي
يف  عبده علي سعيد الشر

IJLAL SHAFIK AKRABI

عبدالرحمن حمود حسن الجابري

جميله صالح حسن الجابري

حليمه حمود حسن الجابري

محمد سلطان يسلم بن حويل

يوسف سلطان يسلم بن حويل

Monica Vijay Bhoiwani

حمد عبدالكريم علي حسن

طارق سعيد محمد الفار

يفه خرص  الريش شر

AYMAN MOUSA AHMAD ALMALKH

MANAR FAHMI IBRAHIM ABUELAYYAN

احمد رضا احمد الشلقامي

ي نر عفراء عبدهللا بيات المحبى
صبجي غسان صبجي الغصيى 

خالد غسان صبجي حسن الغصيى 

سال سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

JANET MARIE CASTONGUAY

JANET MARIE CASTONGUAY

Mounir Habib

ار سليم الجركس سبى 

محمود السيد محمود سالم

Ranga Prasad Nediyakalayil

Ligimary Chacko

محمد عبده محمد فياض

هبه هللا سالمه محمد سالمه
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ايمن السيد عوض هيكل

كنده بشاره نقوال

احمد محمد اسماعيل حسن الرمجي

هيثم انس محمد احمد جاد صبح

زياد عبدالحفيظ صالح نصار

لينه فوزي ذيبان غزاوي

Johnson Kunjukutty Kollakkaran

شمه حسيى  خليفه قريوش القبيشي

محمد عبدالسال م عبدللطيف الشيم

ي عبدهللا سلطان ماجد سلطان الخزرحر

باسمه سعيد يوسف ضيا

ياش محمد علي لبيب

محمد عبدو غزوان

فاطمه نارص حمد سعيد الدرعي

العنود طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

زياده محمد حسن  سوار الذهب

صنعاء طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

مي  طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

حمد علي مانع علي رحمه الشامشي

خليل رمضان محمود ابو سمعان

علي مبارك سهيل طاهي الراشدي

سعيد مبارك سهيل طاه الراشدي

ي
سالم محمد سعيد الغيي 

مامون احمد نجيب صباح

محمد عبدالمحسن علي سالم

محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

الصغبى محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

سوسن محمد شعيب غالم خوري

اسامه غازى بركات ابو دقه

صالح سالم علي الكندي

مازن اسعد محمود دبيه

احمد حسيى  محمد الحوريه

ي عايض علي سالم عايض الكرنر

ي سعيد جمعه سيف سعيد الكعير

ي جمعه خميس محمد الكعير

محمد انور شماس خان

ي فضل العلي
 
نعمان محمدشوف

PEDRO COLL PINA

JORGE ANDRES GETINO OLMOS

SABA SALIM ARSHAD HAROON TOOSY

ARSHAD HAROON TOOSY

توفيق بن حمد بن محمد العودة

سلطان جمعه سالم احمد طببى الدرمكي

ي
مريم سالم علي العريان 
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موش توفيق موش النعيمي

محمد عبدالوهاب حسن عبدالوهاب

عيش سعيد عيش الخيلي

حمد راشد حمد احمد المطوع الظاهري

حسن محمد صديق عبداللطيف محمد خوري

محمد شليوي    ح محمد غافان مسلم الجابري

محمد العرصي سعيد نارص الخيلي

عبدهللا محمد عبدهللا هزام الظاهري

ي شايع هادي فرحان صالح الحبانر

ي عبيد سعيد عبيد علي الكعير

ي فهد سعيد عبيد علي الكعير

فتحيه السيد عوض

خالد بدر عامر مسلم الصيعري

ي مصبح علي محمد سالم الكعير

Rabih Nazih Abi Faker

نارص محمد عل الشاووش

يحيى محمد عبدالرزاق
خميس عيش تاج الدين سابك زن 

محمد فاضل محمد حمد الشامشي

الشيخ مبارك سالم مسلم حم العامري

احمد نارص راشد ماجد لوتاه

شمسه سعيد محمد

مغبى خميس مغبى جابر الخيلي

علي سيف عبدالرحمن علي النارصي

ايمان محجوب سعيد نورالدين

احمد عبدهللا احمد عبدهللا مليح النيادي

ي
هزاع علي حسيى  مقلم الخليف 

ي
نوره علي حسيى  مقلم الخليف 

ي
محمد علي حسيى  مقلم الخليف 

ي
علياء علي حسيى  مقلم الخليف 

ي
ذياب علي حسيى  مقلم الخليف 

ي
حسيى  علي حسيى  مقلم الخليف 

ي
غصن صالح نارص الحليف 

ي
صالح علي حسيى  مقلم الخليف 

ي
ه علي حسيى  مقلم الخليف  امبى

ي محمد
ي ابراهيم عبدالغي 

عبدالغي 

ي مطر عبدهللا ظاهر عبدهللا المهبى

ي
موزه سالم علي محمد البلوشر

مبارك سعيد سلطان عبدهللا بالغميسه الشامس

فهم صالح ابراهيم صالح

احمد هاشم السيد عماد عبدالهادي الهاشمي

محمد هاشم السيد عماد عبدالهادي الهاشمي

يف سماح محمود عبدالسالم الشر

ي المزروعي
 
خليفه حميد سعيد الرقراف

ي علي سالم راشد الحباله الكتير
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محمد لؤي زهبى محمد سليم النخاله

Ashraf Zaher El Nakhala

انيس محمد سليم الحمايده

ي
صالح عبدهللا مبارك السنان 

حمدان محمد خليفه ضاحي العميمي

ي
سلطان بن ابراهيم بن حسن البلوشر

ي
ابراهيم بن حسن عبدهللا البلوشر

ي غازي سعيد محمد سعيد العتيير

ي
محمد خميس سيف علي الحسان 

ي ياس
سلم صالح علي بي 

سالم عل سالم عل بن ريد الظاهرى

ي سيف حمد خلفان الكعير

ي لطيفه عبيد سالم الكعير

ي مكتوم سيف حمد خلفان الكعير

عزه عبيد سالم

احمد سيف حمد خلفان

عبدهللا محمد حسن المعمري

يوسف محمد المسالمه

ي
محمد نادر راشد مبى البلوشر

ي
علي نادر راشد مبى البلوشر

ي
نوال راشد عبدهللا علي الحسان 

احمد سليم دربوح سليم صادر العامري

مجدي موش خالد موش

سهيله احمد حموده

سليمان كمال سليمان الدرديشي

عدنان كامل محمد عبدهللا

ALI ABDUL KHALEK

ماجده فريد عيد عواد

ي
ياش عبدالغفار محمد سان 

ايمن عدنان محمد الخطيب

وسيم احمد العلي

حميد سالم محمد علي الشامش

حسن محمد بشبى حسيى  بشبى الشقفه

Purhima Kamlesh Gandhi

موزه سعيد عذير سعيد الوي  ه

سعيد غدير سعيد الوي  هي

حمد سعيد عذير سعيد الوي  هي

مبارك سعيد عذير سعيد الوي  هي

رشا رزق احمد المرصي

محمد سميح عبدالكريم اللباسيدي

صالح سالم الشيبه

ريم برهان الدين زغل

شيخه عيش ابراهيم مطر الظاهري

عبدهللا غفاري

علي غدير سعيد لوي  هي الدرعي
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محمود نجيب محمود اسماعيل

احمد خليفه محمد شلبود الخيلي

موزه سعيد حمد حربش

ي حجازي
حسام علي حسي 

ي حجازي
ابراهيم علي حسي 

رباب علي حسن حسيى 

عايد عبدهللا مصطف  جانم

يكي مريم علي عمر زيد البر

عبدهللا حسن عبدهللا احمد الحامدي

شور احمد شور شهوان عرار الظاهري

طائل شفيق عبداللطيف يوسف

ي
علي عبدهللا علي البلوشر

Hisham Khan Mohammad Hasham Khan

علي كامل احمد الهاشمي

فوزيه عايض اسماعيل

حسن علي علي متاش

فاطمه حسن علي علي متاش

احمد محمد احمد نارص البكري

بخيته علي حمد الدرعي

Adam Mohamed Ali Fadlalla

محمد كامل عبدالحليم طه

محمود توفيق حسيى  ابو راشد

ي
جمعه سيف زعيل سعيد الوحشر

ي صالح محمد عمر الشيى  الكثبى

احمد عالم وجيه ابوغزاله

احمد عال م وجيه ابوغزاله

ي احمد سيف هالل محمد الكعير

فاطمه حمد محمد النعيمي

الضبع عبدهللا علي سيف الضبع الدرمكي

مؤسسه الهجن البيطريه

ي
اليازيه عبيد علي اليبهون 

عبدهللا حميد عبيد بخيت النعيمي

اسماء محمد جاسم محمد الفراج

ي
عزه علي محمد القاض 

منذر محمد وليد

اميى  كريم العيسوى اللبودى

اسامه عادل عبدالرحمن الرمح

اليازيه محمد سيف

لطيفه سلطان سعيد الشامشي

MOHAMMAD ARIF KHAN MOHAMMAD ALAM KHAN

مسعود سعيد سالم غصنه العامري

ي
ابراهيم عبدهللا محمد المطوع البلوشر

ي سعيد محمد مصلح جمهور االحبانر

احمد سالم حمدان سالم الشامشي

سهيل سعيد سالم هويدن الشامشي

RAK Properties PJSC Page 453 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2013

2013العام - األرباح غير المستلمة 

REZA DADULLAH BAZRAFKAN

سلم محمد غباش غباش

اسال م كمال عل شمس

ي
جابر حمدان بشبى الدهمان 

احمد عبدالمنعم عبدالرحمن رجب

يعقوب بن عبدالرحيم بن محمد بن كرم الفارس

مبارك سالم مشى محمد الهاملي

محمد عبدهللا محمد العامري

خلود عبدالرحيم حسن

مريم فري    ج ابراهيم سلمان عياد

جمعه قطامي سعيد علي الخيلي

ي
يحيى سلمان القضمان 

قطامي سعيد علي الخيلي

عي ايمن السيد محمد اسماعيل البر

صبحه قطامي سعيد علي الخيلي
خالد احمد محمد زعيب 

خالد محمد سعيد احمد برشيد الظاهري

صالح سالم هيثم عثمان

علي حسن احمد حسن ابراهيم الشجي
محمد نارص حمد نارص البلوشر

محمد سليمان محمد سعيد معضد النيادي

نعيمه حمد محمد الشامشي

عبدهللا خاطر سلطان سيف المقبالي

سيف محمد عبدهللا فاضل النعيمي

سعيد عبدهللا ابراهيم محمد ال علي
محمد اسماعيل محمد الغصيى 

ي محمد سالم محمد زيد الكرنر

ساميه عبدهللا يوسف

محمد سالم هاشل علي الظاهري

SHAHID AMIN SHEIKH AMIN ULLAH SHEIKH

عبدهللا سعيد سالم محمد العلوي
سعاد محمد مصطف 

فوزه حمدان درويش االبورسان

ه عبدالعزيز احمد عبدهللا الهرمودي سمبى

فاتن محمد فياض جرادات

مي  سالم محمد المهري

نايف مسلم حمد حمرور

ي زينب درويش سعيد الخمبى

ي علي مال هللا سعيد رباحه خمبى

ي
خلفان علي خصيف خلفان الحسان 

جمعه محمد هامل دسمال المرر

سالم القرين علي القرين علي العامري

موزه سهيل محمد

صالح سالم صالح الكرنر

محمد بن عبدهللا بن هالل
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بدر حمد سلطان حمد العامري

سالم محمد سعيد قنازل صباح العفاري

ي شيخه علي راشد حمد محمد الكعير

ي الدرعي
سيف حمد سالم حمد السلطان 

طالل سالم محمد بشبى الحبشي

غانم ظافر غانم محمد الشامشي

حميد فالح سيف الشامشي

خالد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

حمد حميد حافظ راشد العامري

موزه عبدهللا زايد

صادق احمد الرفاعي

مريم علي مبارك الشامشي

مصطف  مختار محمد بدر

محمد عبدالقادر مصطف  نعمان

عبله سعيد حمد عفرا الدرع

سعيد حمد عفرا الدرعي

محمد سعيد حمد عفرا الدرعي

OBAIDA ALWADI

عواطف بطي سعيد خميس المعمري

فاطمه ابراهيم يوسف علي سليمان الكندي

ي
يف  ه عزيز مكتوم الشر محمد نخبى

نارص تويلي خدوم تويلي النعيمي

نارص تويلي خدوم تويلي النعيمي

خليفة حمود حمود جبر الزبيدي

مصطف  محمد اسماعيل طالب

عائشه راشد حميد

ي احمد سالم تعيب مبارك باروت الكتير

محمد سعيد جمعه سعيد السويدي

عبدهللا ابراهيم موش الحمادي

شامس راشد علي محمد الشامش

خالد علي خميس سعيد العريمي

اسعد محمد سكاف

موزه عبدهللا عيش احمد الجابري

طارق عبدالمقصود منصور علي

ي سيف سعيد سيف بنان الكعير

السعديه حميد رشاك

ي محمد بخيت سعيد بخيت الكتير

السيل سعيد شيخ

ي محمد علي عيش
راض 

سالم سعيد سالم سعيد الشوكري

سعيد العرصي خادم شلبود الخيلي

ي
ي عبده محمد عبدالحسان القحطان 

تهان 

غانم حميد عبيد بخيت النعيمي

سالم سعيد سالم حمد عويص الدرعي

قطيفه احمد عبدهللا اهليل
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سالم غريب زويد الشامشي

ي فهد خليفه سالم محمد الكعير

نه محمد احمد منصور

احمد سالم حمود علي الشامشي

ي سالم كليب
ى مصطف  حنان صبر

فيصل علي خلفان سالم النعيمي

علي خلفان مفتاح خلف الشامشي

ي طالب محمد سيف نغص الكعير

ي
علي حسيى  فلكناز شحان البلوشر

ي محمد مبارك محمد زيتون المهبى

غبيشه سعيد نارص المنهالي

شطيط حمد مصبح فارس الشامش

ناديه طلعت جبر

سيف علي نعيف علي الدرمكي

منذر نعمان عابد شحاده

حمد علي سعيد حمود الدرعي

ي
محمد احمد علي حمد الحارن 

ي
بان  عصام سيف الدين الشر

ناديه نارص حارب عبدهللا الشامشي

وز خلفان الفالحي نعيمه مطر فبى

وز خلفان الفالحي محمد مطر فبى

علي محمد سعيد نايع النيادي

ي
علي حمد سعيد احمد الحسان 

جهاد احمد محمد حمدان

نارص عمهي حميد عمهي المنصوري

عبدهللا سعيد عل دلهام الكعير

ي محمد سهيل محمد عبدهللا المهبى

موزه سعيد الويط الكرنر المحرم

وائل معروف الدنف

عمرو عبدالرحمن بخو

ي عوض  حميد ساعد حميد الكعير

محمدالهاشمي بن عبدالقادر الطنقور

نوره محمد الذيب سعيد النعيمي

ميثاء محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

حمدان غدير سعيد لوي  هي الدرعي

صبحاء سالم حمدان الدرعي

لوي  هي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

ي رفيعه محمد مفلح االحبانر

عائشه علي سحمي

ي مقبل النعيمي ف ناحر طارق شر

فوزيه عوض محسن رايح العسكري

وليد احمد ابوبكر ابراهيم بافضل

افراح غنام مبخوت غنام

ان مرزوق محمد احمد مبى
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احمد علوي علي المنصوري

خالد احمد علوي علي المنصوري

خالد سعيد علي هليل المقبالي

ك سالم محمد العامري سحيم البر

حمده نارص عبدهللا سيف الغافري

ي عمر راشد محمد عبدهللا الكعير

عامر محمد عامر حميد المنصوري

ي عبدهللا سعيد سالم احمد الكعير

احمد مسعود عيش غانم المزروعي

محمد سالم ابراهيم محمد بن درويش

ي
احمد ابراهيم احمد ابراهيم الحوسي 

اسماء نارص سيف خميس الذهلي

عائشه خميس بخيت

ي سعيد عايض سعيد سيف االحبانر

جاسم بن محمد بن سالم المسعودي

طارق عبدهللا علي عبدهللا المعمري

عمر علي عبدهللا سعيد الشامشي

عبدهللا علي عبدهللا سعيد الشامشي

ي احمد سيف احمد سيف الكعير

ي احمد سيف احمد سيف الكعير

راشد محمد راشد نارص المعمري

ي
عثمان رمضان عبدالرحيم محمود البلوشر

ي علي سالم علي الكعير

ي سالم سعيد سالم الكعير

فريده عبدالحليم محمد

ي سعيد عبيد محمد سهيل الكعير

سعيد علي عمر الظاهري

فتحيه عبدالمنعم ابراهيم

ليل صباح نافع الشاج

ي
حميد راشد علي راشد الغيي 

ي ساعد محمد عبدهللا ياش الكعير

ي خليفه محمد حميد الكتير

ف الجابري محمد خالد محمد مب 

خميس محمد خلفان خميس الظاهري

محمد حارب حميد عبدهللا الظاهري

حارب حميد عبدهللا الظاهري

نوره فارس  سعيد حطاب الظاهري

سليمان عبدهللا محمد سلطان الكندي

سلطان بن حمد بن راشد الكندي

محمد جمعه خميس محمد حمر عيى  الظاهرى

ي احمد سعيد عتيق سعيد الحمبى

صباح سليم مبارك سالميى  النعيمي

سلم حمد فضيض مفتاح الدرمكي

ي درويش عيد عبيد مبارك المهبى

حمده سيف محمد خريبيش
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ي قرامش المحرمي سهيل مهنا النونر

ي قرامش المحرمي حمد سعيد مهنا النونر

محمد خليفه محمد شلبود الخيلي

علي احمد بخيت احمد طببى الظاهري

Muhammed obaid Mohammad Al-Sharif

ي خلفان سيف عبيد برهوم الكعير

ي سلطان سيف عبيد برهوم الكعير

ي سعيد راشد سحيم الكعير

اهيم عباس توفيق حسيى  البر

حميد مجيد حسن النارص

ي محمد عبدهللا سيف جمعة الكعير

محمد مبارك عيظه سهيل العامري

HEBATALLAH MOHAMED EBEID

فهد بن احمد بن برغش التمياط

ساره عماد ابراهيم حموده

SHEIKHA MOHAMMAD BAKHSH

ي الع
يف  سالم بن صالح بن محمد بن نرصه الشر

راشد سالم سعيد خميس المقبالي

ي
محمد راشد عبيد راشد الغيي 

ي حميد نايع سالم الكتير

ي سالم حمد سعيد خويدم الكتير

خالد حميد سالم محمد النيادي

ي
محمد حميد عبدهللا اليحيان 

ي
محمد حميد عبدهللا اليحيان 

احمد راشد محمد راشد النيادي

علي محمد علي نارص المزيدي

مطر محمد علي نارص المزيدي

ي محمد سالم خليفه الكعير

موزه جمعه حميد خميسان الظاهري
اسماء اسماعيل حسيى 

محمد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

موزه عبدهللا غصاب

موزه راشد سعيد الشامشي

عائشه محمد احمد

سعيد حارب مفتاح حمد النيادي

ي
فواز عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا الزرعون 

مروان سالم عامر سالم العلوي

مزون خالد سالم عامر سالم العلوي

خالد سالم عامر سالم العلوي

مطر فهد مطر سالم علي بن مسيعد النيادي

فاطمه اسماعيل محمد

عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري

ي
سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت الكويي 

فاطمه سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت ا

ي
خليفه علي عامر محمد الغيي 
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ه سيف سالم سيف الخييلي مبى

ي
سلطان سالم علي العريان 

ي
عبدهللا سلطان سالم علي العريان 

جوهره حمد سلطان

ي
طماعه سلطان سالم علي العريان 

ي
محمد سلطان سالم علي العريان 

محمد حمد سالم حموده العفارى

ي
حمد سالم علي سلطان العريان 

احمد محمد عبدهللا احمد عرار الظاهري

عبدهللا علي سالم سعيد الراشدي

بخيته سعيد حمد سعيد الشامش

ي
علي سيف صالح سعيد العريان 

عفراء حمد عبدهللا النيادي

احمد حميد علي سالم الدرعي

ي شهد غريب حمد مسعود رقعان اال حبانر

ي خالد راشد مصبح عبدهللا الكعير

محمد سالميى  العبد سالميى  النعيمي

ي شيخه محمد حميد الجنيير

ي علي محمد حميد سالم الجنيير

ي
علي نارص سالم نارص الخليف 

ربيش مبارك حسن لحول المشيعي

ي
محمد شور سلطان حمد البلوشر

عادل حلمي محمد محمد يحيى

محمد علي مطر محمد بورقيبه الخاطري

ع اسامه خالد احمد الشر

ي سلطان سيف القبيشي محمد حجر

محمد علي خازم

يف ال حرم طالل جابر محمد الشر

عطاف مسلم جمعه النجار

ي
عبدهللا جمعه حسن غريب الحوسي 

ابراهيم عبدالكريم الروح

ي فريال حسيى  كرامه الكثبى

دينا عبدالرزاق حميد

ي
مي  خليل علي الحوسي 

ي
فهد خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

ي
خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

سلم شور جمعه

ي
از محمد اليخي  شبى

ي حماد
يوسف علي احمد محمد الجوهري بي 

عبدالرحمن سليمان احمد بن سميدع

MR ALI AKBAR MOHAMMAD LUQMAN

Ali Akbar

Andreas Bossow

احمد النمر سيف خميس الشيجي

NASEEM CHERAD
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فاطمه سالم نارص الفنه

فهد حبيب احمد حسن الفارشي

ي علي عبيد علي صالح الزعانر

علياء راشد محمد بن درويش

مريم ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

فاطمه حمد عبدهللا بوعيش

علياء ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السو

احمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

فيصل ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي
محمد حسن حسيى  الحوسي 

هدى علي سعيد صالح النعيمي

عامر علي سعيد صالح النعيمي

نارص علي سعيد صالح النعيمي

محمد نهيان حمدان محمد ال نهيان

ي الظاهري
سعيد سالم علي عبدهللا الرويض 

فيصل طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزر

عبدالرحمن طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم

ي
عفاف ابراهيم عبدهللا الحوسي 

نضال منبى حديد

عبد الرحمن اسعد غندر

طيبه محمد خميس سعيد الحكم سعد

سلم محمد خميس سعيد الحكم سعد

اشاء محمد خميس سعيد الحكم سعد

عبدالهادي محمد عوض محمد باشكيل

نرص عيدروس احمد ابوبكر النقيب

ه ابراهيم سيد كمالو امبى

موزه مبارك خليفه عبدهللا الشامشي

احمد حسيى  قطيش

ي محمود الشمري خالد صالح شاحر

ي نر خلفان جمعه سالم حايز المحبى

جابر احمد سلطان الحمادي

محمد دحام خالد

ي جمعه عبيد سلطان عبيد الكعير

فاطمة محمد عبدهللا محمد عليوه الشجي

ي الشجي
مريم ابراهيم محمد مسي 

احمد محمد علي اهليل

Syed Raheem Shan

فيصل فاروق محمد منيف الجابري

سامي جواد احمد جواد ثابت

ي سعيد سالميى  خليفه سلطان الحمبى

Naseem Bakrou

ي
عوض بن نارص القحطان 

ي
عادل بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشنيف 

SYED AKHTAR HUSSAIN

الفرد حنا مورى
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انتظار عبدالوهاب عبدالرزاق

سميه عبدهللا احمد
خالد عبدالوهاب عبد الفتاح حسيى 

ملحم اميل داغر

ماهر محمد احمد المرصي

هبه محمد احمد المرصي
زليخه اسماعيل هاتم اسماعيل الحوسي 

JOHANNES FRANCISCUS MARIA

ا نعيم علي صبر

محمد جمال سلطان عبدهللا غنوم الهاملي

Cyla Paula Silveira

ي علي
مالك محمد عون 

الشيخ احمد نارص حميد راشد النعيمي

ي سالميى  صمباخ سالميى  عبدهللا الزعانر

يشى رزق هللا محمد ابوعلي

محمود عزيز محمود عبدالجواد

ي
عبدهللا عتيق سالم عزران الرميي 

ي
كمال حسيى  الديران 

ي
عفراء محمد صالح عبدالرحمن الرميي 

مريم عبيد محمد الغول بي  عبدالسالم

ابوبكر عبدالقادر علي العيدروس

عتيقه مكتوم احمد القبيشي

ينة سيف خليفه القبيشي شر

ناديه حارص  خميس العميمي

ي احمد مسلي محمد عبدهللا االحبانر

حسيى  ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

Thonas Skariah

علياء عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

مصطف  بن عقيل بن حسيى  الغافلي

عبدهللا علي عبدهللا منصور المنصور

AQEEL ALI N AL SALMAN

عبدالرزاق حسن علي المشجري

Deepak Mathew John

تغريد ابراهيم الشاج

سميح ابراهيم سالم عبدهللا

فائقه خليل محمد جعفر نارص الخوري

ي ي الزعانر
محمد صالح راشد ريحان الحبشر

ي ي الزعانر
راشد صالح راشد ريحان الحبشر

نوره جاسم محمد جاسم ابو عصيبه

زاهر بكر ابوخالد

فوزى عبدالمجيد اسماعيل فرحات

Prakash Sirumal Nagdev

ف محمود محمد عثمان اشر

شاء مصطف  احمد زهران

طارق محمود عرفه خطاب
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ي رامي عوده محمد العتيير

عبدالرحمن مروان موشي جرار

صالح بن ابراهيم بن محمد اليعي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الغدير

محمد بن صالح بن ابراهيم اليجي

نارص سعيد نارص علي العلي

Rajeevan Manham Purath

قاسم احمد عبدهللا مفلجي

ماهر فايز اديب ابوالرب

مبارك محمد مبارك احمد باحميد

راشد احمد راشد

راشد سالم راشد المزروعي

Majd Taysir Sharaf

ي نايف بن فهد بن عيد العب  

ي سليمان بن عوض بن خليل العب  

مصطف  سيد حسن علوي عمر

عنوه عوض عبدهللا العامري

عبدالعزيز احمد محمد ماجد العلي

رويحه محسن سعد المحرمي

احمد عوض علي باعوضه

ي
محمود سالم محمد المخيي 

احمد سالم احمد اليافعي

Syed Yousufuddin

ليل محمود عثمان

صالح بن علي بن كلفوت ال كلفوت

صالح يحيى احمد يحيى سهيل المنهالي

خالد مبخوت محسن عمران الهاجري

مريم سالم يحيى العامري

Risthash Hyder

حسن احمد سالم باتيس

احمد مبارك صالح الهمامي

وك بن مبخوت الهمامي علي بن مبر

اشواق سالميى  مبخوت محمد العامري

شمه بدر عمبى صالح العامري

سماح عمر سالم عمر

ي سلطان بن محمد بن يسلم الكثبى

حمد علي حمد عبدهللا المري

صالح حسيى  صالح محسن الهمامي

محمد بن احمد بن صالح الهمامي

فرج عل محسن مبارك النعيم

مبارك علي محسن احمد الهمامي

مسلم بن سالم بن احمد جداد

فاطمه يوسف محمد علي الحمادي

صالح محمد حمد الهاجري

سعيد غانم محمد نارص غانم المنهالي
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نارص عبدهللا احمد علي المصعبيى 

كوثر طارق يسلم بكران سليمان بطيش

ي سليمان مسلم سالم احمد بن هالنر

سيف محمد علي محمد الذهلي

ي علي نارص هيله عبدهللا ناحر

سعيد عيضه صالح سعيد المنهالي

سعيد بن محمد بن سعد العامري

محمد صالح علي المنصوري

ي
زيانه سالم سعيد ال سويدن البلوشر

محسنه محمد سعيد الربيعي

بخيته عبدهللا سعيد القبيشي

محمد سالم سعيد سلطان المنصوري

مرزوق حسيى  خميس شعدل المنصوري

حسيى  مهدي حسيى  عبدهللا الحامد الهاشمي

ي نعمه محمد مبارك عبدات الكثبى

جميله سالم محمد بن عمرو

ي
صالح سالم طالب الحارن 

حامد محمد مسلم الراشدي

ي
علي محسن مبارك الجشعان 

ي
علي محسن مبارك الجعشان 

سالم صالح مسلم سعيد المحرمي

محمد احمد سعد عبدهللا علي المنهالي

علي محسن عبدهللا صالح بن شحبل التميم

علي صالح هيثم الهميمي

فاطمه شور خميس حميد الشامشي

موزه شور خميس حميد الشامشي

يفه شور خميس حميد الشامشي شر

فوزيه محمد احمد

نبيل شور خميس حميد الشامشي

ي
 
عبد هللا حسيى  مال  محمد المرزوف

السيد مصطف  احمد احمد الرفاعي

ي محمد خلفان عبدهللا رحمه المهبى

احمد مبارك مبخوت مسلم الراشدي

ي خزنه عتيق مسعود اليعقونر

يكي شاه زادي عمر صالح البر

حميد سعيد محمد هالل الظاهري

ي
 
احمد حسن عبدهللا شمس المرزوف

ي علي بن ضميان بن ذياب العب  

ي هالل بن ضميان بن ذياب العب  

ي هالل بن رشيد بن شخيتبى العب  

ي مقبل النعيمي ف ناحر فهد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر محمد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر احمد طارق شر

ي
خالد سالم خميس  عقيل بن ماض 

ي
سالم خميس عقيل بن ماض 
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علي سالم سعيد سالم

عيضه مبارك مسعود علي بن عمرو

نارص مبارك محمد عبدهللا باصليب

سعيد سالم محمد سويدان العامري

حميده مبخوت بخيت الصيعري

ي شور المنهالي نارص طماطم حرنر

ي ي الحمبى زايد مبارك حسن عمر العكبر

مبارك احمد عبدهللا المنصوري

ي ي عبدهللا حسن عامر الغويير ناحر

اميى  نارص محمد احمد الواحدي

كرامه هادف ضحيان المنهالي

ي سعيد شحان سعيد حمد الشعيير

ي احمد شحان سعيد حمد الشعيير

عبدالقادر حامد محمد

مبارك خميس  عبدهللا خميس المنصوري

حمد عيضه عمبى الخببى المنهالي
ناديه فريد حسيى 

محمد علي غلوم الحمادي

ي
عيده سلمان سالم سلمان الهنان 

سعيده بروك سعيد مرزوق المنهالي

راضيه سالم العبد

محمد بن سالم بن سعد عنفيى  قمصيت

مروى نارص محمد مروى

سالم حمد يسلم الدحبول

راشد سالم محمد العلوي

سعد بن ثال بان بن نجيدان سموده

ريم علي هادي عوض العامري

عبدالحميد محمد سلطان ال علي

احمد وليد احمد عبدهللا عمر بامزاحم

عبدالحميد عبدالوهاب عبده علي

صالح نارص مبارك صالح بن عمرو

بخيت ثابت نهادي سالم المنهالي

سلمي حسن الماس القبيشي

ي
عوض صالح عائض حسيى  الحارن 

فاطمه عبدالرحمن حسيى 

فارس ربيع عبدهللا شحبل التميمي

سالم مبارك عيد نارص المنصوري

سعيد حمد حميدي عبدهللا المنصوري

مضحيه غافان سلطان ال بالخيل

ناديه فالت حسن علي الراشدي

ي المنهالي
حمد مرزوق العبد عتون 

خبى عمر احمد العامري

ي
 
عيش حسيى  مال محمد المرزوف

احمد محمد محسن نارص النعيمي

سعيد بخيت سعيد العروه الخاطري
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حماد بن حرير بن شالش الشمري

محمد بن عجالن بن شاح الشمري

مروان احمد نارص ملقاط

صالح عبدهللا علي سالم بن لجهر بن بريك

محمد بن ضاوي بن سالم عنفيى  قمصيت

سالم عوض صالح الشاج اليافعي

عامر عوض زايد سويد المنصوري

فهمي خميس  منصور التميمي

ماجد احمد سعيد العثمان المنهالي

مي  عبدالرحمن بخيت سليم المنهالي

موزه محمد علي

حسن احمد سالم

زينب يحيى محمد علي الذهب

محمد مبارك عل سليمان الغافرى

عذابه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

شمسه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

محمد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

منصور نارص سعيد نارص جديد المنصوري

سعيد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

مهره نارص سعيد نارص جديد المنصوري

ميثا نارص سعيد نارص جديد المنصوري

امنه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عيسىنارص سعيد نارص جديد المنصوري

نارص سعيد نارص جديد المنصوري

موزه العرصي سعيد الجيلي

احال م محسن سعيد

فضل محسن نارص عبدالواحد

صالحه محمد سعيد المنصوري

عباس عبدهللا محمد عقيل كاظم

ي ان المهبى فهد مرزوق سبى

نداء عوض سالم التميمي

منصور كرامه سعيد سالم المنهالي

احمد عبيد مبارك العبدالمنصوري

يف عوض صالح محمد الشر

اسماعيل احمد حبه الحمادي

محمد اسماعيل احمد حبه الحمادي

Melville Morris

ابراهيم محمد عبدالمنعم الزنفلي

خالد عبدالنارص احمد الزبيدي

اسماعيل علي دهدار

عل شامخ محمد الشامش

محمد ايمن محمد القرا

نجيب خليفه سالم علي سالم المسكري

شادي علي وهبه

فاطمه خالد يسلم بادعام
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هدىحسيى  محمد

فدوى خالد يسلم بادعام

علي احمد سعود

اسماعيل اسعد عبد عطا هللا

فكرت محمد نمور

فرج عبدالجواد احمد فوده

ف احمد محمود عمر اشر

موزه ابراهيم يوسف الطابور النعيمي

خالد عبدهللا حمد نارص حمد المزروعي

ايمن عبدالحميد شبارق

محمد حسن محمد حسن الحبشي

فاطمه حسن راشد العاجل

ماجده شوكت محمد الفقهاء

ي موزه مبارك صقر الخمبى

طارق احمد مروان نظام الدين

عائشه محمد سالم المزروعي

راشد علي سالم سعيد

هزاع راشد علي سالم سعيد

محسن محمد سعيد

حسن عمر عبدهللا بن عمرو

مساعد حسن عمر عبدهللا بن عمرو

ي حمد علي مبارك عبدهللا الشبيير

شعبان علي علي جعفر

اسماء حبيب محمد حبيب المزروع

احمد عبدهللا احمد الجابر

خليفه احمد عبدهللا احمد الجابر

ي الياس روميه
ران 

نرص محمد العبدهللا

زايد محمد سعيد عتيق القبيشي

حمامه محمد عزان المزروعي

فاطمه سالم عبدالرحمن حسيى  السقاف الهاشمي

Alexander Matianis

وسيم اسحق سليمان محمد ابوشوشه

يوسف احمد محمد عبدهللا الحمادي

كي
وليد موش يونس الشر

ي حجازي
رامز علي حسي 

عادل عبدالمحسن محمد حجازي

محمد فادي ياسيى  الحافظ

م عمار محمد البر

ي احمد حارب حسن احمد الزعانر

ي محمد بدر عبدالكريم علي امبى

عقيل حسيى  عبيد حسيى  بوكشه

خلفان سعيد سالم محش الهاملي

ي محمد نور الدين الحلير

فهد بخيت سعيد عيش محمد الفالحي
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عبدالحميد فتجي فرحات

اسعد جوزيف الشعار

ي
 
مريم حسن علي جعفر المرزوف

ي اره الكتير عبدهللا سالم علي شر

علي محمد سبت الخيلي

ي
مازن عبدالرحمن العان 

يجي باسل غازى محمد مسب 

ي شحاده
ي بشبى عبدالغي 

عبدالغي 

ي شحاده
امجد بشبى عبدالغي 

ي
مجاهده عوض محمد عبدالغي 

سامح محمد عبدالرحمن محمد شحاده

حليمه يوسف احمد

عائشه رون جونز

عيش سيف مبارك سيف الريامي

Balu Parayil Jacob

ي
خالد عبدهللا غلوم محمودالهرمودي الشيبان 

معاذ عبدالكريم عبدهللا الشيحيى 

فيصل علي جمعة مسعود

Mohammed Moid Khan

ابراهيم محمد ابراهيم يوسف النويس

ي
محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسي 

ي فايزه فهد سالم الوهيير

Babar Ishaq

امال فايز قدوره

نبيل كمال سيدهم فلتس

TAN WEE NIE

نارص حسيى  نارص محمد

م نعيمه محمد محسن الجانج الحرص 

وسام عبدهللا فرحات محمد

يوسف احمد محمد نارص باصليب

محمد احمد سلمان مطلق

سعديه عبداللطيف عالوي

نجالء ابراهيم اميى  القدشي

ي ي المهبى
بخيته خليفه ثان 

احمد سلطان سلطان هزيم السويدي

فضل سالم نواس ابوخاطر

محمد نديم رنو

Vijay Laxmi

انس محمد وجيه رشدي حمدان

فريد احمد عبدهللا سالم الشقاع

غسان محمد حسن عكاشه

Ali Mohamed AbdelRahman

سالم حامد مجيد

طالل سلطان احمد علي الغص ال علي

الهام علي عقيل الهاشمي
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حسيى  علي عقيل ابوبكر الهاشمي

مديحه مراد علي عبدهللا

عباس مهيوب غالب احمد

فهد بخيت صالح سليم سالم المنهالي

صبج حسن علي قاسم

عزيزه ابراهيم عايش جالد

عبدالهادي شفيق احمد القيسيه

ي
سعاد عبدالرؤوف عارف العبوشر

ي
احمد اسماعيل عبدالكريم محمد الشيبان 

احمد علي سليمان عم علي

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدهللا بن عتيق

عادل بن ابراهيم بن علي بن راشد

عبيد محمد شعفان عبيد العامري

عائشه محمد شعفان عبيد العامري

رفيعه محمد صالح العامري

شعفان محمد شعفان عبيد العامري

محمد شعفان عبيد العامري

سناء الضوي عران

ي عائشه عيش حسن خلفان حافش الزعانر

مصطف  كامل جال ل ندا

رقيه عبدهللا عبدالقادر محمد الشاطري

مريم ابراهيم علي

ي عمر محمد ابراهيم علي محمد الطنيجر

فاخره سعيد سلطان القبيشي

ي نر سعيد محمد فاضل محمد منخس المحبى
احمد حسن اال نور حسن حسيى 

سعيد محمد عبدهللا سعيد السويدي

ي
يان  علي سعيد هزيم الشر

محمود أحمد أحمد علي عثمان

حسام بدرالدين صالح الخطيب

ف الدين حسن الصديق طارق شر

جابر خلفان محمد الخيلي

فاخره ثامر خلفان المزروعي

يوسف شعبان محمد نعيم

امل مدهللا هريره

حمد احمد سيف حريحر المزروعي

علياء الحاي بيات القبيشي

محمد فاضل محمد فاضل سعيد الهاملي

زايد دحام زايد سعيد زايد المزروعي

عبدهللا دحام زايد سعيد زايد المزروعي

محمد دحام زايد سعيد زايد المزروعي

لطيفه صلهام سعيد المزروعي

حمزه محمود شيخ صبح

عبيد عتيق محمد عطشان الهاملي

فاطمه سلطان عبدهللا الهاملي
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ي جمال كامل عبداللطيف
هان 

سلم سالم مسلم المزروعي

عائشه خميس احمد محمد المزروعي

محمد عتيق خلفان سالم المنصوري

محمد خلفان الحاي خلفان قذالن المزروعي

خالد عبد الجليل سالم محمد الحمادي

مبارك خميس احمد محمد المزروعي

انس علي غره

بنه غريب راشد المنصوري

هناء ديب سلمان قديح

محمد شكبى ملكات

جمال احمد زيد

منصور سيف محمد حزيم خلفان المنصوري

عبدالهادي محمد عبدالهادي ضاعن الهاملي

سالم علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

محمد علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نوره علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

بخيته علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نارص علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

جابر خميس جابر برستار الحمادي

ان المنصوري ي حسن خرص  محمد ناحر

فرج محمد غنام فجر الهاملي

ي
احالم عبدهللا حسن عبدهللا علي الحوسي 

حمد ياسيى  حسن محمد الحمادي

ياسيى  حسن محمد الحمادي

محمد سالم محمد المر

ي راشد سعيد مبارك سعيد حبوه الحمبى

ي
علي بن مساعد بن عبدهللا الحارن 

عبدهللا محمد سيف فارس المزروعي

فايز سالم فال ح الدروع

ي محمد هادي صالح االحبانر

ي مناحي صالح عذيق الكرنر

محمود علي كرم محمد خوري

عبدهللا علي عوض

محمد حريب يزرب العامري

طال ل مصطف  ابوبكر العطاس

عبدهللا امان محمد الهرمودي

منصور سالميى  الجابري

ي خالد محمد مطر حمد الكعير

حميده عبداللطيف عبدالخالق

محمد عصام لطف  عبدالخالق عبدالرحمن الحمد

لطف  عصام لطف  عبدالخالق الحمد

فاطمه مسعد راشد الحاتمي

علي احمد فريد
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ي محمد علي مري    ع فهد االحبانر

يكي محمد محسن صالح البر

مبارك محمد ابراهيم العجمي

سالم علوي علي المنصوري

ي ي مسلم الجنيير محيميد النخبى

فاطمه سعيد محمد عيش الدرعي

ون الدرعي محمد حميد الصغبى

مبارك حمد محمد سالم بن جذوه العامري

محمد سالم حمد الدرعي

علي سالم علي وحبى الدرعي

موزه هدى مطر الشامشي

غازي احمد صالح مقهد

عبدهللا محمد سعيد علي بن مران الظاهري

خليفه راشد خليفه عبدهللا المنصوري

ي طريف المنصوري
 
مصيفه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
ليل حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
رقيه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
شما حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
اليازيه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
سالم حميد طريف شاف

سلم سالم سعيد المنصوري

ي طريف المنصوري
 
طريف حميد طريف شاف

محمد سيف راشد طريبيش المنصوري

عجالن محمد ذيبان حديله المنصوري

حمد خميس مبارك سالم العفاد المنصوري

ي
محمد سالم محمد طوق الحوسي 

ي ان سويد مبارك المهبى مرزوق سبر

ي العبيدلي
عبدالواحد محمد احمد شمس  كليثي 

ي
 
سلمان عبدهللا سلمان المرزوف

ي محمد علي داهم محمد احبانر

ي
 
علي سبت غانم المرزوف

ي
احمد درويش جمعه الحوسي 

موزه محمد جاسم الشمري

ي
علي درويش علي صالح الحوسي 

سعيد بن حسيى  بن مانع ال منصور

علي راشد سالم محمد المنذري

ابراهيم خليل ابراهيم بوسيف

ي
حمده خالد ابراهيم عبدالعزيز محمد الحوسي 

مريم حسن ابراهيم

ي
حصه خالد ابراهيم عبدالعزيز محمد الحوسي 

ي
خالد ابراهيم عبدالعزيز محمد الحوسي 

ي
حمد خالد ابراهيم عبدالعزيز محمد الحوسي 

ي
مروه خالد ابراهيم عبدالعزيز محمد الحوسي 

محمد حمد سليمان جابر الشامشي
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صافيه شبيب محمد عبدهللا الفلحه الهاجري

صافيه شبيب محمد عبدهللا الهاجري

ي خادم مبارك عباد الهاملي
ثان 

نجود حسن مبارك باظفاري

سيف ابراهيم سيف سليمان العامري

ي يفه محمد راشد الشبيير شر

عبدهللا مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي ا

ميثه مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

عبدالعزيز مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشمري

ضحيه بنت زبار بن لبيدان الشمري

محمد مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

عبدالكريم مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

ماجد علي عليق الشمري

يسلم بن عبدهللا بن عبدالرب الصيعري

ي
فيصل علي حسن الحوسي 

فاروق عبدهللا طاهر الحمادي

ي
 
عائشه حسيى  مال  المرزوف

طارق حسن برغش جارهللا المنهالي

عبدهللا سلمان عبدهللا سلمان

خميس عيش سعيد نارص المنصوري

ياش خليل اسماعيل حسيى  بور

ي
محمد نور محمد محمد البلوشر

خديجه عبدهللا علي

ي سعيد شامس محمد احمد الكتير

حسن سلطان جابر الحمادي

حسن احمد سالم الحمادي

ي امجد ابوالوفا ابوالوفا بحبى

ي
 
امنه علي حسن المرزوف

سامر فواز الشعار

يوسف محمد عبدهللا الحمادي

ابراهيم محمد محمد ابراهيم الحمادي

ابراهيم جمعه ابراهيم احمد علي الحمادي

SHEIKH MUHAMMAD SHEIKH FASIHUDDIN

صادق بن عبدهللا بن عيش المحسن

SUNITA ASHOK KUMAR BHADRA

ASHOK KUMAR GOPALDAS BHADRA

VIVEK VITTAL RAO

ي العبدهللا هناء ناحر

SAYED MUHAMMAD HASSAN OWAIS KAZMI

TAMHANE SHIRISH DATTATRAYA

OXANA ZAGORODNYAYA

RAJAN JAWAHAR BALWANI

يف فلكناز رجاء محمد اميى  احمد محمد شر

GERHARD JANISCH
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KEITH SIDNEY STACH

RIZWAN HAQ

FARIS MAZHAR HAQ

Chen Kuan Jeang

RIZWANA BASHIR HAQ

NASREEN AKHTAR STACK

طارق عزت يحيى

شذى نشئت حاج اسحق

Ghaith Sabbagh

Dana Abu Ghazalah

علي خليفه عبيد صقر

مريم حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

امل حسن محمد بن الشيخ

حصه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

عبدهللا حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

فاطمه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

محمد علي نارص علي محمد الطاهر الرئيشي

YOGESH MULCHAND SAJNANI

علي رضا الكسندر باقري

شهاب احمد عبدهللا ابراهيم الحواي

CHETWANI MUKESH RAGHUMAL

MUHAMMAD ASIF MUHAMMAD

NEERAJ VOHRA

TINA SIEGISMUND

حمد منصور مصبح منصور العازمي

عبدهللا حسن حمد علي االمبى

KUMAR TOPANDAS PRITHWANI

غصون حاكم فاضل

نادره عبدالعزيز محمد

ي
محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

STANLEY KOLLENTETHU MATHEW

هشام هاشم موش سيسالم

راشد عبدهللا سعيد علي بوحسن

احمد فوزى سالم باه

NAMITA CHAWLA

SHAHID NADEEMIRSHAD

فريد محمد رضا االنصاري

VANDANA KUMAR GANDHI

Sajid Fakhrudin Lokhandwala

جالل حسيى  الخليل

ي عبدهللا قاسم القاسم فضيله حاحر

ميثاء جمعه محمد الشيخ جمعه سيف المنصوري

حمدان جمعه محمد الشيخ جمعه سيف المنصوري

محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الحبيب
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PAYAL LALWANI

خلود محمد راشد بطي البواردي

مروه عبدهللا احمد عبدهللا

جمال شحاده زك شلش

SOHAIL AKBAR

PAWAN DHAWAN

HARSHIT HARISH JAIN

JILLIAN MARIA CORREA

هال نزيه توفيق حليق

مجدى شوكت محمد سعيد

Pranatharthiharan Vaidhyanathan

هيثم محمد الصاوى ديب الليل

بدريه حسن علي الجوي

خالد احمد صالح محمد الشج

HARIHARAN DHARMARAJAN

اكليما عبدالرحمن محمد بن فارس

FARHANA JAMALUDDEEN POKKASI RAKATH

PANDARATHIL RAJENDRAN

HIREN BHAGWANDAS BHATIA

ي
ابراهيم احمد قاسم البلوشر

خالد عبدهللا احمد عبدهللا الموش

امل السيد شبر السيد ماجد الهاشمي

ي عفراء عبدالعزيز ربيع المهبى

يف رهنما يونس محمد شر

PERREZ KHAN ATLA MUHAMMAD

يوسف عبدالهادي ابراهيم عالم

SOUNDARA RAJAN ANANTHAN

ASHOK KUMAR BHATIA

JOHNS PRAKASH VARGHESE

LIAQUAT ALI CHOUDHRG AMANAT ALI

Chandrashekhar Nagesh Mujumdar

NASIR HUSSAIN SAKRANI YOUNUS ESMAIL

AJOY KEVIN QUADROS

RAMASWAMY RAMAKRISHNAN

RADHA RAMASWAMY

MUHAMMED ASLAM MUHAMED

THISARA MITHILA RANAWAKE

YANG XIAOJIANG

ALPHONSO IVO CAJETAN

Ramsubramanian Venkata Subramanian

حمد احمد بن الشيخ مجرن محمد الكندي

انجر محمد فرغلي

يوسف حامد البدوى رفاع

مهند اسعد حجازى

EMAD MUSTAFA DODIN
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محمد مشى سالم عبيد بالعرطي

عزيز سعيد احمد عبدهللا الزقرى

محمود عبدهللا ابراهيم

عائشه محمد عبدهللا محمد الصياح

وضحه محمود عبدهللا ابراهيم

شذى محمد عبدهللا محمد الصياح

ي
 
عبدهللا محمود عبدهللا ابراهيم المرزوف

JYOTI PRAKASH AMARNANI

KIRTI SUSHIL AMARNANI

GIRISH PRAKASH AMARNANI

PRAKASH NARAINDAS AMARNANI

RAAJU NARAINDAS AMARNANI

SUSHIL PRAKASH AMARANANI

SADHWANI RAJU MURLIDHAR

محمد احمد علي ابراهيم الصايغ

خليفه راشد محمد خليفه بالعم الغفلي

CHANCHILA MISRA

BHUVNESHWAR MISRA

GANESH SOMALINGA RAJAMOORTHY

SHRIMANKER NARENDRA JETHALAL

حمدان حميد سلطان حمد بالكديد الفال شي

عفيفه حسن ابراهيم آل رستم

بدر محمد احمد مطر السويدي

هال جورج حاتم

NAJEEB NOORUDDIN

WEST HILL GENERAL TRADING L L C

حنان بن خلوق

اسماعيل عقيل عبدالرحيم جناحي

HALA ABU GHAZALAH

رغد محمود حبيب محمد الرضا

روضه محمود حبيب محمد الرضا

حبيب محمود حبيب محمد الرضا

ريم محمود حبيب محمد الرضا

اسيا محمد الشيخ عبدهللا

MOHAMMAD HASSAN HASSAN POOR

ي
عبدهللا محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

ا خالد بشبى محمد خرص 

ZULFIQAR ALI KHAN

سعيد مبارك خلفان خرباش

افنان محمد حسن هاشم

ASHOK RUPCHAND TULSIDAS WHABI

ي المهري محمد عيش حور القشبى

درويش محمد حسن عاشور

انجوم ارا محمود خان جوس خان

ندى السيد جواد السيد حمزه
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ثريا ابراهيم سعدي الريس

فتحيه محمد علي الصايغ

خالد احمد محمد نور

احمد محمد حسن محمد جمال

عبدهللا احمد محمد حسن محمد جمال

حليمه مبارك موش

طارق بن محمد بن عبدهللا الزايدي

PRAKASH KUMAR DWARKADAS SHAH

Maithily Ashok Desai

ARCCMANA SAGAR

RAVI SHANKER

ف عل السيد حسيى  السيد شبر السيد شر

عبدالعزيز بن حسن بن جبر الجبر

محسن محمد ابراهيم نوري

نرجس محمد حسن مال علي

مريم مبارك صالح السبوشي

MONSAR THEKKEKKARAYIL

سيف عبدالواحد حسن احمد

ي
حسن تامر الدندشر

KRUTI GIRISH SHAH

محمد عبدهللا حسن ال علي

جاسم محمد عبدهللا ال علي

ي محمد عبدهللا حلير

عبدالرحمن بن عبدهللا بن داود الجعيلي

كفاف بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العتيير

WILSON DOMINIC LEWIS

عبدهللا بن مشعل بن مطر العتيير

ي موريس شفيق نينو رنر

MUSTAFA AL KAILANI

نبيل علي سعيد احمد

يزن محمد غازي فتح هللا الخليلي

ي
محمد مهدي احمد زنون 

سند هشام مصطف  غرايبه

ARNOLD CLAUDE RODRIGUES

ARJUN RAJ KHANNA

RAMACHANDRA ANNAYYA HEGDE

احمد سعدون علوان

سوزان رفيق سمعان

SYED NIAZ AHMED SHAH

السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

ماجد السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

مروه السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

ابراهيم السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

SIMRAN BARAR

SATYENDER KUMAR JAIN
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ARYAMAN BARAR

ي
يف  وائل عبدهللا شر
فرج نجيب ياسيى 

عدي عصام يامور

عصام يامور منصور اليامور

احمد عبدهللا مصطف  المحضار

محمود عزت سويد

وين دى سوزا سونيتا مبى

فاطمه حمد خميس بالعبدالسويدي

موش عبدهللا ابراهيم محمد الرئيشي

RAJEEV LULLA

ي
طاهر علي شاهيى  محمد البلوشر

كه طاهر طاهري للتجاره شر

RAVI CHANDER GUPTA

ALTAF TAHERALI ADENWALA

Rajkumar Santdas Rajani

RUCHIKA SINGHAL

TULSIDASS PESUMAL

اديل رؤوف نجيب الصايغ

فراس  زهبى فهمي جرار

احمد صالح احمد بطاينه

عبدالعزيز بن ابراهيم بن سعد التمامي

منال محمد عبدالعال غيث

نبيل رفيق داود زين الدين

عاطف بن محمد بن ابراهيم البالدي

ABDULLAH ABUBAKAR AMODI

ي موش مصطف  الزعير

عبدهللا بن عمر بن عبدهللا العمودي

منال بنت عمر بن عبدهللا العمودي

طارق بن عمر بن عبدهللا العمودي

احمد بن سعيد بن عبدهللا العامودى

خديجه بنت عبود بن محمد العامودي

خالد بن عبدالرحمن بن عبود العمودي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدهللا

مروان عبدالرحيم محمد طاهر ال علي

ى ايناس  ابراهيم فضل خبى

فاطمه عبيد احمد يوسف

ي عبدهللا حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي فاطمه حمد احمد محمد بن فهد المهبى

محمد عبدهللا محمد السايس

السيد محمد السيد ابراهيم السيد الموسوي

ي
 
محمد بن عبدهللا بن شيخ الصاف

يف ف بن نارص الشر نارص بن شر

YAKESH MADAN DHARAM YASH MADAN

DHANRAJ PAREEK
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حسيى  محمد مصلح نيا

مهدي انور سعيد الهنيدي

NASREEN JADBABAEI BEHBAHANI

امل مسعف سمعان

امبى يوسف احمد جاسم الماجد

ي نعمه نقوال يازحر

ابونعيم (الشيخ محمد)محمد غازى 

فاطمه علي عبدالوهاب
ماجد خلفان سلطان خلفان بن حارص 

RIYAZ SADIQ GULAMABBAS BADAMI

HOSSEIN NOURI MOHAMMAD

خوله احمد علي محمد

غازي بن عبدالرحيم بن علي ال ابراهيم

PASSANHA IVAN JOSEPH CELESTINE

SABINA BANU

KAZIM MOHAMED SULEMAN MOHAMED

ADNAN SHABBIR

وك اسماعيل القدره سعيد مبر

MOSTAFA ABBAS KHEZRI

سامي رمضان محمد حسن العلمي

MUHAMMAD AMIN ABDUL GHAFFAR

FAIZA MUHAMMAD ASIF

ALEX D'SOUZA

فوزيه محمد احمد عبدهللا الريس

IGNATIUS COUTINHOS

ايمن صالح عل تكرورى

VENKATESH GOVINDASWAMY TIRUPORVR

هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان

AYMAN T AL SOQUI

KISHAN CHAND MURLI DHAR

فيصل جمعه سلمان الحاوى

Rajan Khatumal Chhatwani

ين عبدالرحمن محمد عمر شبى

UMMAR FAROOQ

ي حسن محمد شعت
تهان 

عائشه عبدالرحمن محمد مسلم بهله

MINESH DINESH DOSHI

احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه

 محمد بسام عرانر ابوحجله
معب  

ي ابو حجله محمد بسام عرانر

ميساء محمد بسام عرانر ابوحجله

ي
مصطف  بن علي بن محمد اللوان 

ظبيه سالم محمد دلك

شمسه سليمان عبدالكريم محمد طاهر عبدالكري

حسام كمال كامل زكريا
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صالح بن حسيى  بن صالح كعكي

حسيى  بن صالح بن حسيى  كعكي

عائشه بنت صالح بن حسيى  كعكي

هناء بنت محمد بن سليمان كعكي

سامر بن صالح بن حسيى  كعكي
يشي محمد انور حسانيى 

محمد سعيد احمد يوسف

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

ي
عبدهللا حسيى  حسن احمد عبدهللا البلوشر

مريم احمد محمد الحمد السميط

ان الدوشى عبدهللا محمد عبدهللا خب 

مي سعد محمد عبدهللا النعيمي

ان الدوشي ساره عبدهللا محمد خب 

امل احمد محمد الحمد

احمد محمد الحمد السميط

ان الدوشي مها عبدهللا محمد خب 

ان الدوشي محمد عبدهللا محمد خب 

Gracy Thomas

ARVIND KRISHNA LAKSHMIPURAM

امحمد بن عماره

GUANGJIAN LUO

علي بن عبدهللا بن علي المذلوح

بتول بنت علي بن عبدهللا المذلوح

يج يج راجح تميم

JASSIM OSMAN OSMAN KHETANI KHETANI

MARICEL SALADAGA

جمال ربج محمد عايد

Imran Ahmed Suhrwardy

Frank Robert Scheunert

HAROUTION BASTERMAJI

JERRY LEROY HANSON

SHAHID MAHMOOD MERAJ DIN

امبى رضا علي مس فروش

ABIDA BEGUM

SHARIF HUSSAIN

غانم محمد عبيد الهاجري

مسلي بن محمد بن مسفر ال معمر

زياد عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

ساره عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

نوال بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقل

سلمان بن طاهر بن سلمان الهالل

بدر مبارك مطلق مناور الشمري

SIKANDAR ALI MUHAMMAD HUSSAIN

ي عيش بن احمد بن سلمان الجنونر

ياش بن علي بن منصور الضامن
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فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العبدالكري

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبدالكريم

عبدالعزيز عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح ا

PARAKANDY POOCHERE VALAPPIL NAZIMUDDEEN

عبدهللا بن جاسم بن عبدهللا العباس

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

خلف بن هادي بن مسلط الشمري

ي بجاد بن عبيد بن سعيد العتيير

عبدالجبار عبدالرحمن عبدالمجيد العيص

محمد بن احمد بن محمد مشحي

فيصل بن علي بن خليف الخليف

خلود بنت محمد بن عبدهللا بن مرشد

ي عبدالرحمن بهمن حمد فريد حاحر

احمد بن يحيا بن عبدالعزيز المنيع

عدنان بن عبدالرحيم بن عمر باشيخان

عصام بن عل بن يوسف العل

عوض بن محمد بن حمدان ال مخلص

نارص بن مهدي بن محمد بن عمبى ال معمر

انور بن حسن بن احمد المطوع

صالح بن محمد بن جاسم الحشاش
مشعل بن نعمان بن عبدالرحمن الشاهيى 

حسن بن علي بن سلمان ال محيميد

زكريا بن سعد بن سلمان العيد

فهد بن صالح بن احمد ال حمود

عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا الشبيب

احمد بن محمد بن صالح ال الشيخ

بندر علي بن خليف الخليف

عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العقيل

يوسف حسن عيد الكواري

ي بن حسيى  ال يتيم
هنادي بنت راض 

محمد بن خليل بن عبدهللا ال فردان

محمود بن ناوي بن ذيبان الرويلي

ي متعب بن ضاوي بن مرزوق العتيير

حبيب بن علي بن محمد الخويلدي

حسن بن علي بن عبدهللا ال حبيب

ضاحي حميد محمد مهنا محمد

عبدالرحمن راشد محمد علي ال فهيده

محمد بن علي بن طاهر الحمد

ي
علي بن احمد بن احمد السيهان 

مكرم بن عبدالجليل بن عبدهللا العرادي

امل عبداللطيف محمد الكوارى

عل حسن ابراهيم حسيى  القطان

سعود بن عبدالعزيز بن سعود ابوالسعود

علي بن جعفر بن عبدهللا المحسن

محمد عبدهللا سلطان عرمان
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صالح بن محمد بن مهدي ال صالح

حسيى  بن محمد بن عمبى ال معمر

علي بن صالح بن محسن المقبول

سليمان بن عبدهللا بن علي الهندي

ايمن بن محمد بن نارص الشايب

احمد راشد هادى انقيص معطش الرشيدي

يوسف بن مبارك بن خالد الخالدي

ي
ي بن خالد العبدهللا ال ثان 

مريم بنت ثان 

محمد بن ابراهيم بن محمد الربدي

احمد صالح محسن ال مقبول

حمد بن محمد بن حمد المري

عبدهللا بن احمد بن صالح ال مقبول

فري    ح بن مكيمن بن صياح الرويلي

د محمد نارص صالح المبر

حسيى  بن احمد بن علي ابو الرحي

فاطمه احمد غلوم

زكي عبدهللا حسن المرزوق

عبدالرحمن حمد عبدالعزيز الفراج

سامي بن زكي بن صالح العبدالوهاب

محمد بن محمود بن عبدالرحمن العبيدلي

عباس بن احمد بن عيش المرهون

مشعل بن محمد بن احمد عبدالعزيز

محمد بن صالح بن مسفر ال معمر

نزار بن ابراهيم بن يوسف الهاشم

مانع بن مهدي بن سعيد ال معمر

ي
عبدالكريم بن منصور بن علي العريف 

اسعد بن علي بن محمد السلطان

ي بن احمد بن محمد الفضل
عبدالغي 

محمد بن فهد بن عبدالرزاق الدليجان

باسم بن سليمان بن حسيى  ال شايب

علي بن حمد بن محمد اليامي

نارص بن جاسم بن حسن ال عيد

وحيد بن سعيد بن علي العوامي

باسم بن علي بن طاهر العيد

محمد بن علي بن احمد المالك

ي فهد بن سمبى بن جبان العب  

ي
هياس بن عبدالرحمن بن هياس الزهران 

ورد محمد عبدالكريم بن علي ال مطر

ي احمد بن حسن بن محمد عسبى

ي محمد بن مرزوق بن منيف الحرنر

باسم بن ابراهيم بن علي الخلف

محمد بن عبدالكريم بن علي ال مطر

زياد بن عبدهللا بن سليمان بالغنيم

حمد بن حمد بن عبدهللا الكليب

جابر بن احمد بن عبدهللا المنسف
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يجي بن معتوق بن عبدالكريم ال الشيخ

سعد بن عبدهللا بن سعد العقيل

محمد بن ابراهيم بن محمد الحمدان

سلمان بن احمد بن ابراهيم العاقل

رضاء بن محمد بن عيش العبيدي

ي غازي مشعل صعيجر منهات العتيير

عادل بن احمد بن عبدهللا البندري

امل حسن علي قمبر رمضان المال

ي
بدر بن عبدالوهاب نارص السنيي 

هند بنت عبدربه بن حسيى  الباذر

تميم بن محسن بن ابراهيم الساده

علي بن جاسم بن محمد السلمان

حسيى  بن حسن بن حسيى  الباذر

علي بن خليل بن علي المجنون

حسيى  بن جاسم بن محمد ال محفوظ

منصور بن منرص بن منصور حريد

محمد بن ابراهيم بن احمد الحمود

سعود بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح الم

شيماء فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعي

احمد بن حسن بن احمد المطاوعه

عيش بن موش بن طاهر العبدهللا

ماجد بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

حسيى  بن جعفر بن احمد الغويضي

عبدالعزيز بن عبدالهادي بن تركي العلوان

زكيه بنت صالح بن عبدهللا القراش

ي
فاطمه عبدالوهاب نارص السنيي 

ي عائشه فيصل الشعيير

علي بن مبارك بن علي الخضيمي

محمد بن عبدهللا بن عبدهللا ال رمضان

طالع بن متعب بن عقيل الشمري

حسن احمد علي ال يعقوب

فهد بن محمد بن علي المري

مي  محمد محمد الموش

فؤاد بن عبدهللا بن موش النويحل

ي عليان بن نارص بن دغيليب العتيير

حسيى  بن مهدي بن حسيى  كويس

ي عوده بن غريب بن مشعان العب  

سالم راشد شاجع علي ال فهيده

محمد راشد محمد علي ال فهيده

عبدهللا بن علي بن علي الخميس

ي دلع منديل بن دعاس بن مناكد العب  

طارق بن محمد بن صالح السيف

ي يزيد منديل بن دعاس بن مناكد العب  

محمد بن سعد بن صالح الرصامي

ي
علي بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 
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ي
محمد بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

عواض بن عوض بن فالح الرشيدي

علي محمد علي الكلثم

ي عويد بن حزوم بن جليدان العب  

ي فرحان بن ضبعان بن دهلوس العب  

ي خلف بن عذال بن مقبل العب  

موش بن احمد بن جاسم ال قمبر

ي
جميله محمود محمد الحوران 

حسن بن احمد بن حسن المسحر

ي عبدهللا بن احمد بن عويد العب  

حازم توفيق احمد الغويضي

عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهناء

سامي بن حسيى  بن محمد القطان

عبداالله بن محمد بن عبدهللا بن ريس

ي بن احمد العبدهللا ي بن حجر ناحر

ي ممدوح منديل بن دعاس بن مناكد العب  

اهيم نبيل بن صالح بن احمد البر
عادل بن علي بن علي مالء حسيى 

ي
هشام بن عبداالله بن محمد البقشر

علي بن حسن بن محمد السليمان

ي بن عبدهللا بوقرين
حسن بن راض 

ي
ي بن محمد البقشر

عمار بن راض 

ي
ي بن محمد البقشر

ياش بن راض 

ي
ي بن محمد البقشر

محمد ياش راض 

مساعد بن براك بن مساعد السبيعي

ي منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي مقحم بن جزاء بن دريميح العتيير

MOHAMED SAEED ABYAN

ي فاطمه خلف فرحان دخيل العب  

AKBER ALI JESSA

SIKINA AKBER SHERALI JESSA

كه جيسا العالميه  ذ م م شر

REGULAGADDA RAMESH

REGULAGADA EDDAIAH

VASUDEV RAMANI HASANAND

MADHAVAN THARAKAN

ي
يعقوب محمد علي شواشر

صادق عمر عبدهللا وببى

RAJA RAFIK AZAR

راشد عبدالعزيز سنيد

نارص احمد محمد عبدهللا المال

THAKADI MOHAMED GHOUSE SYED AHMED

OSAMA YOUSEF IRSHAID AL ZOOBI

محمد علي محمد شحان

فهد علي محمد شحان
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FUAD AHMED

نجالء عباد عبدالرحمن اسبيتان

ي
مايا مالك نورالدين االسطوان 

ي
ي جعفر زرعون 

فاطمه ابراهيم علي نف 

مريم صالح عبدالرحمن

احمد محمد سلطان

علياء احمد محمد بخيت

جنديل عبدهللا نارص العلوان

فاطمه احمد محمد بخيت

خلفان احمد محمد بخيت

نوره احمد محمد بخيت

نوف احمد محمد بخيت

عبدهللا احمد محمد بخيت

موزه احمد محمد بخيت

محمد محمد السيد معروف

طارق فوزى عبدالمجيد فرحات

ROLA EL AZAB

PARVEEN FATHIMA

يزيد بن محمد بن عبدهللا السنيدي

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI

KHURRAM AHMED MUHAMMAD AMIN

مهدى محمد كاظم اهليان

JAMEELA MARA ABDULLA

TOKTAM HOSSEIN SHEKAR RIZ

مريم عتيق مطر العقادي

MUHAMMED IRFAN SALEH

HALAMANE SOORYA SHANKARA BHAT

NASSIR ROSHAN ALI KASSAM ALI NACER

ي الزاير
سمر بنت زكي بن رض 

ي الزاير
زهور بنت زكي بن رض 

PARS GEM TRADING L L C

MASUD AFZAL

سيده احمد ابراهيم

GUISHENG WU

بشار خالد المرصى

خالد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

راشد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

جاسم سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

نجيبه محمد خليفه المويجعي

ماجد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

خالد بن ابراهيم بن محمد بن جثالن

سيف سالم احمد محمد الحمادي

محمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

سعود بن محمد بن عبدهللا بن جثالن

سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي
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احمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

بكي لقاء محمد سالم احمد البر

شيخه سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

طالل بن جميل بن مرزا حمدان

BASSAM SUWAN

ي
سامي بن نارص بن محمد البلوشر

ALI AHMED MOHAMED

جمال علي عبدهللا علي القصاص

كاه ي وشر
كه هيف بن محمد بن عبود القحطان  شر

ي
مرزوق بن محمد بن مرزوق القحطان 

ي
امنه مراد محمد مراد حسن البلوشر

عابده حبيب هللا سليمان فكري

KHUSHBOO JUGAL JAGGI

خليل حسن خليل الكردي

سعيد راشد محمد دحروي منقاش العامري

مبارك محمد مبارك عيش سعيد المنصوري

محمد عباس علي

DEREK JOHN LLOYD

TAYYABA IFTIKHAR

هيفاء محمد عبدهللا صالح هناوي

شيماء محمد عبدهللا صالح هناوي

بسمه محمد عبدهللا صالح هناوي

NITYA ROHIT ANAND

PAWAN RAMESH LALVANI

PREVIN GERARD FERNANDO

SALMAN ALI MANKANI

رفيعه محمد عبدهللا بن عمبى العميمي

سيف محمد احمد خلف العتيبه

مصطف  احمد خليل بدوى

رام جودت فهيم حال وه

SYED SAJJAD PASHA

IDRIS HUSSAMUDDIN TAIBALI JANOWALLA

سليمان عبدالكريم محمد طاهر الفهيم

حسيى  عبدهللا حسن جاسم الخلصان

حاتم عبدهللا عل محمد ابو النيل

خالد قاسم شاهيى  عبدهللا

NEETAKUMARI JITENDRAKUMAR

ي حبيب جعفر علي محمد كريم عبدالنير

SOPHIE ZIAI

KAMRAN ZIAI

محمد حسن محمد الباشا

عماد علي عزت كرزون

ان هشام محمد كامل عبى

طالل عصام ياسيى  الشام

عائشه احمد راشد يعقوب القاسم
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KHURSHID MOHAMMAD ABDULLAH SHIRAZI

PETER ANTHONY LEWIS

حسن محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد احمد حسن بوملحه

عائشه محمد احمد حسن بوملحه

امنه مبارك احمد

صفيه محمد احمد حسن بوملحه

ي
عزيزه لموان 

ي محمد سعيد سالم الزعانر

عبدهللا بن سعيد بن محمد

NAJIBULLAH ABDUL REHMAN

ه عبدالرحمن صالح العبدولي سمبى

AJAI SHARMA

KHALED HAMEDI
عل عكاشه محمد المومي 
محمد عل عكاشه المومي 

عبدالمنعم محمد بدوى

FEEROZ AHMAD KHAN

MUHAMMED ABAID IQBAL HAGI MUHAMMED IQBAL

ي
محمد بن نارص بن عبيد القحطان 

عبدالحكم محمود عبدالحكم عبدالقوى

ي
ي بن ثان 

مديه عبدالحكيم محمد ثان 

محمد احمد سعيد سيف المري

احمد يعقوب محمد جمعه

مريم بالل خميس علي

ي
ندى بنت علي رضا بن محمد جواد اللوان 

ي يوسف سعيد مبارك سعيد جمبى

ALFRED GAKUBA KALISA

Fariba Rezaei Babadi

عيش عيد محمد راشد

فاطمه ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

ABDUL SAMAD FATTANI ABDUL SATTAR

اشاء طالب حمزه سلمان الهاشمي

نور طالب حمزه سلمان الهاشمي

عادل حسن عبدهللا عيش الشيبه

صالح عبدهللا ابراهيم عبدهللا العبدهللا

ي عمر بط احمد محمد بن عمبى المهبى

ي عوشه محمد عبيد المهبى

HAZEL KLARA LOBO
وز محمد البلوشر خالد محمد فبى
حسن علي ابراهيم علي البلوشر

SAMEER ALIBHAI

فاطمه عبدهللا محمد سليمان

DR NAHID AZIZ HAMID AZIZ

عبدهللا راشد محمد النون
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DEAN NOBLE

MOHAMMAD NOKIO HOSSAIN MOHAMMAD YUNUS

SO MI PARK

Ma Lera  Santos Rivra

ي
فادي عبدالرحمن السبينان 

IMAD WALID AKKASHA

سكنه يوسف حمد

الخليل للنقليات

مبارك عتيق احمد بن عمان

امل بن احمد بن صالح قنديل

ي محمد جاسم علي سعيد الزعانر
مروان عبدالعزيز مسعد محمد المثي 

Babat Huneid Salehbhai

هدى احمد ابراهيم المناعي

ي ساره عيد مسعود سيف الزعانر

ي ه عيد مسعود سيف الزعانر مبى

KAVITA LAL

PAYAL JAIN

SANDEEP VINCENT FERNANDES

عبدالرحمن محمداميى  محمدعقيل فكرى

MOHAMMED IDRIS REHMAN

BASIM KINJ ISMAEL

جودة محمد عبدالعزيز شلير

SHAHIDA PARVEEN REHMAN
رزان عبدالكريم لطف 

SUSAN CORINNE YACOUB

MICHAEL WADI YACOUB

Tsveta Asenova Kamenski

انعام عيش يوسف عبدهللا

فاطمه احمد عبدهللا عبيد البسطي

INANC KIRGIZ

عائشه عامر خميس سالم

محمد يوسف محمد احمد الشامي

ميشال انطون سمعان

ريمه غانم علي محمد بوحديد

غانم علي محمد بوحديد

HISHAM HASSAN

رامي مازن محمد علي الخياط

محمد علي احمد محمد العور

شكريه رحيم دفار شطي احمديان

NIZAR HASSANALI KARMALI DHANANI

ALY NIZAR HASSANALI DHANANI

MEHTA DILIP KUMAR SHAMALDAS

سهيله الماس جعفر

داليا محمد حسيى  مأمون
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ناديه مغي 

HADI AYOUB AGHA
ف محمد حسيى  محمد شاهيى  اشر

ينال احمد حسن سليمان

JALALUDDIN KAZI

ANANDA SURANA

AGNANI ISHWARLAL RUPCHAND

اولغا فؤاد مزاوي

JITENDRA NANIKRAM MORDANI

RAJU VITHALDAS

نشات عشم واصف

زياد سعيد سالم

ATIF ABDUL AZIZ POLANI

MUHAMMAD ARIF ZAKARIA MUHAMMAD ZAKARIA I

طه بن نارص بن محمد الطوب

PRAMOD KUMAR MAKHARIA

JYOTI HARIDAS COKALDAS

ياش حسيى  علي فردان الفردان

PRAKASH BALDEV NIHALANI

BALDEV MOORAJMAL NIHALANI

KALTAR KISHINCHAND BHAGNANI

RESHMA KARTAR BHAGNANI

JAYADER BINE

MONICA MOHAN

KARTHIKEYAN VADAKEDATH KODANCHERI

ليل عبدهللا حسن عبدهللا بدبوش

محمود ابراهيم محمد عبده

JAFAR ALI

VANITA SERAI

MANSOOR LEGHARI MAHMOOD KHAN LEGHARI

MOHAMMAD ALI LEGHARI MANSOOR AHMED KHAN

MOHAMMAD AHMED KHAN LEGHARI MANSOOR AHME

BADRUDIN GULAMHUSSEIN KASSAM

INDRAVADAN KANTILAL TARACHAND SHAH

محمد حسن عبدالكريم الدراي

REETA MASAND

PRADEEP ISWAR BHOJWANI

RUBINA SHAHID AZIZ

BASIL JEROME DIAS

Gobindram Chimandas Ramchandani

ي
 
حسيى  محمد حسيى  المرزوف

VINOD KUMAR PURSHOTTAM RATHOD

VINOD MOHANLAL LAHORI

رقيه عارف البيطار

عالء الدين خرص  البيطار
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محمد علي محمد احمد الشجي

محمد عبدهللا سيف محمد الدبوس
نوره محمد عبدربه محمد حسيى 

فاطمه ابراهيم يوسف عبدهللا الصايغ

مريم جابر محمد

عمر سلطان حميد خليفة الشامشي

عزيزهللا عبدالرحيم روستا

خالد محمد عبدهللا
محمد قاسم عبدالكريم تلجيي 

مريم عبدالرحيم احمد نور عبدالنور البناء

MUHAMMAD KASIM

MUHAMMAD FAROOQ

MUHAMMAD ASIF

MUHAMMAD HANIF

BHATIA MURLI GHANSHYAM

فوزيه احمد محمد ال صالح

ي
 
ياش بن احمد بن مجي الدين الحرف

عائشه سعيد علي ال غانم

ثريه عبدالخالق محمد ابوحامد

ي
 
محمد بن ابراهيم بن عبدالمحسن العوف

نور عبدهللا حسيى 

صالح احمد محمد قاسم السعدي

شيماء سعيد عبدهللا

حسن فؤاد حسن زيعور

ي راشد بن علي بن سالم بن جاسم الزعانر

سيف عبدهللا محمد اهلي

ي
 
الهام يوسف موش المرزوف

INAYATHULLAH MOHAMMED

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

ماجد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

مريم احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

شمسه حسن محمد بوطويل

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عبدالعزيز احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عمر احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

حسن احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

خالد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمود حسيى  محمد حموري

شيخه هزيم خميس

ى سعيد مصبح حثبور المهبى

خالد عبدالرحمن محمد الجسمي

براق عبدالرحمن صبجي استيتيه

يونس بن عبدهللا بن حسن ال فردان

محمد بن علي بن احمد ال عيد
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عايض  بن سعد بن عايض  الدوشى

ZEHRA QAMRUDDIN

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدهللا السوي    ح

ي افتكار بنت عبدهللا بن شجاع العتيير

ي هادي شعيفان مزخر العتيير

ايحه مازن نزيه يوسف الشر

SYED NADEEM YUNUS

Aseem Ismail Aziz

ي سارة احمد عبدهللا بن نبهان الزعانر

ف احمد نايف يعقوب حمودة اشر

احمد مدحت هاشم فوزى عبدالرحمن

FADI WAEL ANABTAWI

Abdul Hafeez Abdul Jaleel Abdul Jaleel

CHANDRA RAMESH CHHABRA

Kumaran Nowuram Malaysia

ي ليمتد
سولوز بروبرن 

Thayil Kummaya Suraj

Anil Kumar Kaithakuzhi Meleveedu

غالب عبدالعزيز عل سنان

AJAY KANJANI

RIAZ BIN YUSUF

SEYED HESHMATOLLAH SAYED ABDOLRDA JADBAB

محمد بن محمد النارص الخذيرى

ي
حسن بن غال م بن محمد البلوشر

ي عبدهللا عبدالجبار محمود الكوهجر

ARAIN MOHAMMAD BIDAD

ي
 
فادي رمضان محمد الصاف

RAJEE STEPHEN VINCENT

ي حسن شحده جمعه الهونر

ايمان فؤاد سليمان ميخائيل

Deepa Raghavan

سلطان علي راشد احمد عبدهللا لوتاه

SHAHEENA YAHYA

FOUZIA ABDUL SAMAD GRADIT

ABDUL SAMAD GADIT

PATEL DILIP JERAM BHAI

HISHAM MOHAMMED EL HAYEK

لمياء عبيد خليفه سالم يوعان السبوشي

احسان عمر ابوالشامات

سناء سعيد اللحام

حسن مجيد حسون

عماد وليد الشيخ حسن

SAFYAH SADIQ MUHAMMAD SADIQ SURIYA

احمد فاروق حسيى  سليمان

احمد بوشكه
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نارص بن محمد بن عبدالرحمن العجمي

هيا محمد اسعد عل

روضه محمد محمود يوسف

OLGA BUTTNER

NORDIN BIN JIRKASEH

Moin UR Rehman Qamar UR Rehman

احمد هاشم حسن البيطار

عبدالجبار عيش عبدالجبار عوده

ي
يان  مهره علي محمد يعقوب الشر
ضيدان بن سالم بن فيصل ابوثنيى 

هشام عبدالرؤوف ابراهيم خنفر

محمد خليل محمد حبيب

WANG KAI

ZHANG WENMIN

عبدالكريم محمد اسعد المصلح

ي محمد القيشي
موفق مصطف 

SHAHUL HAMEED AYOBKHAN

حيدر عبداالمبى حبيب

JACOB PHILIP

اده مريم كنون محمد مبى

ي صعفق عبدهللا دعيج الركير

AHMAD HASAN RIMAWI

ابراهيم اسماعيل علي مهنا

فواز فايز عبد صالح

سنان داود محمد القيمري

شهاب ياش عبدالرحمن احمد زايد

زايد ياش عبدالرحمن احمد زايد

شمسه ياش عبدالرحمن احمد زايد

سعيد ياش عبدالرحمن زايد

ي
 
علي يوسف موش يوسف المرزوف

ZIA ABBAS MIRZA ZAFAR MIRZA
جعفر فتجي محمد ياسيى 

علي بن مرهون بن يوسف ال يعقوب

LALIT MOHAN LAL

THAYYULLA MADATHIL SAJEEVAN

MOHSIN MOHAMED TAKI JAGANI

SHERNAZ NOZER ANTIA

ANTIA NOZER GUSTAD

URSULA HARLOS

SOUBHI CHEBIB

صابره يوسف احمد ابوزهره

ALEXANDER THARYAN

داليدا عقاب نايف جرار

PAUL WILLIAM DAVIES

براوي عدنان محمود  عبداللطيف البر
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راشد حمد رحمه الشامشي

دينا باسل كاسيا

محمد عبدالسالم حسن تيم

ف ي السيد محمد شر
فروزان السيد عبدالغي 

سلمان محمد خالد احمد

عبدهللا موش محمد عبدالرحمن

عبدهللا محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد علي بن حلوه

عمر عبدهللا حسيى  فرج هللا

عبدالملك بن عبدهللا بن سعد الروق
نوره ابراهيم احمد خلفان ابورنقيى 

محمد سامرحسيى  الخماش

ي
زينب ابراهيم محمد احمد زرعون 

ي
محمد ابراهيم محمد احمد زرعون 

نارص محمد علي يوسف

حسن ابراهيم سعيد لوتاه

موزه سعيد محمد غانم بن داحس

محمد حسن خلف الشاعر

مبارك بن علي بن عبيد الدوشي

هناء يوسف زينل حسن عبدهللا

ي
احمد علي محمد شبان 

MOBILE MEDIA FZ LLC

جهاد خليل البواب

عفراء سعيد محمد سيف بن نواس

حسيى  علي حسيى  المنصوري

فاطمه محمد عبدهللا عبدالرحمن شور

حليمه جاسم عبدالرحمن الهيل

حمد عيشي عبدهللا حمد الهتمي

فاطمه عبدالرحمن جاسم الهيل

هند سيف احمد الغرير

مي  علي محمد احمد المال

محمد سيف خميس ماجد المري

خالد احمد حسيى  يوسف

يوسف خليفه محمد الفقاعي

ASHWINI GOPAL BHAGWAT
فادي فوزي علي حسيى 

ELIAS MASCARENHAS

JAYSHREE PARSHOTTAM SAJNANI

KASHISH SATISH SAJNANI

VIDHIKA SAJNANI

DINESH PARSHOTTAM SAJNANI

SATISH PARSHOTTAM SAJNANI

محمد اسماعيل عابر اسماعيل

علي حسيى  مراد

محمد احمد ابراهيم احمد
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عائشه عتيق احمد يوسف الحمادى

عادل محمد عبدهللا السعدى

جميله غريب علي عبيد السويدي

GHULAM FARID CHAND BHAI

عبدالحميد مصلح عيش علي زيد

فيصل غازى مجيد

انتصار محمد احمد الغوثان

كانر نزيه جريس  سالمه

احمد عبدهللا محمد باصهي

عبدهللا عمر عبدهللا العمودي

مريم حسن علي رقيط

Nitin Mehta

SHAIKH MOHAMMAD BURHANUDDIN

عمار اسعد حبيب احمد

حمد يوسف عبدهللا قاسم العمادي
لبي  مصطف  عبدالكريم خرص 

عبدالهادى علي عباس خميس  حسن العلياك

DAGETI THAMMA RAO

هاله محمد اميى  الجدعان

ديما نقوال  الياس قندلفت

طارق جميل عيش معايعه

محمد علي الدين محمد الصغبى

هان موزه عبدهللا علي عبدهللا الشر

ROHIT SINGH CHORDIA

RINA MOHIUDDIN

MOHIUDDIN ZAMAN

VASUDEVAN SOMASEKHARAN PILLAI

طارق زيد الجندي

SANJEEV KUMAR UPPAL

MUHAMMAD MUMTAZ KHALIQ

محمد خلفان احمد الغيث

FARAH FARAMARZ NAMI

NITIN BHARGAVA

YAMINI HARISINH MERCHANT

NATASHA SAJID ZAHID

PATNI VINEET PATNI KAILASH CHANDRA

HITESH MUKUNRAI SHAH

SHUJA-UR RAHMAN KHAN SAKHAWAT ALI KHAN

AMIT GUL SHAHANI

HIMASHA WIDYARATNE

ي
خورشيد محمد حاجيان 

عبدالرسول نجف قائدي

هيثم احمد سيف محمد بالحصا

عبدهللا هيثم احمد سيف محمد بالحصا

عمر هيثم احمد سيف محمد بالحصا
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SHABBIR HUSSAIN MOHAMMAD ALI

AMEEN POTTACHILAGATH

MUHAMMAD SOHAIL NOOR MUHAMMAD

AKBAR ALI MULLA FAKHRUDDIN

NADEEM ABDULRAZACK ADAM

كه الزبيى  للتجاره العامه شر

وائل حسي  فائق محمد ابو شادي

ي
رائد ضامن جديع المومي 

وفاء عيش عبدهللا موش المنصورى

SYED NIZAMUDDIN

ي ليالي بنت منصور بن عامر الكثبى

SYED RIZWAN ALI SYED ASLAM ALI

SOUZAN M S TARAZI

MAY ANTHONY FERNANDES

ABDUL AZEEZ ONNARAKKATTAYIL

EDWARD N N TARAZI

فادي ناهض نجيب طرزي

MEENAKSHI SUNDARAM GOPALAKRISHNAN

SHAJIR BARAIL

 الشعالي
جميله حسيى  محمد حسيى 

محمود عاطف احمد احمد بسيبس

ي
هنيه محمود حسيى  المومي 

عبدالمالك محمد رشدي مصطف 

بالل عبدالكريم بالل قمبر

يشى احمد مبارك

احمد بال ل عبدالكريم بالل قمبر

JRUM FAWAD SIDDIQUI

هويدا مبارك عيش المنصوري

مطر علي غانم خلفان المري

هان محمد عبدهللا سلطان عبدالرحمن الشر

FAEZA DAWOOD AKHTER

امتثال باسل عادل الكيال

شذى بطرس  عواد
نبيل حسيى  ياسيى 

مها احمد كمال فريد عطاونه

محمد وجيه زك مسعود

كه سعود عبدالعزيز الراشد واوالده العقا شر

عادل ابراهيم حسن عبيد

نقوال نمر ميخائيل سابا

ليل سامي نخله الجلده
عبدهللا بن ابراهيم بن محمد العريف 

سلمان بن عبدهللا بن سالم

عدنان بن عبدالحميد عبدالحفيظ مراد

فاطمه سعيد عبدالكريم محمد طاهر

سعد سعيد عبدالكريم محمد طاهر
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ي
محمد مرش علي مصطف  الدجان 

عزاء عبدهللا سعيد الغافري

MUHAMMAD SADIQ HAROON

MUHAMMAD OWAIS MUHAMMAD RAFIQ

ASIA SAMI MUHAMMAD SADIQ HAROON

محمد عطا محمد السيد سعد
حسيى  محمد سعيد حسينان 

Lamees amer Abu-Issa

محمد نبيل محمد ابراهيم

DAWOOD MOOSA

NUSRAT DAWOOD

ي
خالد طالل خالد وزن 

SANDEEP ATTRI RATTAN CHAND

ي مقبل عبدالرحمن فهمي
هان 

SHANKAR SUBRAMONIAM

NASEEM HASSAN KHAN

ميثاء محمد هاشم

LIAQATALI DATOO

عبدهللا مشعل عبدهللا فهد المشعان

ماهر يوسف عبدهللا الكيالي

هما علي محمد الشوري

سالم بالل سالم حرموص المري

SHER ALI MURAD ALI

MOHAMMAD REZA MOSLEM SHAKER DONYAVI

FATEN SAID KHATTAB

ي االطرش
انعام جاش حسي 

RAJESH PARAKH

صالح قاسم صالح يافعي

QU YUHONG

صالح بن حمد بن مانع ال صالح

محمد بن مهدي بن مانع ال صالح

حمد بن يجي بن صالح ال سويدان

عبدهللا بن علي بن يجي ال صالح

يجي بن علي بن هادي ال صالح

مهدي بن محمد بن حسيى  ال سفران

جمال الدين محمد زين الدين منصور

ي
رنا مصطف  ماجد حلوان 

VAZHAYIL PUTHALATH BALAN

عبود بن علي بن النوه المهري

ساميه محمد حسن ابوشعره

YU HAI

ي
اشاء ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

غاده تحسيى  جابر ابوطبيخ

ي
طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
مريم ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 
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صفيه عبدالرزاق ابراهيم

ي
احمد ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

محمد احمد علي الشجي

التجان  عبدالقادر بابكر النعمة

حسن علي الشيخ عبدالقادر
عائشه يسلم سالم معاشر

هيثم زغبى ذيب
مروان محمد سعيد بن بشر

عبدهللا محمد ابراهيم االستاذ الشجي

زا الريس الفهيم سعود عبدالنور اسد علي مبى

خالد راشد سعيد بن ياش السويدي

حسن ابراهيم محمد كرم

عبدهللا بن حمود بن عل العوده

معصومه بنت محمد بن احمد الحميدي

جواد بن محمد بن خليل البطيان

عبدالقادر محمد معماري

ناديه عقيل عل

نوره محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

خالد اسامه ابوالسعود

محمد عقل هاشم

ي
عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
عبيد عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
فاطمه محمد اميى  محمد الزرعون 

ي
حميد عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
شيخه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
شمه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

عثمان خالد حيدر كرامت علي رضوي

عمر بن خالد حيدر بن كرامت علي رضوي

باسم محمد كريم

باسم محمد كريم
منال عمران يوسف الشيشان 

عبدهللا محمد احمد حسن بوملحه

SUNIL KUMAR EDAKKUNNY

دالل محمد بندر الهالالت

ي حسن مطر
لميا عبدالحميد جان 

حاتم بن محمد بن عبدهللا الحازم

MEENA BAKHSHI

Muhammad Danial Mustafa

عمر سيد عل السيد

FAISSAL KHDIRI

عبدالكريم صالح حسيى  محمد المدحوب

نجاح عبدالرسول محمد عبدالرسول

AMMAR HASAN ALUL
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سائد عيش توما القسوس

وسام انطون قسطه الشوملي

REMEDIOS ARAGONES GAMBOA

حسن نادر مكانشي

رنا انطانيوس نعوم

DANA ABU GHAZALAH

نزار عادل نوي  هض

ايلي شفيق فرحات

هاله صالح الدين عبدالحميد

Infinity TV FZ-LLC

فهد اديب صالح

سامر معيى  يوسف حماد

عمر صبجي عبدهللا عبدالرزاق

سمبى يعقوب صالح الخليل

وسام ادوارد موش كشك

ي رياض  محمد رشيد عرانر

MARK WILLIAM DAWSON DAVIE

هبه سمبى محمد يونس

منذر صالح ابراهيم النابلشي

ي محمد عبدالرحمن
عبدالرحمن سبي 

ماهر يوسف عبدهللا الكيالي

عبده عثمان احمد خالد

عقيل عبدالفتاح كاظم عبدالفتاح

سمبى عمر سالم حماده الشحرى

حسام عبدالغفار بدوي ابو عيشه

سعاده سعيد علي

سلطان ابراهيم عبيد الشاعر آل علي

جمعه عيد جمعه سالم االنصاري

حسن محمد حسن المال

حسن احمد محمد احمد حوكل

جميله خليل مطر اسماعيل ابوجراد

حسن سالمه سليمان ابوشباب

انماء االمارت للتجاره العامه ذ م م

عبدالحميد سيف عبدالرحمن محمد حوير

عدنان محمد مطر احمد الخيال

احمد محمد اميى  محمد سعيد

محمد عمران تريم الشامشي

BHASKAR BANERJEE

كه هيفاء محمد عل الشر

شيخه اسماعيل جابر

خالد عبدهللا علي شهيل

هدى خميس سعيد الشامشي

زا عل الشمش سيف حسيى  مبى

سمبى عصمت البيطار

مصعب عبيد محمد ابراهيم مبارك
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راشد حميد عبدهللا راشد ساحوه

سميه محسن محمد عبدهللا شبانه

LILAC SAHAR KHALISY

ي
ي ابن سعيد القحطان 

 
محمد ابن شاف

علي بن سعد بن عبدهللا بن كليب

مريم احمد سلطان محمد القطري

ابراهيم احمد سلطان محمد القطري

عمران احمد سلطان محمد القطري

امل احمد سلطان محمد القطري

عبيد احمد سلطان محمد القطري

سعيد خليفه حميد بن ركاض

نوره خليفه حميد بن ركاض

سعاد خليفه حميد بن ركاض

احمد سلطان محمد القطري

سلطان احمد سلطان القطري

سالم حمد سالم الحمر

نورا عبدالرحيم حمدي الفرا

نبيله علي ابراهيم الفردان

ايمان حمزه محمود ذيب

عدنان احمد ذيب العتيير

حفيظه يوسف  عبدالفتاح

هللا الحجر هرموزى عدنان محمود خبى

جوزيف سمعان سيف

NUPUR KUMAR BHOWMIK

علي سليمان محمد ابوشعر

لؤي زايد سليم الحداد

MAHMOUD ABDULLAH ALQUTAYRI

RAED MOHAMED SHUBAIR

داود محمد عبدالرحمن عبدهللا ال علي

ي جاسم محمد يوسف بوحجر

ALEXANDROS ATHANASSIOS DILAVERIS

ضج احمد درويش احمد عمران حالمي

ي
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

ليل بنت محمد حسن بن عبدالمجيد الشيخ جعف

هدى علي اصغر علي رضا

فاروق صالح مصطف  الناطور

موزه احمد سيف علي الغفلي

علي احمد سيف علي الغفلي

فاطمه عبدهللا احمد

صالح بن صالح يوسف الحمادي

امل صالح بن صالح يوسف الحمادي

حمد صالح بن صالح يوسف الحمادي

محمد صالح بن صالح يوسف الحمادي

مريم صالح بن صالح يوسف الحمادي

ه صالح بن صالح يوسف الحمادي منبى
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جواهر احمد محمد

فاء صفيه حسن احمد الشر

معتصم عباس الملك عباس

ي فياض  شنابله
فياض  مفض 

سالم سالم بن خميس السويدي

ي خليفه حسن سعيد بن شور الكتير

باتريك شاهي بارسومبان

مارليى  لويس غالب

الدكتور سيف محمد علي العجله ال علي

عيش محمد عبدهللا عبدالقادر محمد

جورج حنا فضول

اسحاق محمد عبدالرحمن عبدهللا

امنه عبدهللا احمد

سعود فيصل سلطان سالم القاسمي

ي
مصطف  جمال الدين السويف 

خلفان محمد ابراهيم

ي
 
جمال عبدهللا سالم باطرف

فوزي عمر سالم بامقاء الجابري

مريم عبدالكريم محمد جلفار

بسام ابراهيم محمد دارشاويش

محمد عبدالسالم حباب

ي الشامشي
عبداللطيف محمد خادم الطريف 

كلثم احمد يحيى

مريم خليفه حميد بن ركاض

راشد عبيد علي بن علوه

شيخه احمد سلطان القطري

امل عبدهللا عبيد لينيد

رجاء سلطان محمد الهامور

كه سيلغو لمقاوالت البناء  ذ م م- شر

مصطف  بن عبدهللا بن سليمان العمران

سليمان بن عبدهللا بن سليمان العمران

حصه عمر غانم محمد الغيث

غانم عمر غانم محمد الغيث

حمده عمر غانم محمد الغيث

هالل خميس ابراهيم سالم المازمي
غون  منذر جمال يعقوب البر

عايده طارش ربيع

احمد علي عبدالرحمن عبدهللا

احمد عبدالعزيز بن عون ال كثبى

خليفه معمر نارص الشيخ منصور ابراهيم الرخ

امنه ازر عل الماجدى

ي مبارك احمد مبارك حسيى  الخمبى

احالم عبدالرحمن محمد عبدهللا الفيل

مهدي عبد الصاحب عباس

ع محمد علي اسماعيل الشر
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حاتم زهبى كمال اديب ابوكويك

سعيد محمد عبدهللا عبدالرحمن النيبارى

LAXMI KHEMCHAND NAGDEV

MUHAMMAD ALI KHAN

يعقوب ابراهيم حسيى  قابيل

محمد شميس  محمد جعفر

بسام محمد تركيه

عائشه احمد محمد فضل بن هده

محمد احمد محمد فضل بن هده

امنه راشد سعيد

عشبه احمد محمد فضل بن هده

فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

نداء محمد عبد

بدر احمد غلوم يوسف االنصاري

شمسه خليفه خميس محمد بن حارص  السويدي

عبدهللا محمد سليمان ال علي

عبدالسالم راشد مطر عل السويدى

عيش ابراهيم غلوم المازم

فارس احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

عبدهللا احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

ميى  رزق جميل قدوره جبى

علي محمد علي الدالي

مي العلمي

محمد اسامه العلمي

عمر وليد عبداللطيف الشيخ حسن

احمد خميس راشد الذيب

احمد محمد سعيد المشجري

اميه صالح سعيد

بدر عبدهللا احمد حسن السلمان

ي
عادل عبدهللا ابراهيم جمعه الحوسي 

لينه رياض  سعيد الرياض

غاده جمعه حميد عبيد

محمد ابراهيم محمد عبدهللا

علي بن عبدالرحمن بن محمد الشهري

مي  بنت سعيد بن عبدهللا الشهري

فاطمه عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

حميد عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

علي يوسف خلفان عبيد بن صندل

عبدهللا بن سليمان بن العبدهللا العساف

محمد احمد الرضوان

مريم ابراهيم محمد ابراهيم الريس

حنان ابراهيم محمد ابراهيم الريس

مؤسسه الواحه العقاريه

JADE CANDICE CORREA

DENDRA CANDIDA CORREA
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بدر علي عبدالرحمن الحلو

ي يوسف زمزم حاحر

ايه هاشم صالح مناع

محمد اميى  عز الدين

هراج مارديروس  مارديروسيان

محمد عبدالرحيم حسن خليل

محمد خرص  ابو كويك

ليل عبدهللا محمد علي

MANI LAKSHMANAN

نضال محمود جبر مصلح

محمد سعدهللا بشار عابد

عبدهللا محسن عمر

عبدالعزيز حسن عبدهللا حسن الحمادى

عبله بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

محمود محمد حميد

عبود احمد عبد هللا باصوالن

عبدهللا محمد احمد المطوع

علي بن حسيى  بن محمد النمر

MUSHTAQ AHMED KANWAR

AMIT KUMAR GANDHI

MOHAMMAD BAGHER AINECHI

كه عبر الخليج لالستثمار القابضه شر

اللمعان التجاريه

HAJI HAROON

KUSHAL PALSINHJI JADEJA

GIRAUD BERTRAND

شاكر بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

نبيل عبدهللا يحيى العلوي

MOBEEN JASSAT

BARA AHMED KAMEL AL-HADITHI

فاء حماد محمد علي الشر

ريم خليفه محمد خليفه المويجعي

ي لتجاره الكهربائيات
 
االسكاف

JAMAL DARKAN

محمد حسيى  علي محمد المرازيق

علي حسيى  علي محمد المرازيق

عبدهللا حسيى  علي محمد المرازيق

نشين محمد سماره

BASHER MOHAMMED ABOLAIL

ه محمود احمد عبدالرحمن ابو جمبى 

FARAZ SAFDAR

اشاء محمود محمد ابراهيم

ياسميى  محمود محمد ابراهيم

محمود محمد ابراهيم محمد

امل السيد حلمي ابراهيم نوار
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فاطمه احمد محمود عويس

ناديه احمد حسن

نجوى عبدهللا محمد

راشد عبدالرحمن احمد صالح ا

ي
سيد اسماعيل سيد عبدهللا سيد عقيل حسيي 

منذر فريد محمود

عبدالرحمن زيد محمد سعيد باقرين

عبدهللا احمد موش السده
ه عبدهللا حسيى  سمبى

محمد سلطان عبدالكريم مسلم

مريم عبدهللا حسن

ه حسن محمد حسيى  زنجبى سمبى

عبدهللا احمد رشيد هرموزي

فاطمه عبدالرحمن محمد

محمد عبدالرحمن نظبى

احمد عبدالرحمن نظبى

محمد عبدالرحمن نظبى

مي
ابراهيم سالم محمد بلخبى الحرص 

شيخه علي سالم علي العويس

ي فاطمه محمد عبدهللا بن قضيب الزعانر

عبدهللا علي احمد عمران

IBRAHIM MAHMOUD IBRAHIM

ش فرج فرج غبر

اميى  بن رضا بن علي ال غريب

نداء عبدالغي  نرصهللا شعت

مريم عبدالرحيم محمد احمد الحمادي

جهاد محمود قيم

نافذ مصطف  عمر شعشاعه

ضياء الدين محمد عبدالحكيم زعبى
يوسف عبدهللا محمد احمد نظاميى 

ه محمد عبدهللا سمبى

فهد محمد سعيد عكام

ماسه نزهه بشار الجابري

سامي نزهه بشار الجابري

DANISH HUSEIN MOHD ISHAQ

احالم عبدالرحمن هدال

رماح محمد طراد دبيس

JAMAL JAMIL ANABTAWI

وائل بن صالح بن محمد النمله

محمد مبخوت فهاد فادي العجمي

نضال صالح احمد بطانيه

خليفه مطر حمدان الوشاحي

عبدهللا مطر حمدان راشد الوشاحي

رشاء عبدالرحيم ابراهيم فكري

ي
محمد بن جبر بن محمد بن جبر ال ثان 
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علي محمود محمد عبدهللا محمد فكري

SONALI KANAKIYA

فؤاد عبدالعزيز حمد عبدالرحمن المدفع

نعيمه عبدهللا احمد

ميعاد عبدهللا حسن ماجد

علي محمود محمد محمود
يوسف عبدالرحيم عبدالكريم احمد زرعون 

غانم خلف غانم عبدهللا الشامشي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد الذياب

احمد سعيد راشد محمد النعيمي

احمد ماجد احمد الطاهر

جاسم احمد عبدهللا حسيى  البناي البنا

وليد احمد يوسف محمد الحمادى

امنه غلوم توكل

عائشه عل عباس العبدهللا

محمد عبدالرحمن حسيى  محمد ال علي

حمدان محمد عبدالرحمن حسيى  محمد ال عل

ي
احمد حسن محمد حسن المعيي 

وس مولوده كرباج حليمه دمارلب 

ي
جميله عبدالرؤوف عبدالغي 

نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

اميى  عبدالعزيز محمد اميى  المال

حسن عل عبدهللا العويس

نوره بنت عمر بن احمد الخليفه

احمد عدنان كتمتو

MOHAMMAD ARSHAD FAROOQUI

FERAS AL BACHAT

وس  مولوده كرباج حليمه دمار لعب 

صالح احمد محمد كبيس اليافعي

فهد سليمان بن صالح ابا الخيل

فارس بن عبدهللا بن فهد الرشودي

محمد بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المناعي

Mohsen Mohammadali Ghovehoud

عيد مشيلح عياد البقصمي

محمد بن مسيفر بن هاشم المالكي

زينب محمد يوسف العمري

عبدالوهاب بن عمر بن عبدهللا باحمران

علي بن قاسم بن حسن الحليلي

SAID UMAR BUHHARI

PARVEEN AHMAD

سعدي بن خنيفر بن عليان الرشيدي
حسيى  عباس حسن حسيى 

ف محمد محمود سالمة اشر

امينه عبدهللا محمد باقر
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RAMESH REDDY GADDAM RAJA

جواد كاظم جواد سعيد

محمد وميض ديبو ريحاوي

ALI ABBAS ALIZADEH

راشد احمد محمد بامطرف الكندي

محمد علي احمد الحمادي

يف سالم عليك محمود محمد شر

صالح سالم محمد سالم العبيدلي

ZEBANAHID FARHAN SIDDIQUI

نوره عبدهللا سيف عيد السويدي

محمد عبدهللا حميد حمد الخاطري

ي محمد علي مبارك محمد الوشام الجنيير

ي ساره علي مبارك محمد الجنيير

يشى عبدالرحمن عبدالهادى حبيب

شيخه فارس علي

علي سيف علي الخاطري

Kamal Ali Ahmed

ALIAA MAHMOOD HASAN

منال سميح خرص  الخطيب

احمد عيش محمد يوسف

ه عبدهللا نايف البقرى سمبى

ميسون عل يوسف قدوره

فراس سعدي فاضل

CHITRA DEVKUMAR AIDASANI

رائد فؤاد نجيب الزبن

هنادي احمد محمود شحادة

انطوان شارل بشاره جورج ميالي

SHOBHA RAVI KUMAR

رشا عادل حماده

مه احمد خالد فانوس

عيش احمد عوض  الرفيع

مخايل نبيل الطيار

محمد صالح الخرفان

صال ح عبدهللا احمد عبدهللا

NARESH CHANDI RAMANI

ي نايف بن حميد بن مصيح العب  

LANA MONES GHARAIBEH

GANPAT RAM

طارق خليفه حمد خميس

خالد خليفه سيف بن قسمول

محمد علي محمد احمد الحمادي

ظريف اميى  ابراهيم الضبع

NASSER MARWAN OBEID

احمد علي راشد عبدهللا
عبدالكريم احمد حسن احمد حسيى 
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KHALED YAHYA YAFAI
قحطان محمد ياسيى 

ايمن احمد فاروق عبدالحكيم بركات

مريم سيف احمد سيف

عمر سيف احمد سيف

مي  سيف احمد سيف

عائشه عبيد حمد

سيف احمد سيف

فاطمه سيف احمد سيف

سالم سيف احمد سيف

شمسه سعيد سالم هاشل

مانع سعيد سالم هاشل

امل سعيد سالم هاشل

سهيله سيف سعيد

عنود سعيد سالم هاشل

ي سعيد محمد سعيد الراشدي الكعير

سعيد سويدان سالم رشيد

راشد سويدان سالم رشيد

سالم هالل علي غصيب زحمي

شيخة راشد خليفة

جمال سعيد علي محمد عل

سعيد علي محمد عل

يفه محمد شميس  محمد جعفر شر

ي هاله خليفه حسن سعيد بن شور الكتير

خميس سيف سعيد سالم بن حمود القايدي

ي نايع محمد نايع الكتير

مصبح عبيد مطر الطنيجر

عبيد علي هويشل الخاطري

سيف حامد عبدهللا غنطوش المزروعي

ي عبدهللا راشد مسعود راشد النقير

جمعه علي عبدالرحيم علي سالم

محمد عبدالوهاب محمد

ي
شيماء محمد عبدهللا العمان 

احمد علي عبدهللا عبدالرحمن

ي موزه عبدهللا محمد راشد عبدهللا النقير

ي
 
نارص حسيى  عبدالشاف

ي سالم سعيد علي عبدهللا النقير

ي عبدهللا راشد سيف محمد النقير

هاجر احمد محمد

نارص محمد حسن

ي خالد محمد بن سالم عبدهللا النقير
احمد محمد عيش حسيى 

خلفان مطر سالم علي الغشام

فيصل موش ابراهيم احمد البوحي

فهد موش حامد ابراهيم
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نوره عبدهللا سالم محمد

راشد خديم محمد خديم

نبيل عيش محمد عيش

ميعاد عبدهللا محمد رفيع المنصوري

جمعه صنقور جمعه صنقور

ي محمد سيف سعيد حماد الزعانر

ي سيف محمد حسن محمد الطنيجر

عائشه سعيد محمد مصبح القايدي

عبيد سعيد سالم احمد الزيودي

كمال سالم راشد عبيد يماحي

محمد حسن سعيد علي بن قرش النعيمي

خالد محمد علي المليح

تيسبى محمد عيش البابا
عبدالباسط السيد احمد حسيى 

فريده جميل محمد نعمان

KONSTANTIN PAK

VERA YABLUNOVSKAYA

يونس حسن محمد علي

مريم اسماعيل صديق

لطفيه سليم محمد بركه

عادل حسن شعبان

فاطمه مبارك عبيد الشامشي

اسماعيل حسن غلوم داخدا

جميله محمد علي
ابراهيم محمد محمود الشح 

RUBINA LEGHARI MANSOOR AHMED LEGHARI

ان الفند منبى مطبى

ABDELHAMID SAFFIDINE

نور الدين عل عوده

مؤيد محمد ذوالكفل دياب غوشه

مرح محمد ذوالكفل دياب غوشه
كمال قابيل محمد محمد خرص 

BASILA YOUSIF

MAJED EL HELOU

يحيى سيف عبيد احمد ابوسمنوه

خالد محمد عبدهللا الشيبه

فاطمه محمد عبدهللا

نوره عبدهللا سيف عيد السويدي

محمد خلفان محمد الشاقوش

شمه فاضل احمد المزروعي

امل محمد عبدالعزيز

احمد حسن جمال

ي
داد ال مندوس  البلوشر مراد حسن ببى

جمال راجح طالب الطيب

صابر حسن محمد حماد
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كه النهر العظيم للتجاره شر

الدين احمد الجبوري اسعد خبى

ي
 
موزه عبدالرحمن محمد المرزوف
عبدهللا سيف خلفان المطروشر

احمد احمد طاهر ابوليل

ي
دال ل عبدالواحد محمد جاسم البلوشر

عزه عبدهللا ماجد المعال

سمر باسل كاظم بحر

MARIAM FAYYAZ MAHMOOD MIRZA

جميله مراد درويش

KAMRAN GHANI ABDUL GHANI

RAIYHA AKHTAR

MAHBOOB HAJI SULEMAN

MOHAMMAD IQBAL HAJI SULEMAN

SAHAR AKHTAR

MOHAMMAD NISAR SULEMAN HAJI AHMED

ABDUL GHANI HAJI SULEMAN

سالم خليفه حسن خليفه محمد الفوره

حسن خليفه حسن خليفه محمد الفوره

امل خليفه حسن خليفه محمد الفوره

ي خليفه حسن خليفه محمد الفوره
امان 

خليفه حسن خليفه محمد الفوره

رحمه ماجد سعيد ابراهيم الشامشي

احمد حميد عبدهللا جبر الشامشي

فاطمه علي عبدالرحمن عبدهللا

مريم عبدهللا محمد الهرموزي

جميله خميس حميد خميس السالفه السويدي

Chettarthodi Moideen

المستثمر لمقاوالت البناء

FAKHRE ALAM SAEED

ي
بيي  عماد حسن سليمان الشر

هيفاء حسن محمد احمد

وليد عوض صالح الشاج

وسيم ابوبكر عوض

سعيد مصبح عبدهللا بن غليطه الغفلي

يجي حسن عبد ابراهيم الجريس

حسيى  بن صالح بن سعود ابوالسعود

ردينه عبداالمبى يوسف

خديجه عرفات ابراهيم الخواجه

ي عبيد مسعود راشد السامان الكتير

امنه علي سالم علي العويس

صالح خميس سعيد محمد العلي

فاطمه احمد يحيى

Michael Ghebrehiwot Foto

Abdinur Mohamed Hersi
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فهد محمد علي السقطري

جمالي لتلميع وزينه السيارات

ردينا احمد شتيان

حسيى  ابراهيم محمد حسيى  زايد ال عل

ي سعيد سلطان سعيد سلطان بن هديم الكعير

سعيد احمد سعيد ضاعن الحتاوي

حسن سيف حسن سيف خميس

محمد احمد محمود محمد احمد سالم

احمد حمد راشد حمد

BARMOD KUMAR DHAMIJA

FERNANDEZ MARTIN JOSCEN

الشيخ عبدهللا عيش عبدالعزيز راشد المعال

جابر حميد سلطان صقر ال علي

شمسه ماجد عبدهللا

عبدالعزيز عبدالرب عبدالرحمن العوادي

مريم علي عبدالرحمن

خميس محمد خميس بوهارون

عايده عطا دياب بال طه

نبيله فهمي محمد الجرجاوي

ي محمد الجرجاوي ف كامل عبدالنير اشر

ابراهيم بن حمد بن نارص الهداب
محمد سعيد حسن بن حسيى 

 
فاطمه محمد حسن عبدهللا ال صاف

شذى مروان زمريق

محمد احمد مال هللا خلف المنصوري

عواطف احمد محمد

ميثاء ماجد سلطان الراعي

خليفه يوسف محمد علي بن عمبى
محمود محمد ورديان 

ابراهيم شهداد علي محمد رئيشي

علي محمد مصبح علي بن سميط

HAMID ANWAR NOOR MOHD

فوزي خالد محبوب العامر

حسيى  دواس مانع دواس

زياد بن ابراهيم بن حمد العيش

صالح عبدالحليم محمد محمد ابراهيم

وم الغفلي محمد حمد محمد حرص 

محمد بن نارص بن عبدهللا

فؤاد احمد عبدالمجيد سالم

الشيخ صقر ماجد نارصالقاسمي

سيف سعيد عبيد مفتاح الخاطري

مكتوم سعيد عبيد مفتاح الخاطري

ي سلطان سالم عبدهللا محمد الزعانر

محمد فرج الرباح

نضال زيد صقر عامر
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مبارك علي مبارك الشامشي

نبيلة يحيى قاسم

الشيخ محمد علي محمد علي المعال

ياش محمد القادري

جمعه محمد احمد سالم الكيت

ايمن محمد احمد الكيت

سالم محمد احمد سالم الكيت

لينا بشبى صادق

ي عادل عبدهللا ربيع عبيد ربيع الطنيجر

علي منرص محمد صالح

ي عائشه ابوبكر طالب احمد حرنر

راشد حسن سعيد حسن الدح بي  شميل

الشيخ صقر جمال صقر سلطان القاسمي

شاهيناز ابراهيم جمال حسن

شيخه عل عبدهللا سعيد النعيم

بسام محمود احمد عوده

ي عذيجه محمد قضيب عيش الغافري الزعانر

مريم عبدهللا احمد علي احمد البحري

علي عبدالنارص يوسف عمران بن عمران الشامس

اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح

فهد عبدالعزيز محمد الدامغ

ي
جمعه موش سعيد البقشر

ناهض نجيب الياس طرزي

عائشه عبدهللا حسيى  عبدهللا جمالي

فيصل عبدهللا خلفان محمد

هان ناعمه عبدهللا سعيد الشر

ي احمد عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي محمد عبدهللا محمد بن قضيب الزعانر

صالح سلمان صالح الكواري

حمد صالح سلمان الكواري

فهد صالح سلمان الكواري

عائشه مسفر سالم احمد العمارى

نبيله علي صالح سليمان الشجي

TANVIR AHMED GHULAM MUHAMMAD

RAJA SHRINIWAS KATOCH

PETER AMBROSE REREIRA

MANGALORE SHIVASHANKER RAO

نوره فاهم بن عبدهللا بن محمد القاسمي

ي
رنا محمد عبدالفتاح علي الحوران 

وليد راشد ابراهيم علي المزروعي

فريد احمد محمد كلندر علي

عبدالحكيم محمد عبدالرحمن البناي االحمد

ميسون ابراهيم حسن صالح محمد الظفبى

محمد جمال توفيق سعيد الخازندار

محمد جمال توفيق سعيد الخازندار
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يوسف محمد راشد ابراهيم العسكر النعيمي

محمد صديق محمد علي

احمد سعيد محمد سعيد الكدري الحبشي

محمد حسيى  عوض  الصبح

فاطمه عبدالكريم عبدهللا الحسن المنصوري

راشد سعيد محمد علي الطابور النعيمي

صالح بن محمد بن ابراهيم الحيدر

علي راشد علي الخنبولي الشجي

محمود سالم محمد عبدالمنعم

نارص ماجد يعقوب

احمد جالل التدمري

ي
منذر محمد عبدالرحمن القاض 

فاطمه راشد علي بن حقموه

علي محمد علي راشد بن عامر

ي غالي جمعه الضاحي
تف 

سلطان عبدهللا علي راشد سعيد راشدوه

ي ياش علي سلطان عبدهللا الطويل المهبى

ابوبكر محمد منصور حسيى  حريز

راشد سالم حمود محمد العبد

ماهر هاشم هاشم الصفدي

ماجد عبدهللا سعيد محمد لحمودي

سعيد حمدان ابراهيم صالح بن طاهر

اس ي هوجوس ببى
فريدريك بيبى ريي 

سالم محمد سالم احمد

ماجد علي حمد محمد صبغون

جمعه محمد سعيد سالم

حمود سالم حمود العبد

سالم حمود محمد العبد

محمد راشد سعيد راشد البيض

KHATER MASSAAD

قاسم راشد علي محمد بن حقموه

نبيل عبيد علي سيف العوبد

راشد محمد سليمان

عائشه عبدهللا مطر

ي
راشد عبدهللا يوسف علي العوض 

عثمان احمد يعقوب حجازي

علي سالم حمود محمد العبد

محمد راشد علي راشد البيوه

ي حمد سالم عبدهللا محمد بن يعقوب الزعانر

عبدهللا هزيم محمد هزيم

عصام عبدهللا عبدالرحمن الغافري

احمد عثمان احمد اال مبى

مريم عيش محمد علي العلي

سعد عبدهللا عبدالمصلح الشحان

ي سند اسماعيل حسن محمد حاحر
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شاكر سعيد جمعان باخميس

عمر سالم حسن سالم بن حسن الشجي

يجه عيش احمد سيف سلطان ابوشر

سعيد سالم راشد حميد الخاطري

دينا هادي عجيل علي السمرمد

جاسم محمد علي محمد بن بري  هيم المسافري

ي
نبيه نايف التف 

صالح علي سعيد محمد الدالل

مريم عبدهللا محمد مسعود الغافري

سعيد جاسم سلطان حميد بن عدي ال علي

محمد حمود محمد غالب حسن الصبيحه

موش عبدهللا موش حسن عبدهللا المروى

ي ابراهيم
ي رشيدبي 

سلطان راشد محمد راشد بي 

ي
ظاهر حمد عبدهللا نهيل العريان 

عبيد جمعه سالم مرزوق السلومي النعيمي

امل علي عزمي مصطف  اسماعيل

عبدهللا ابراهيم خليفه السويدي

وز الحداد النعيمي جاسم خميس مبارك فبى

عائشه عبدالعزيز عبدالرحمن الياحر

حمد هرمس خميس خاطر النعيمي

نصار كامل نصار خليل

ي فواز عبدهللا احمد عبدهللا الطنيجر

احمد سليمان حسن سليمان محمد القصبى

مريم محمد راشد مروش الشجي

طيبه محمد علي مشكال

ي
مريم يوسف احمد كركي العوض 

محمد علي محمد مشكال
فت علي محمد مصطف  مبى

احمد علي سعيد السلحدي

سلطان راشد علي سعيد السلحدي

جمعه احمد علي راشد النوا

ي شميلي
علي احمد علي راشد النوا بي 

سلطان احمد حسن اسال مي

علي محمد عبيد عليوي

محمد سيف محمد سيف بن حريز الفالشي

ي ليل يوسف علي البر 

يوسف السيد ابراهيم السيد يوسف الهاشمي

ي
علي بن حسيى  بن محمد البلوشر

احمد محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

مريم محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

فاطمه محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

عبدهللا محمد علي عبدهللا سعيد مصبح

توفيق عبدهللا محمد الخواجه

فاطمه حسن علي

ي سعيد نارص سعيد نارص الطنيجر
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مصبح محمد سلطان حمود المري الشجي

محمد محمود سالم ابو عبود

الشيخ سلطان سالم محمد سالم القاسمي

حسام علي كامل غرايبه

الشيخ سلطان بن كايد محمد القاسمي

احمد عارف نرصي نارص ابوجبل

عبدهللا حمدان محمد سعيد الدحي

ي
جاسم محمد كرم البلوشر

سعيد علي جميع اليماحي

ي
محمد جمعه غال م البلوشر

عمر حسن عبيد سعيد عبيد الحسوى

ي سعد بن نصار بن بخيت الحرنر

محمد بن صالح بن عيش السلطان

عبدهللا سالم راشد علي المفتول ال علي

عبدهللا حمود حمود الخاطري

سالم علي عبيد راشد المزروعي

ي راشد محمد الشهياري المزروعي
تهان 

SALEM AKHTAR

MOHAMMAD ALI AL TAJER AL SHIRAWI

ي وائل
عبدهللا خالد محمد جاسم كلبان بي 

خليفه خالد محمد جاسم سالم كلبان

ي
 
مروان نايف صاف

SHABINA YESMIN

لؤي احمد محمد تبيدي

زينب حسن محمد

احمد علي عبدالرحمن هاشم

يل يل حسن جبر حسن جبر

سميه محمد حسن دلك الشجي

ي
احمد محمد سعيد التكالن 

راشد علي ماجد حميد

جواهر راشد خليفه الشاعر النعيمي

راشد ابراهيم سعيد ابراهيم العجال العلي

ي
ي البلوشر ابراهيم محمد حاحر

MADHU CHAPAYIL

حسن علي ابراهيم

ي
جابرسعيد عبيد احمد القيشر

ي
عبيد زيد علي محمد القيشر

محمد صالح عبيد محمد

يوسف راشد محمد عبدهللا السمن
يف عبدالرحيم عبدهللا الخرص  محمد طالل شر

محمد احمد خالد المطر

VEMURU VAMSI KRISHNA

KANNEGANTI RAMA MOHAN RAO

KODALI HARESH BABU

محمد علي حسن محمد اليماحي
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سعيد احمد سالم علي عبدهللا الوالي

راشد علي سعيد راشد المزروعي

موزه علي سعيد الجريدي

فاطمه علي راشد حميد سعيد المزروعي

عائشه علي راشد حميد سعيد المزروعي

مريم علي راشد حميد سعيد المزروعي

ه علي راشد حميد سعيد المزروعي منبى

سعيد علي راشد حميد سعيد المزروعي

محمد علي راشد حميد سعيد المزروعي

عبدهللا علي راشد حميد سعيد المزروعي

نايف حمد محمد علي الخاطري

محمد سيف علي سيف الخاطري

محمدسيف سلطان محمد المزروعي

عبدهللا راشد سيف راشد المزروعي

ABDUL KAREEM ANERI

HAMEED CHERUVERI

ي
عبدهللا غريب محمد عبدهللا الشاعر البلوشر

كريمان فايز العاضي

سليمان عبدهللا سليمان حمايد

عائشه سلطان يوسف بوميان النعيمي

خالد عبدهللا راشد محمد مروش

راشد احمد راشد لمشورب

انتصار عبدالرحيم عثمان قاسم

راشد احمد هندوان محمد الشج

محمود سعيد عاشور

محمد ثائر مروان كتمتو

KIRAN BALKRISHNA SHAH

علي سيف علي عبدالصمد الكيتوب

مالك علي حسن مالك الحبشي

ANTHONY GAOTAN LUCIEN

عبدالمنعم بن علي بن حسن الدهان

SHEEBA ANIL NAIR

فخري بن علي بن حسن الدهان

NICHOLAS PATRICK ALLEN

SCOTT HOLLINGSWORTH

ي شميلي
سعيد احمد راشد احمد اال بل بي 

حنان سعود كايد محمد القاسمي

ماهر هاشم محمد حجازي

حمد مال هللا صالح علي الشجي

PANCILY VARKEY

محمد احميد محمد اليوحه

عل سالم محمد سالم الخنبولي الشجي

سوزان موش سليم طرزي

عادل علي محمد علي احمد الحرمي

عبيد راشد ربيع غانم حسن الخنبولي
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عبدهللا علي احمد عيش المطوع النعيمي

سعيد خميس  راشد خميس الخرمان

محمود صالح محمود شهاب الدين

حشر سهيل احمد سعيد المونه

علي احمد صالح الشجي

نوف سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

بينه سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

ابراهيم سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

احمد سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

مريم سعيد ابراهيم عبيد علي النعيمي

عائشه محمد سعيد كحبوس

هويدا السيد احمد سيد احمد

سيف احمد رشود الخنبولي الشجي

عبدالرحمن حسيى  عبد حرب

رائد فواز محمد هيكل

فيصل عبدهللا محمد عبيد

محمد عبدهللا محمد

عبدهللا محمد عبيد
عبد هللا محمد منصور حسيى 

مي  عيش احمد مرهون المنصوري

ي شميلي
سالم محمد راشد راشدوه بي 

سعيد سالم محمد راشد راشدوه

حسيى  علي حسن ابراهيم المنصوري

سالم قاسم علي حمدان الجوهري الشجي

ي
سلطان عادل مراد علي اسماعيل البلوشر

ه الخاطري حمد مصبح حمد راشد بالبب 

سالم زيد علي منصور المري

احمد محمد احمد سيف الشجي

يوسف تيسبى يوسف جوابره

فايز علي محمد راشد الشجي

فايز علي محمد راشد سعدين الشجي

سالم سلطان سالم العوبد ال علي

محمد سالم سلطان سالم العوبد ال علي

عمر محمد احمد علي الدبدوب

راشد محمد سعيد عبدهللا الحميدي الخنبولي

MUHAMMAD ZAHID SARFRAZ

الجاز للذهب و المجوهرات

علي بن عوض بن سعيد باتيس

ايمن عبدهللا علي محمد بن ديموه

عمرعلي عبدهللا راشد الشجي

راشد سالم محمد علي الشجي

وصايف سعيد عبدهللا سعيد راشد الشجي

صالح رمضان حسن صالح عليوه الشجي

عبدهللا سعيد علي الحليو
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عبدهللا محمد راشد سعيدوه

سعيد محمد احمد خميس المحرزي

ي ليل علي محمد النقير

ي
تو المويي  ي البر

امان 

CHIARA BOGNANO

SHINTO DEEPAK SUGUNAN

SHIVAJI MANDHAN LACHMAN DAS MANDHAN

SHAIKONA LABBAI LABBAI

سليمه علي حمد عيش المهري

صال ح سالم فارع طالب

ي بن حامد
موزه سعيد علي القيشر

فضه محمد يوسف الرشيد البدر

خالد بن عبدالعزيز عبدالمحسن احمد العريفا

ضياء محمد ماهر احمد هاشم

ادهم محمد جمال الدين مصطف  سليم

ي الشجي
علي راشد علي حسن القيشر

عبدهللا احمد ابراهيم احمد طشه

احمد عبدهللا احمد ابراهيم احمد طشه

مريم عبدهللا احمد ابراهيم احمد طشه

احمد سيد علي حسن

ي
محمد وليد الحلوان 

ي فاطمه ابراهيم محمد البشر الطنيجر

جمال محمد خليفه ابراهيم السويدي

ي هاجر عبدهللا محمد عبدهللا الطنيجر

ي هند عبدهللا محمد الطنيجر

ي خديجه صالح عبيد الطنيجر

سلطان سعيد عبدهللا احمد لقطري

سعيد عبدهللا احمد لقطري

راشد سعيد علي زيد مالك

زيد سعيد علي زيد مالك

سالم سعيد علي زيد مالك

ي محمد يوسف محمد يوسف منقوش الطنيجر

ي منشار بن عايض بن عوض الهجله المطبى

فايزه مسعد حسن

SHAFEEQUE SHAMSUDDIN PARKAR

وليد اسماعيل محمود صالح الرئيشي

عبدهللا راشد محمد خصيف المزروعي

ي
جعفر كيدي عبدهللا جاسم البان 

ي يوسف عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي عبدهللا راشد سعيد محمد الزعانر

ي عبيد محمد عبيد راشد بو حميد الزعانر

ي الشج احمد علي محمد راشد المهبونر

محمد جمعه محمد حسن سليمان القابوعي الشجي

ي
 
احمد علي احمد سعيد الهادف

ى محمد حسن علي حسن الشر
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محمد سعيد راشد حمبوص الظهوري

زيد علي زيد محمد السلحدي

عبدهللا احمد سعيد راشد الظهوري

بدر محمد عبدهللا محمد بن درويش

محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد بن درويش

حميد عبدهللا محمد عبدهللا محمد بن درويش

ي الشجي سالم محمد حسن سالم الشر

راشد سالم محمد علي

هدى مصطف  سالم

محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

مريم عبدهللا حسن احمدين

احمد سالم احمد

سلطان محمد سالم حسن ددي الشجي

SHAIKH JAVED MOHAMMED QASIM

خليفه راشد خليفه سيف كاسب

ي خلفان عبيد محمد الباكوره النقير

عبدهللا راشد خليفه سيف كاسب المسافري

سالم محمد احمد سالم العبيدهللا

حمد عبدهللا راشد محمد رشدوه الحبشي

عبدهللا محمد راشد حريميش

ي موزه عبيد حسن الزعانر

عبدهللا عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

منال حيدر كامل

ي احمد محمد عبدهللا محمد الحنطونر

ي
 
ف عيش صقر سيف شور الشر

علي خلفان محيى  مبارك

سناء رافه

HARIHRA IYGR MAHESH

ضياء الدين محمود محمد خالد عالم

احمد بهاء محمود محمد خالد عالم

هاشل سالم راشد سويدان

ي طالل عبدهللا علي عبدهللا جمعه المطبى

عزيز عزمي مخلص الحمودي

درويش علي حسن

خالد محمد اسحاق محمد

انمار ثامر حمد

حمد عبدالرحمن مراد محمد عبدهللا

سلطان راشد سعيد راشد العواش

طارق عبدالعزيز سعد الغامدي

ماجد بن تركي بن حمزه الغامدي

مي  محمد جمعة محمد علي الحايري

محمد عباس غالم عبدهللا

PHILIP JOHN MADIN

علي سيف سعيد علي الصلف النعيمي

جابر فهد نهار الصقر
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عبدهللا عثمان عثمان

خلود خالد محمد اسحاق محمد

محمد خالد محمد اسحاق محمد

حمدان خالد محمد اسحاق محمد

خوله خالد محمد اسحاق محمد

وليد محمد نور الدين حميده

علي راشد علي عبدهللا العبودي

ي سالم عبدهللا سعيد علي الصحانر

سعيد محمد حسن سعيد

ي
حميد عبدهللا احمد عبدهللا حريي 

عائشه سيف عبدهللا

خلفان علي عبدهللا بن رايوه

محمد ربيع سيف ربيعه

فاطمه سعيد احمد رحمه

سعيد محمد أحمد علي عبود

احمد محمد سالم سليمان

شور خميس عبيد اسماعيل

امنه علي محمد

راشد خميس حمود راشد زيودي

عايده احمد محمد

علي محمد علي حمود

محمد عبيد محمد سليمان

يوسف احمد محمد عبدالرحمن محمد

نارص مطيع مرع مله العجم

ي عيش ذريان فارس عوده العب  

ي
جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

حسيى  احمد عبدالكريم علي شموه

ى مريم مبارك فالح مبارك مخيمر المطبى

ي
فال ح محمد فرز ظمن الديحان 

ي
ريانه جاسم محمد محمد القحطان 

ي
محمد جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ي
عبدالعزيز جاسم محمد محمد القحطان 

ي
ساره جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ى نواف عايد سمرا المطبى

فهد فهيد عبدهللا فهيد محمد الويف العجمي

ي
نور محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

ي خالد ظاهر عبدهللا جابر سهيل المطبى

ي
محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

داود سليمان نارص سليمان محمد الحقان

فيصل ابراهيم حسيى  علي محمد
علي نارص علي حسن الخرص 

عزاره بن مد هللا بن عزاره الجميلي

ي فهد هدال ضيدان المطبى

ي خالد عيد محمد مثيب العتيير

ي
سعد خلف ضيدان الديحان 
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عبدالعزيز سعود صقر سالم الزري    ج

خالد عبدالعزيز محمد بن سلطان

طارق حمود حطاب حسن العبدالرحمن الحطاب

عبدهللا عبدالعزيز محمد بن سلطان

سناء مطلق علي عبدالرحمن المنبى

ي ي بطي المطبى
 
غدير جمعان الف

بتول عبدالرحمن فهد عبدهللا النقيدان

طالب احمد محمد علي

يوسف طالب احمد محمد علي

كة االستثمارات الوطنيه شر

اسعد احمد عمران البنوان

 العبيدلي
عبدهللا حسيى  علي حسيى 

عل حسيى  محمد عبدالرضا

احمد عبدهللا عبدالعزيز العمر

جابر حبيب احمد حبيب احمد عبدهللا

عبدالكريم احمد كرم احمد

مبارك علي مراد الشطي

عبدهللا محمد عبدهللا السعد

خالد فالح مناور سالم العازمي

نارص محمد عبدهللا العجيل

راشد عوض عويد راشد الرشيدي

علي مصطف  جاسم محمد علي المطوع

ابتسام احمد حسيى  علي العوض

نور مصطف  جاسم محمد علي المطوع

انفال مصطف  جاسم محمد علي المطوع

فاطمه مصطف  جاسم محمد علي المطوع

عبدهللا طالب احمد محمد علي

احمد اسماعيل محمد عبدالرحمن الصغبى

عبدالهادي صالح عبدالهادي مبارك العجمي

احمد سلمان ابراهيم سلمان الفصام

متعب معتق مقدل سفر العازمي

محمد احمد حمد الجوهر

خالد مبارك حمد هادي الزوير

صالح صالح عبدالهادي مبارك العجمي

طارق جعفر محمد الوزان

مصطف  جاسم محمد علي المطوع

خالد عبدالوهاب محمد مشاري الحليل

ي
سعد راشد ضحوي راشد الديحان 

حمد محمد حمد سنان

سالم ثال ب راشد ثال ب الهاجري

انور سالم عبدهللا العبدالعزيز المسعود

جاسم مصطف  جاسم محمد علي المطوع

FOUZIA SAID ERRAMI

Kamran Saddique

FATIMA DAUD FAZLANIE
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IMTIYAZ DAUD SULEMAN FAZLANIE

SHABIR AHMED DAUD SULEMAN

ريما بطي ابراهيم الدوشي

فواز محمد رفيع شكرهللا

SHAIKH RANA BINT ABDULRAHMAN BIN MOHAMED

Mahmood Mohsen Ali Alebrahim Alaali

مريم محمود حسن محمود

ف ف ال شر السيد محمد فاضل حمزه شر

مي  مصطف  علي محمد السيد

Manar Mustafa Ali Mohamed Alsayed

محمد محنا جبلي صبيح

ي
سعيد بن حسيى  بن جاسم البحران 

غاده بنت عبدالمحسن بن عل الحظيف

ي حامد بن بطاح بن خليف العب  

زا ابن احمد الجارودي علي ابن مبى

احمد بن بهالن بن حمد الرشيدي

احمد بن يوسف بن علي العمران

ي
فواز بن مهدي ابن محيلب البيشر

FAHAD SULAIMAN AL ABDULLA AL HINDI

علي بن مبارك بن علي الهمامي

رمزي بن سعيد بن حسن الخلف

شاكر بن محمد بن حسن الخلف

صالح بن محمد بن عبداللطيف الشعيير

عبدهللا بن سليمان بن حمود الربعي

علي بن حسيى  بن علي المبارك

صالح عبدهللا بن صالح السليم

ي
حسيى  بن علي بن حسيى  البقشر

ي محمد بن عبدالمحسن بن فهيد العتيير

حسيى  بن عبدالكريم بن محمد الحجر

بداح بن عبدهللا بن راشد الدوشي

فهد بن حديد بن حمد الدوشي

ي الدوشي
عبيد بن حديد بن حمد الغيي 

ي بن عيش ال خليتيت
اميى  بن رض 

ي محمد بن خربوش ن سعدون العتيير

عماد بن سلمان بن محمد البوعلي

منور بن معتق بن محمد الرشيدي

كي
حسيى  بن محمد بن ابراهيم الب 

عبدالهادي بن احمد بن سعد السيحان

ي
محمد بن حسيى  بن جاسم البحران 

ي
 
ايناس بنت جعفر بن محمد العبدالباف

ي
عيد ابن مسعود ابن سعيد القحطان 

اثبى احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

عليا بنت حبيب بن احمد الخالص

ي
حسن بن علي بن حسيى  البقشر

حمود بن دخيل هللا بن الحمود التميمي
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زينب احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

حسيى  ابن عل ابن محمد الرشيدان

حسن بن احمد بن عايش الخليفه

ساره محمد خالد العقيل

نايف بن علي بن محمد الزويد

ي
عبدالعزيز بن خالد بن عثمان القحطان 

عبدهللا بن علي بن عبدهللا العبدالواحد

عبدهللا بن احمد بن علي السعيد

عبدالرزاق بن صالح بن الحمد الخربوش

زاهد ذاكرالهي ابوسعيد شهرةالهي

محمد بن عبدهللا بن ابراهيم الحميد

عبدهللا بن حسيى  بن علي بوموزه

صالح بن عبدالوهاب بن حسيى  الخليفه

جواد بن عبدهللا بن علي النويحل

ي بن ابراهيم البناي علي بن ناحر

ي سعد مسلط نارص العتيير

محمد بن احمد بن حسن بن عبدهللا النمر
حمد بن صالح بن حمد البشر

علي عبدهللا المؤمن

عبدهللا بن محمد بن احمد الشهري

علي بن عباس بن طاهر البالدي

حسيى  بن عباس بن طاهر البالدي

حسيى  بن عبدالعزيز بن عل المؤمن

راشد بن محمد بن راشد ال منصور

اهيم ابراهيم بن محمد بن محمد البر

قاسم بن نارص بن عبدالكريم الحسن

عبدالهادي علي ياسيى  الخواجه

حسيى  بن يوسف بن محمد الرستم

فواز بن محمد مكي بن حسن مكي

فهد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

حسيى  بن محمد بن محمد الزويد

خالد بن عبدهللا بن زيد الذوادي

عادل مريبد جويعد العازمي

علي بن محمد بن علي الخلب

ي بن محمد الباذر
حسيى  بن راض 

احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

عبدالرؤوف ابن عايش ابن حسن البوصقر

ي
طارق بن صالح بن عبدالعزيز القاض 

مصطف  بن عبدالمجيد بن عبدالمحسن العيثان

عوض بن غرامه بن عوض االسمري

محمد بن طاهر بن فهد المسيلم

ي
ضحيان بن محمد بن ضحيان الدعجان 

سعيد بن شنيف بن صالح المالكي

محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش

محمد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي
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سعد بن علي بن مشبب ال سعد

عبدهللا بن عبدالعزيز بن حمد السلمان

محمد بن عايض بن سند الرشيدي

بدر بن ابراهيم بن علي الخلف

محمد بن علي بن محمد الباذر

هياف بن نارص بن علي الهياف

غرم هللا بن شنيف بن صالح المالكي

حمد بن ثواب بن محمد الخالدى

حسيى  بن علي بن محمد العامر

صالح بن عبدهللا بن علي الشهري

اهيم هشام بن عبدالمجيد بن احمد البر

يحيى بن محمد سلمان بوعريش

حسيى  بن نارص بن علي البطاط
اياد بن حسيى  بن معتوق بوخمسيى 

ي محمد بن ثويمر وهق المطبى

هيثم بن موش بن محمد الخرس

ميثم بن موش بن محمد الخرس

عبدهللا عبدالمجيد احمد آل ابراهيم

عبدهللا سلمان حسن القويعي

ي
عيش بن خليفه بن عبدهللا المليف 

احمد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدي

خليف بن فجر بن عياط الشمري

حبيب بن حسن بن عل الهاشم

علي بن عباس بن حسن القفاص

عبدهللا احمد علي  المشعل

صالح بن هادي بن علي ال دويس

عبدرب الحسيى  بن عبدهللا بن ابراهيم

بندر بن حسيى  بن صالح الربيعي اليامي

عل بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

محمد بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

ي يتيم العب   عبود مسبى
اميى  بن ابراهيم بن حسن الممي  

نذير بن احمد بن صالح الحبيب

احمد بن عبدالعزيز بن داود بالطيور

قاسم بن معتوق بن حسن الرصاضي

محمد بن حسيى  بن حسن العمران

محمد بن صالح محمد المعيمع

SALEH RAWIS S ALHAMAMI

ي
زكريا بن صادق بن عبدرب الرسول البحران 

ابراهيم بن شحان بن ضاحي الشمري
صالح بن عبدالعزيز بن احمد ال شب 

اميى  بن عبدهللا بن حسن ال عباس

ي مشعل بن معيض بن رفيع العب  

ي سليمان بن سالم بن نبعان العب  

خالد بن جمعه بن عبدهللا الدوشي
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عصام بن سليمان بن احمد بو حليقه

ي بن ركاد الشمري
حميد بن صج 

ي عبدهللا بن عايد بن عمبى العب  

مصطف  بن حبيب بن عبدهللا الحكيم

ي بن عبدالمحسن ال جفن
 
هزاع بن شاف

منبى بن عبدهللا بن حسيى  المحمدعلي

رويس بن صالح بن نارص الهمامي

سالم بن صالح بن سالم الهمامي

صالح بن سالم بن نارص الهمامي

محمد بن سالم بن نارص الهمامي

نخيالن بن رحيل بن محسن الشمري

ي بن مخلف الشمري صالح بن حرنر

عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسيى  المحمد علي

سعد بن علي بن عبدهللا الغامدي

ي
عبدهللا بن علي بن حسيى  البقشر

خالد بن سعيد بن جعري الغامدي

عادل صالح عيش العسكر

راض  بن موش بن عل المحمد سالم

سلمان محمد مرعيد الشمري

سالم غانم الهاجري

فهد غانم الهاجري

غانم بن سالم بن سعيد الهاجري

فالح غانم الهاجري

عباس بن علي بن موش الحماده

حسن ابن جواد ابن عل الهليل

عمر بن سماعيل بن عمر السماعيل

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

سامي بن علي بن محمد الماجد

ف عباس الهاشم اسعد شر

احمد محمد نارص السنان

ي علي بن محمد بن عبدهللا الكرانر

ف بن عباس الهاشم نور بن شر

فيصل طاهر حسيى  المسلم

انور بن احمد بن معتوق البدي

ي خالد بن عوض بن حمدان العب  

خالد بن احمد بن صالح الهمامي
سلطان بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 
حسيى  بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

خالد بن براهيم بن علي القزالن

يف صالح بن ضاوي بن محمد الشر

احمد بن صالح بن احمد الهمامي

خالد غانم الهاجري

عبدهللا بن احمد بن عبدهللا الملحم

يعقوب بن يوسف بن ابراهيم الخلف

علي بن محمد بن علي ال شبيب
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مبخوت بن احمد بن صالح الهمامي

ي
مسفر بن محمد بن فهد القحطان 

ي
ان بن مسفر بن احمد الزهران  خرص 

سامي بن احمد ابن علي الخويصه

صالح بن علي بن عبدالمحسن العجمي

ي عبدهللا خالد العصوي العب  

ي عبدهللا ابن عبود ابن سند المقاطي العتيير

ى احمد بن جهاد بن رفيع العب  

ي عايد بن عويد بن السيد العب  

ALANEZI MASLEH MUFDHI

مؤيد بن احمد بن نارص الحسن

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العرفج

علي ابن عيش ابن محمد الحمود

علي بن حسيى  بن علي الخالدي

ميش بن جاسم بن محمد الخالدي

محمد بن جاسم بن محمد الخالدي

نواف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغوينم

مشعل بن مسيب بن فرح العبدلي

عبدهللا ابن ابراهيم ابن عبدهللا الشي    ع

سلمان بن عبدهللا بن سعد العمري

احمد بن حسن بن طاهر العامر

احمد بن حمد ابن عبدالرحمن العليوي

سعود بن مطلق بن مشخص الدوشي

محمد بن عيش بن مطلق المبارك

ي عبدهللا بن صهات بن عبدهللا العتيير

حمد بن هادى بن كاشر اليام

ي خالد العصوي عواد العب  

محمد بن الحسن بن عبده االمبى

احمد بن عيظه بن حسيى  اليامي

حمد بن علي بن محمد الجريان

صالح بن سعد بن ابراهيم بو سعد الجميعه

نبيل بن حسن بن عل الموش

ي بن محمد بن حسن بن شغب
هان 

محمد بن محسن بن سالم الدوشي

فالح فهد محمد

محمد خميس سالم الشامشي

صباح بن عبدهللا بن احمد المهنا

عبدهللا بن احمد بن احمد المهنا

عقيل بن عبدهللا بن احمد المهنا

عبدالكريم محمد احمد النمر

عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الهاجري

ابراهيم بن رجيان بن سمبى العتيير

ي
محمد بن حزمي بن علي القرن 

صادق بن احمد بن خليفه السيف

نارص بن راشد بن محمد المري
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عبدهللا بن راشد بن عبدهللا المنيف

عائشه بنت راشد بن عبدالعزيز الهزيم

عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز الزمامي

ابراهيم بن علي بن محمد االجود

فاتن بنت عبداللطيف بن عبدهللا النعيم

ي
حمد بن سعد بن حمد القرون 

عبدالخالق بن جمعه بن عايش النارص

مه محمد بن حسيى  بن شلوان ال شر

ي
عبدهللا بن سالم بن عطيه الزهران 

منصور بن محمد بن علي الطريخم

محمد بن علي بن احمد باشه

سمبى بن عيدروس بن حسيى  باروم

مصطف  بن صالح بن محمد النارص

عبدالحميد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز

احمد بن محمد بن عثمان كنساره

عادل سليمان حمد الحامد

فايز بن سليمان بن محسن الحازمي

حسيى  بن علي بن حسيى  الشطيب

صادق عبدالوهاب حسن الدخالن

ساره بنت فهد بن صالح الضبعان

حسن بن حمد بن حسن النجيدى

حسيى  بن عيش بن ابراهيم العويشبى

محمد بن نافل بن عبدهللا السبيعي

ثامر بن جاش بن سليمان الجاش
ضيف هللا بن سعيد بن محمد الشهران 

ي فهد بن صالح بن سفر الحرنر

مبارك بن عبدهللا بن مبارك الخليفه

محمد علي مكي

عمر بن عبدهللا بن علي الشهري

ي
 
فهد بن عباد بن بركات الطويرف

خليفه محمد خليفه الباتع

ريان بن عبدالعزيز بن محمد العمود

مهدى بن جواد بن عل الهليل

ي
عبدهللا بن علي بن محمد البحران 
احمد بن عل بن محمد البحران 

محمد بن فهد بن محمد المقابله الدوشي

نوره بنت سليمان بن عبدالمحسن الضبعان

نوف بنت فهد بن صالح الضبعان

فهد بن صالح بن حمود الضبعان

ي
امل عبدهللا محمد الدجان 

امان بن مهدي بن مكي امان

عدنان بن معتوق بن حسيى  العسكر

ابراهيم احمد محمد القطان

ي ابراهيم بن سعد بن عبدالعزيز الشب 

احمد بن علي بن موش النمر
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فال ح بن محمد بن حسن العيشي

حسيى  بن علي بن محمد الحداد
عبدالخالق بن سعيد بن عبدهللا ابوشاهيى 

باقر بن عبدالمحسن بن سلمان الحسن

صالح سليمان سعد العجيمي

ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح

مسفر بن حمد بن سعيد الدوشي
سعيد بن محمد بن احمد بوخمسيى 

عبدالكريم محمد ابراهيم الحقيل

عبدالعزيز بن عبداللطيف العرفج

احمد بن عبدهللا بن ابراهيم المعيلي

صادق بن محمد بن عبدهللا الجباره

طالل محمد عبدالكريم العوى

عبدالرحمن بن حميد بن محمد الزائدى

عبدالرحمن صالح ابراهيم الشهيل

سعيد بن عبدالكريم بن كاظم الفرج

احمد بن علي بن دخيل ال عريف

ي ان العتيير حمد مفرح دهبى

طالل بن واصل بن عبدالوهاب المومن

ي ي الحرنر غالب بن حثليى  بن صلير

محمد بن حسيى  بن محمد الماجدي

مانع احمد محمد ال شقيح

مصطف  احمد محمدالصالح

ي ي الحرنر
 
فهد بن مبارك بن الف

خالد بن يوسف بن عياده الخطيب

صالح بن ياسيى  بن علي السلمان

ي ي العتيير
 
محمد بن مبارك بن سعود المورف

سعود عبدالعزيز سليمان التيسان

محمد بن عبدالكريم بن ياسيى  العباد

صالح بن هادى بن حسن ال منصور

محمد بن سعود بن محمد الدوشى

عبدهللا بن محمد بن ابراهيم النعيم

سعيد بن عبدالمحسن بن عبدهللا الراشد

تركي بن طارق بن عبداللطيف العيد

محمد بن سلمان بن علي النمر

فيصل بن سالم بن سعيد الحرنر

يوسف ابن عل ابن موش الخطام

ياش بن علي بن طاهر البطيان
باسم بن محمد جواد بن عبدهللا ابوشاهيى 

سلمان بن محمد بن سلمان الدوشي

حسيى  بن طاهر بن احمد النمر

محمد بن دغش بن طعيس الحراجيى  الدوشي

ي محمد بن ذيب بن حمود العتيير

رجاء بن باتل بن محمد الدوشي

AYEDH M AL KHAMEES
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عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشي

حمد بن منصور بن عبدهللا الدوشي

محمد بن مبارك بن سعد الدوشي

سلمان بن صالح بن عبدهللا الناجم

اسامه بن محمد علي بن صالح المرزوق

طارق بن عبداللطيف بن محمد العيد

جواد بن جعفر بن ابراهيم الخطام

بندر بن ابراهيم بن عايش  االصمخ

ي بن موش الصانغ احمد بن عبدرب النير

حميده بنت احمد بن محمد الدويل

ي بن موش بن احمد الصائغ عبدرب النير

محمد بن سلمان بن حسن الدرويش

ي نارص بن محمد بن حبيب العتيير

مصطف  بن جعفر بن ابراهيم الخطام

ي
عبدالمحسن بن عبدهللا بن علي الدوح 

فالح بن عبدالمحسن بن طاهر ال حمد

يوسف بن احمد بن عبدهللا المظفر

عادل بن علي بن صالح الصكاك

سليم بن احمد بن سلمان القطان

ي
محمد بن خليفه بن عبده العديي 

ي
سعد ابن نارص ابن عبدهللا العريف 

احمد ابن عبدهللا ابن سليمان المزروع

صالح ابن صالح ابن علي الخطام

حبيب بن سعيد بن محمد العباس

احمد بن عبدهللا بن عيش السلطان

ي حكيم بن عبدالمجيد بن مهدي الخنبى 

سعيد بن محمد بن سالم المبارك

عبدهللا بن علي بن محمد الحسن

عبدهللا بن محمد بن قميش ال دغرير

سهل بن مسند الدوشي

مانع بن حمد بن حسيى  ال دويس

حسيى  بن حمد بن حسيى  ال دويس

حسيى  بن احمد بن علي الجاسم

ي الجبيلي علي بن موش بن حجر

ابراهيم بن مهدي بن محمد اليامي

رمزي بن سلمان بن عبدهللا الغدير

هادي علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

حسن علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

ي
خالد بن احمد بن محمد البلوشر

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد الراض 

عبدهللا بن شاكر بن ابراهيم الحكيم

رباب بنت معتوق بن صالح ال صفوان

حبيب بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

محمد بن عبدهللا بن محمد الحوطي
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عل بن احمد بن عل الموش

مهند بن علي بن احمد الموش

عبيد بن عبدالرحمن الرشيدي

عبدالحميد حبيب حسن القطان

احمد بن عبدهللا بن محمد السماعيل

ي سعود بن مقعد بن علوش العتيير

ي وسام بن عمر بن ابراهيم خواحر

احمد بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

ي ابن محمد السماعيل اشاء طالب ابن حجر

ي
 
حسيى  بن عبدهللا بن عبدالمحسن العبدالباف

سام بن فهد بن عبدهللا البوبدر

ه عبدالرحمن سليمان الركيان منبى

توحيد احمد عبدالحافظ حسونه

ماهر بن صالح بن احمد الراشد

علي بن محمد بن عبدهللا الخليفه

محمد بن عوض بن عبدهللا بالل

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا المرشد

محمد بن فهد بن جاش الدوشي

AL BANNAI YOUSEF ABDULWAHABI

محمد بن شجاع بن محمد الدوشي

ي
توفيق بن علي بن احمد البحران 

محمد بن عبدهللا بن محمد الشواف

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العثمان

يعي حمد بن عبدالعزيز بن حمد المصبى

راشد زيد راشد بن جدوع

عيش بن احمد بن محمد الناظري

خالد بن محمد بن صالح المزهر

ي
ك القحطان  محمد بن ماجد بن مب 

جميله بنت يوسف  سلمان اليوسف

عبدالمنعم بن حواس  بن محمد الحواس

محمد بن سعيد بن عاشور ال سماح

حسيى  بن علي بن محمد البومجداد

عادل بن حسن بن نعمه العوامي

مريم معتوق بن عايش البوصقر

بنيى  معتوق بن عايش البوصقر

ياسميى  معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

حوراء معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

زهراء بنت علي بن ابراهيم الصليح

فاطمه معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

محمد بن سعد بن محمد الخالدي

يف ف بن عل الشر نايف بن شر

عبدهللا بن علي بن نارص الغامدي

عبدهللا بن خالد بن عبدالرحمن السويلم

سعود بن عبدالعزيز بن مبارك القاسم
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امنه بنت علي بن احمد الصاغه

نارص بن صلحان بن فهيد السبيعي

امجاد بنت عبدالرحيم صالح الغامدي

عبدهللا عايش بن يوسف االربش

دعاء علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

محمد علي عبدهللا بوناجمه

علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

بهيه علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

ساره علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

عبداالله ابن سلمان ابن محمد البوعلي

حسيى  حسن فهد المؤمن

ماهر بن عبدهللا بن علي الخطام
عبداللطيف بن عل بن محمد البحران 

ان بن لوالس الشمري عبدهللا بن مطبى

جواد بن حسن بن علي الهاشم

شاج بن عبدهللا بن علي غالب

غالب بن عبدهللا بن علي غالب

محمد بن صالح بن علي الغامدي

محمد بن احمد بن علي المسلم

نارص بن عبدالعزيز بن نارص المكينه

ريما بنت جواد بن محمد االحمد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيف

طارق بن محمد بن عبدالعزيز السيف

حسن بن علي بن عبدهللا السليمان

ي الشمري مسيب بن شليوي    ح بن فلجر

حسن بن فهد بن عبدهللا المؤمن

زكي بن علي بن حسيى  العبادي

فهد بن بتال بن حشان الدوشى

ي
سعد بن محمد ابن بتال النتيف 

محمد بن مكي بن عيش العسيف

مدهش بن عامر بن بتال الدوشي

عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الراشد

يوسف بن خالد بن محمد اليوسف

ي
غاده بنت سعود بن صالح العريف 

ي
سعيد بن عبدالرحمن بن سعيد القرن 

ه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

مغرم بن داحش بن مغرم العمري

ي
فهد بن سعود بن صالح العريف 

ي
سعود بن صالح بن ابراهيم العريف 

ي
صالح بن سعود بن صالح العريف 

فيصل بن غازى بن يحيى بن مساعد
ملحم بن محمد بن علمان الحراجيى 

ي بن منصور بن مهدي ال سعيد عبدرب النير

سما بنت غازى بن يحيى بن مساعد

غازى يحيى عل مساعد
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ه رحاب متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ي بن مكي بن عيش العسيف
عبدالغي 

ماجد بن سعيد بن حسن المرزوق

مصطف  بن سعيد بن حسن المرزوق

نارص بن سعيد بن حسن المرزوق

ي
هال بنت سعود بن صالح العريف 

حمد مشعل نزال المسعودي الشمري

مي  بطي ابراهيم الدوشي

سعيد بن احمد بن سعيد الغامدي

هيف بن راجح بن قبالن الهاجري

ي بندر بن شاعي بن مرزوق العتيير

ي فهد بن شايم بن خليف العب  

ي غزاي بن ناوي بن طنيش العب  

مبارك بن سالم بن خميس الهمامي

ساره بنت محمد بن ابراهيم الزيد

هند بنت عبدالكريم بن حسيى  الكويليت

عباس  بن عل بن محمد ال دعبل

نارص بن سلمان بن منصور المحاسنه

ي عايض بن سعدون بن طريس الضبيطي المطبى

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الملحم

عبدهللا ابن عبدالمحسن ابن علي الملحم

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الملحم

سعود بن دهام بن شامان الرويلي

ي قعيد بن محمد بن بيان العتيير

بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

سعيد بن منصور بن عبدالعظيم ال عباس

وجود بنت جاسم بن احمد ال مغيص

ي عل اصغر بن احمد بن عل العسبى

احمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

حامد بن عبيد بن ضعيى  الشمري

يوي خالد بن صالح بن احمد الشر

فيصل بندر المشيقح

نوف محمد عبدهللا الحمر

ي
جمعان بن عبدهللا بن محمد الزهران 

عبدهللا بن حسن بن محمد النارص

Al dajani mohammed mousa

محمد بن صالح بن سليمان السالمه

نارص بن عبدهللا بن احمد الحمد

مالك بن احمد بن عبدهللا ال كبيش

عل بن عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

نزيه حيدر علوي الساده

مقبل بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الهندي

احمد بن محمد بن عبدالرحمن المنصور

خالد عبدالعزيز محمد الفواز
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ي يوسف بن سالم بن خلف العب  

صالح بن عبدهللا بن حسيى  الظريس

احمد بن فهد بن علي االحمد

شاكر بن سلمان بن علي القطان

ي بن دهيم
العنود بدر بن علي بن ملف 

ي بن دهيم
بدر بن علي بن ملف 

ي بن دهيم
علي بدر بن علي بن ملف 

ممدوح بن حسن بن علي خليفه

ي نافع بن خلف بن نافع العب  

احمد هادي مليدان بالحارث الياحي

محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود

جابر بن مانع بن جابر بن حسيى  ال نصيب

ي
واسم بن محمد بن واسم القحطان 

ي سعد بن مشعان بن مرزوق العتيير

ي سعد بن غالي بن كديميس العتيير

نوره بنت راشد بن فراج السبيعي

عبدهللا بن محمد بن فراج السبيعي

فراج بن محمد بن فراج السبيعي

ال يوسف بن صالح بن نارص الب  

محمد بن محمود بن عتيق الشمري

صقار بن حويل بن فدعوس الروياي

شاكر بن طالب بن علي العوامي

عل بن عبدهللا بن احمد عباس

فهيد بن مسفر بن سالم الصقور

حمد بن نارص بن سعد السهلي

جعفر بن مكي بن عيش العسيف

خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق

نوره خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق

ي
نارص بن محمد بن يجي القحطان 

ي بن دهيم
مريم بدر بن علي بن ملف 

ي علي بن محمد بن يجي كعير

عباس بن احمد بن علي اليعص

ي فرج بن كعمش بن ضحوي العب  

علي عبدالوهاب احمد البوصالح

قماشه بنت درع بن سليمان الدرع

سلطان صالح هادي مسعود العجم

ي كريم بن مرعي بن حسن العب  

منبى بن طالب بن علي العوامي

ايمن هدن جعفر الزاكي

ي ي الظفبى
حامد بن مطيع بن مفض 

فروع بن صياح بن محمد الخالدي

نارص بن زايد بن شعف الشمري

سعود بن شايش بن هليل الخالدي

عصمان بن صياح بن محمد الخالدي

احمد بن عل بن محمد العبدهللا
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عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الثا

سالم بن علي بن صالح اليامي

احمد بن عبدالوهاب بن محمد الباشا

ي بندر بن قاسم بن مليحان العب  

ي موش بن عليوي بن جربوع العب  

فارس علي عبدالعزيز العبدالكريم

فتج بن محمد بن عل العبدالمحسن

احمد بن مكي بن احمد ال تركي

محمد بن سعيد بن عبدهللا الغامدي

وضاح ابن سعود ابن راشد المشعل

سعد حمدان مثور الغدير الشمري

ى رشود بن علي جربوع العب  
صالح بن اسماعيل بن ابراهيم نف 

ي
نور بنت صالح بن اسماعيل نف 

ي
فاطمه بنت صالح بن اسماعيل نف 

عبدالعزيز بن سلطان بن عبدهللا الملحم

علي بن جاسم بن محمد ال محفوظ

يوسف بن علي بن حسن المبارك

حسيى  بن صالح بن محمد المشعل

رشيد بن فاضل بن محمد الرشيد

عبدهللا بن سعد بن سالمه الشمري

ي محمد محمد الهاجري
ماض 

احمد بن عبدهللا بن غالب الذيانر العتيير

عبدهللا بن ابراهيم بن احمد البناي

ابراهيم بن نارص بن منصور الدوشي

صالح بن حمد بن عبدالرحمن الرشيد

ي الدوشي
عبدهللا بن تركي بن راض 

عبدهللا بن صالح بن احمد الباشه

زنعاف بن عبدهللا بن خشيبان السهلي

محمد بن فهد بن مسلط الشمري
عبدالعزيز ابن محمد ابن عل البشر

محمد منيف منصور الدوشي

ي ي الخريضي العب   احمد بن عايد بن شلير

عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا الحكيم

نارص بن سعد بن بان  السهل

البندرى بنت نارص بن سعد السهل

خالد بن نارص بن سعد السهل

ي
فارس بن حميد بن عتيق الجهي 

علي بن عبدالوهاب بن عبدالحميد الخواجه

عبدهللا بن خالد بن محمد الخالدي

ي
ي بنت عيد بن احمد السيهان 

تهان 

ي محمد بن خلف بن صميدان العب  

ي محمد بن حمود بن محمد عواحر

حسيى  بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

محمد بن عبدهللا بن خالد الخالدي
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فهد بن مرعيد بن محنش الربيعيه الشمري

جالل محمد احمد ال محسن

محمد بن عبدهللا بن محمد العبالن

عقيل بن محمد بن طلفاح الشمري

حسن بن عل بن محمد ال ابوزيد

ي
عادل بن سالم بن فرج النعمان 

ي محمد بن رشيد بن بتال المطبى

ي صباح بن ثميل بن دعداع العب  

ساره بنت نارص بن سعد السهل

حميد بن رضا بن فهد الشمري

نوف بنت نارص بن سعد السهل

فالح بن غانم بن زايد الرشيدي

وك بن مبارك بن علي الهمامي مبر

احمد بن محمد بن عبدهللا الفهاد

ي سعود بن عدوان بن سالمه العتيير

عبدهللا ابراهيم عبدهللا الماجد

علي حسن احمد الفيكه

ي حمد بن فهد بن سعود العتيير

ي فهد بن سعود بن عواض العتيير

ي خلود بنت فهد بن سعود العتيير

ي شالح بن عواد بن فالح الظفبى

عبدالعزيز عبدهللا التميمي

ه خديجه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

شاكر بن مجول بن مطبى الشمري

ي حمد بن فالح بن دايود العب  

سلمان بن فؤاد بن عبدهللا بو حليقه

ممدوح بن حمود بن جيعان الربيعيه الشمري

احمد بن سليمان بن عبدالرحمن النداوى

ي طالل بن محمد بن هزاع العتيير

ي نايف بن محمد بن هزاع العتيير

مبارك بن سالم بن منرص الهمامي

ي محمد بن فهد بن فهيد الزعير

ي فهد بن نايف بن مجيديع المغبى

فاطمه احمد ال سعيد

سعود مطلق مبارك العازمي

ي ي العتيير نواف بن عبدهللا غال ب الذيانر

حسيى  بن علي بن حسن الحداد

فاطمه بنت فؤاد بن عبدهللا بوحليقه

عبدالمجيد بن عبدهللا بن احمد الميالد

ي بن عبدهللا ال صخا ادم بن ناحر

ى فهد بن ماطر بن حصيبان المطبى

ى ساميه دهيكل بن خلف المطبى
راشد بن محمد بن مبارك البوعينيى 

ي وكي الزعير
محمد محسن فالح المب 

ي سعد بن محمد بن سعد الزعير
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محمود بن فرحان بن غازي الحازمي

محمد بن فرحان بن غازي الحازمي

فرحان بن غازي بن حمدان الحازمي

ي سعود بن ناوي بن طنيش العب  

عبدالمنعم بن سلمان بن عبدهللا الحداد

فؤاد بن طاهر بن حسن الحداد

انور بن علي بن حسن المبارك

نارص بن عجب بن حمود السبيعي

شالش بن نايف بن محمد الربيعيه الشمري

ي سعد بن فالح بن سعد الزعير

ي حمود بن مسند بن حمود الحرنر

ي فرحان بن محسن بن فالح الزعير

عادل بن عبدهللا بن عبدالرزاق البشبى

محمد بن عبدالكريم بن علي العطل

عبدالحميد بن سلمان بن محمد البوعلي

مصطف  بن علي بن حسن العيش

ي فالح بن محسن بن فالح الزعير

حابس بن علي بن طويريق الربيعيه الشمري

عبدالخالق بن عل بن عل الغريب
مرتض  بن محمد بن عبدهللا السميى 
ابتهال بنت عبدالمنعم بن علي السميى 

عمر بن حسيى  بن عمر الهاجري

محمد بن دايس بن سعد الدوشي

فري    ح بن فهد بن عبدهللا الهريش

ي خالد بن فياض بن فرحان العب  

ى ظاهر بن راض  بن محمد العب  

عبيد بن عايد بن سالم الدوشي

ي عبدهللا بن مليحان بن الجدعي العب  

ماجد بن حيدر بن محمد الجراش

محمد حيدر محمد الجراش

عبدالعزيز نارص عبدالعزيز الشي    ع

محمد بن مغرم بن عل الغامدى

بندر بن محمد بن مغرم الغامدي

ماهر بن احمد بن فهد الخليفه

سليمان عبدالرحمن سعد المنصور

عماد بن محمد بن عل غواص

ي
شويمي شامان ثان 

مؤيد بن عبدهللا بن عبدالكريم ثنيان

حوراء بنت محمد بن حسن ال ثنيان

ي
محمد بن حسن بن ابراهيم السيهان 

طاهر بن حسن بن علي الهاشم

مصطف  بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

عل بن محمد بن محمد البوموزه

عدنان بن محمد بن علي غواص

صالح بن محمد بن علي غواص
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ادريس بن راشد بن احمد الجباره

شاج بن محمد بن منصور عبيدي

ي صنهات بن تركي بن صنهات العصيمي العتيير

منصور بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان الهندى

ي عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح الخريجر

حمد بن راشد بن محمد ال منجم اليامي

سليمان بن عبدهللا بن سليمان الهندي

احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

محمد بن علي بن سلمان الهاجري

عائشه بنت صالح بن رشيد الصالج

سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الوابل

مهند بن سليمان بن عبدهللا الهندي

اسماء بنت احمد بن ابراهيم الهندى

محمد احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

شاكر عيش احمد الخليفه

مك عيش احمد الخليفه

ي
 
محمد بن عبدهللا بن فهد الشاف

اروى احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

حسيى  بن احمد بن علي الشمر

ي عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن المطبى

مان مبارك بن سالم بن محمد ال رص 

عبدالرحمن بن محمد بن حمد اليام

ي فاطمه بنت عبدالالله بن عبدالرحمن الخريجر

علي بن جاسم بن عبدهللا جليح

يوسف بن حمد بن علي الشهاب

عبدهللا بن عائش  بن محمد العل

موش بن احمد بن علي المرهون

محمد بن عبدهللا بن مكي المشامع

ي
سلطان بن ضيف هللا بن سعد الدعجان 

ي مبارك بن سيف بن عبدهللا المطبى
عبدهللا بن صالح بن ابراهيم اباحسيى 

ي عبدالكريم بن علي جربوع العب  

ي
عبدالعزيز بن محمد بن عبدهللا الشنيف 
عدنان بن احمد بن ياسيى  البوخمسيى 

سلمان بن احمد بن علي العبدالمحسن

عبدهللا بن محمد بن عبدالرزاق الشعيل

عبدهللا بن محمد عبده بن احمد الميشي

نارص بن محمد بن صالح ال منصور

فهمي بن محمد بن عبدالوهاب الغزال

زكيه عباس علي الهزيم

زهبى بن عيش بن محمد اليعقوب
عبداللطيف عبدهللا حسن الدجان 

سعد بن عبدالرحمن بن مبارك

جالل بن عبدالجليل بن مرهون الماء
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علي بن ابراهيم بن محمد القطان

محمد بن عبدالخالق بن عبدهللا القطان

خليف بن علي بن شيخ الخالدي

محمد بن زيد بن محمد بن سليمان

محمد بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

قاسم بن عبدالكريم ابن عبدالمحسن اللويمي

ي حسيى  بن صميدان بن فالح العب  

ي
خالد بن مبارك بن نارص الغييي 

ي
محمد بن ظافر بن مسفر القحطان 

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

ي
منصور بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

دحام بن محمد هليل الخالدي

خالد بن احمد بن عوض الخالدي

قاسم هليل سويدان الخالدي

توفيق بن احمد بن حسيى  المقهوي

ابراهيم بن مهدى بن محمد اليام

صالح بن احمد بن صالح الغامدي

محمد بن سعيد بن حمد الدوشي

محمد بن صالح بن عبدهللا الهمامي

صالح بن عبدهللا بن فريد الهمامي

ي بن صالح بن عبدهللا الهمامي الجبر

ياسميى  بنت عبدالخالق بن عبدهللا القطان

محمد بن عادل بن عبدالمحسن الدين

نارص بن عبدهللا بن محمد السبيعي

عبدالواحدبن محمد بن رض  الحريز

فؤاد بن حسن بن علي الهاشم

نايف بن عبدالعزيز بن محمد النعيم

يوسف بن عباس بن حسن

احمد بن حسن بن عبدهللا المغاسله

ى محمد بن عليوى بن جربوع العب  

ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدي

عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العامر

حسيى  ابن علي ابن ابراهيم القطان

عبداالله بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

فتجي بن شاكر بن عبدهللا القطان

احمد بن ابراهيم بن محمد القطان

احمد بن عيش بن احمد البناوي

سامي بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

محمد بن علي بن عبدالعزيز النارص

علي بن عبدالرحمن بن محمد الدوشي

فائز بن سالم بن راشد اليامي

مهدي هاشم الساده

ي سعدون بن حاشم بن حمام العب  

ي سالم صائل موش السبيعي العب  

ابراهيم بن احمد بن احمد عباس
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حبيب بن احمد بن عل المطلق

مهدي علي عبدهللا لفته

مزيد بن هويدي بن زيد الشمري

عطاهللا بن ابراهيم عباس الشمري

محمد بن مبارك بن علي الهمامي

ي فرج بن محمد بن ضفيدع العب  

ي خالد بن مشاري بن غتار العتيير

ي منصور بن محمد بن حبيب العتيير

سالم بن احمد بن معيش الشهري

مالك بن مكي بن علي الخويلدي

عيش بن عبدهللا بن محمد المشعل

نايف بن عبدربه بن حسيى  الباذر

دخيل بن دخيل هللا بن جزاء الشلوي

مفرج بن احمد بن صالح الهمامي

خميس بن علي بن صالح الهمامي

ابراهيم بن عبدهللا بن محمد البصيالن

مبارك بن فهد بن مسفر الجوفان

عبدهللا ابن حسيى  ابن علي النشمي

يود قبالن الرشيدى سعد بن شر

ي علي بن شحاذه بن عدوان العب  

عبدربه بن حسيى  بن محمد الباذر

حسن بن عبدربه بن حسيى  الباذر

صادق بن احمد بن محمد الحمود

علي ابن عبدالمجيد ابن حسيى  الباذر

عبدالحميد بن صالح بن عبدالحميد مرداد

علي بن محمد بن عبدهللا العزمان

علي بن عبدالعزيز بن علي بن ريس

محمد بن ماجد بن عياش الرشيدي

زكريا سلمان علي الحمدان

الجوهره محمد عبدهللا السياري

محمد بن صادق بن احمد الفهيد

عبدهللا بن عمران بن ابراهيم الجباره

ي علي بن محمد بن مغرم عسبى

يف حسن بن علي بن عبدهللا الشر

ايمن مداوي علي الشيخ

مساعد بن محمد بن عبدالرزاق الدهام

ي شامان غالب زايد العلوي الحرنر

ايهاب بن احمد بن عباس الهجهوج

حسيى  بن محمد بن عايش العبدالوهاب

عبدالمجيد بن محمد بن عايش العبدالوهاب
زهره بنت عبدهللا بن علي السميى 

حسيى  بن عبدهللا بن حسن ال فردان

رضا نورالدين رضا الحداد

منال بنت جواد بن باقر الشخص

Abdullahi Ibrahim Said
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عبدالرزاق بن احمد بن فايز العارض

محمد بن علي بن محمد غنمي

موش بن عبدالمحسن آل موش

عبدالعظيم بن علي بن حسيى  الحايكي

حسيى  بن عل بن محمد الكاظم

خالد عبدهللا علي العجالن

محسن بن عيضه بن احمد دنقوه

محمد بن عبدهللا بن عل القويفل

عبدهللا بن عوض  بن عبدهللا الحرنر

ي ماجد بن عبدالعال بن محمد الحرنر

محمد بن حمد بن عبدالرحمن العمرو

مشيع بن محمد بن مشيع الدوشي

عبدالهادي بن علي بن محمد ال معمر

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

هشام بن سعيد بن محمد السعيد

صالح بن عبدهللا بن جارهللا الجارهللا

ي
محمد يوسف حسيى  السيهان 

عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي

ي سعد فهد سعد العمبى

فيصل خلف ضحوي الرويلي

سعيد بن محمد بن مرزوق شياب

بدر بن ابراهيم بن علي بن صقر

فهد بن فيحان بن شقبى الحمادي

عرفات بنت فهد بن عبدهللا المؤمن

ي بن حسن بن عبدالمحسن الغالم
هان 

ي نارص بن عبدالعزيز بن سعد العجاحر

ي بن احمد بن غالي الفزيعي
 
شاف

خالد مانع مهدي ال هزاع

ي محمد نارص رجاء العتيير

 عبدالمحسن ال جفت
 
محمد شاف

جمعه جعفر احمد االوجامي

احمد بن عماد بن عثمان العلي

ي ماطر بن عواد بن عبدهللا الحرنر

مي رباح برجس نمر الشبر

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الخلف

حسيى  بن علي بن حسن غالب

ي محمد بن منديل بن فراج الزعير

ان متعب بن مزيد بن زيد السمبى

حمد محمد حمد الدوشي

فهد بن مبارك بن علي الدوشي

ي ماجد بن غالي بن كديميس العتيير

ي بندر بن مطلق بن صنهات العتيير

ي بن علي بن حسن الضامن
 
عبدالباف

نوار بن محمد بن خرص  العتيير

منصور عبدهللا محمد اليعقوب
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مطلق بن صنهات بن زويد العتيير

ف الشخص عماد ابن تاج ابن شر

زك بن منصور بن صالح هجلس

علي بن محمد بن علي الحايكي

حكيم بن علي بن حسيى  الخليف

عبدالعزيز بن صالح فري    ح الفري    ح

معب   بن عبدهللا بن خالد الشلهوب

اسحاق بن علي بن محمد الحايكي

مهدي بن مسفر بن مانع ال راكه

فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

عل بن محمد بن عبدهللا الموش الفداغم

حسيى  علي القطان

حسن بن جاسم بن حسن آل عيد

فيصل بن مساعد بن موش العصيمي

رياض بن احمد بن علي المسلم

علي بن حسيى  بن احمد المطرود

جاسم ابن طاهر ابن محسن العبدهللا

ي بندر بن نهار بن عوض المطبى

مالك بن عل بن سلمان ال داؤود

محمد بن خميس بن احمد اليوسف

محمد بن عبدهللا بن موش ال شيف

ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان

بدر بن احمد بن محمد جواد الزاير

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

ماهر بن علي بن ابراهيم السماعيل

احمد بن علي بن احمد العلويات

حسيى  بن علي بن مهدي الشويكي

عبدهللا بن علي بن مهدي الغمام

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

حسيى  بن علي بن عبدهللا الحرز النارص

يكي يوسف بن نارص بن محمد الب 

حسيى  بن محمد بن صالح الجمعه

سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

حسيى  سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

محمد بن طاهر بن جاسم السعيد

احمد بن طاهر بن صالح

علي بن طاهر بن حسيى  السماعيل

عبدهللا بن شامان بن راشد الضفيان

لقمان بن علي بن احمد ال داؤود

بدر محمد موش الخطام

علي حبيب سلمان العبيد

موش بن عيش بن احمد البدر

عبدالمجيد بن حسن بن خميس  بوشور

عل بن طاهر بن حسيى  السماعيل

احمد بن خميس  بن حسن بوشور
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جابر محمد ابراهيم الجابر

محمد بن ابراهيم بن عل الجابر

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الدالوي

مهدي بن صالح بن ياسيى  المبارك

علي بن محمد بن عبدهللا الدالوي

صالح بن عبدالوهاب بن محمد العبدهللا

عل ابن حسن ابن خميس  بوشور

بندر بن خليفه بن عبدهللا الخليفه

وفنا علي بن سعيد بن عبدهللا شر

ايمان بنت مهدي بن عبدهللا العلوان

ي
محمد بن صالح بن مهدي الجشر

علي ابن يوسف ابن عبدالمحسن المحمد صالح

جمال بن عبدهللا بن علي الليلي

احمد بن عبدهللا بن احمد المنصوري

فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الموش

علي بن محمد بن هاشم الشعله

كي
عبدالرحمن محمد بن تركي الب 

ي الحمود حبيب بن محمد بن حجر

سعد بن ابراهيم بن احمد الراشد

AL QATTAN JAWHARA ABDULAZIZ A

منترص محمد علي احمد البو علي

حبيب بن ابراهيم بن محمد بن داغر

ي حسيى  علي السماعيل
راض 

ي
عباس عبدالجليل محمد المحيشر

صالح بن نارص بن صالح المسيليم

حسيى  بن سعيد بن حميد ال جواد

ابراهيم بن نارص بن احمد الراشد
لجيى  محمد بن احمد بن علي المصطف 
وجدان محمد بن احمد بن علي المصطف 
هادي بن محمد بن احمد المصطف 
محمد بن احمد بن علي المصطف 

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش

ي رمضان بن عبدهللا بن عويد العب  

احمد بن عبدهللا بن علي النارص

عبدهللا بن علي بن محمد الشويرخ

حزام بن فهد بن حزام الدوشي

صويان بن طريف بن نارص الدوشي

ي مطلق الدوشي غانم الكرنر

محمد بن بدهللا بن محمد ال عبدالعزيز

ي العواد
سعد بن محمد بن راض 

عبدالعزيز بن منصور بن حمد الصغبى

GHAZI SALEH M ALMASHAAN

ي الرويلي صالح بن صفوق بن صلير

ي
نايف بن فهد بن محمد القريي 

ي
عبدهللا بن فهد بن محمد القريي 
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موض  بنت عبدالكريم بن خالد المقبل

مري    ع محمد احمد المناخره

ي
فهد بن حسيى  بن محمد الراض 

صالح بن محمد بن صالح المهناء

عوض عثمان محمداليوشي الشهري

علي بن صالح بن علي الغامدي

محمد بن عبدهللا بن علي الشهوان

ي
عبدالرحمن بن سليمان بن صالح الحقبان 

ي عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الحرانر

محمد بن منصور بن حمد الصغبى

علي بن عبدهللا بن حسيى  النعمه

جعفر بن شاكر بن علي الجراش

عايده بنت عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن

عيش بن علي بن حسن المسعود

علي بن عبدهللا بن علي ال سهو

عل بن احمد بن رض  الحداد

فوزي بن ابراهيم بن احمد مديفع

مجدي بن حمزه بن مجيد الحمالي

عبدهللا بن حمزه بن محمد ال غانم

بشبى بن عبدهللا بن عبدهللا الغانم

علي بن حسن بن عبدهللا الحايك

علي بن حسن بن حسن الدهان

مبارك بن احمد بن محمد ال هشالن

فؤاد بن عبدهللا بن محمد النمر

فاطمه بنت حسن بن علي علي

علي بن نارص بن محمد المحمدعلي

عبدهللا بن بركات بن عبدهللا باوزير

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

ي
ابراهيم بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

فهد بن محمد بن نارص الغويري

عل بن عيش بن عبدهللا الخاطر

محمد بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدهللا بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

محمد عبدهللا عبدالخالق الشهري

حمد بن فهد بن حمد الدوشي

ي المشعل عبدالوهاب ابراهيم حجر

كه العرنر الوطي  لالستثمار
شر

مرتض  بن جواد بن احمد الهاشم

احمد بن محمد بن احمد العباد

سعيد بن علي بن علي العل

عايد بن عيد بن سمران الرشيدي

عمر بن مرض  بن حمد الدوشى

ي بن حمد الدوشي
نارص بن مرض 
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غدير مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

فهد مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

يوسف بن محمد بن فهد الصميت

ي صالح بن ابراهيم بن عبدهللا الخضبى

ي
عبدهللا بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

سليمان بن عبدهللا بن حمد الصغبى

ان بدريه بنت حسن بن محمد الجبر

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشى

ي العبدهللا مصطف  بن احمد بن حجر

ي
احمد بن عبدالعالي بن علي السليمان 

محمد بن عطيه بن خريفش القاندي

عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الفدا

ي منصور بن فالح بن زايد المطبى

ي نارص محمد صالح العتيير

رغد مرض  بن حمد بن محمد الدوشى

ي
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القحطان 

ي
حسن بن ياسيى  بن خليفه الكويي 

حمد بن سعود بن مدلول الشمري

نارص بن حمد بن سعود الشمري

فهد بن عبدالعزيز بن محمد السعيد

ابراهيم بن عبدهللا بن محمد الفضل

فيصل بن احمد بن عل المعيبد

ي
موض  فايع زنعاف الدعجان 

ي
عبدالرحمن بن محمد بن معدي الماض 

محمد بن منصور بن نارص هرمس

حسن بن احمد بن علي المشعل

بدر بن محمد بن علي السماعيل

حسيى  بن صالح بن حسيى  االحمد

مشهور بن حسيى  بن علي المهودي

سعود بن محمد بن هذال الدوشي

راشد زيد راشد الحوتان

ي محمد بن نارص بن محمد العتيير
عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز القمبى 

ي محمد بن طرجم بن هاضل العتيير

ي
نارص بن مناحي بن محمد القحطان 

ي صالح بن مدهوس بن عويض المطبى

ي
نارص بن سعد بن نارص الماض 

ي
علي بن عبدالعزيز بن علي البيشر

ي
سعد بن نارص بن عبدهللا الماض 

فواز بن ابراهيم بن احمد ال فرحان

ALGHAMDI BANDER MOHAMMED H

عبدالعزيز بن سليمان بن صالح الخزيم

صالح محمد سعد السبيعي

ي حامد محمد هريس العصيمي العتيير

ي عتيق بن فيحان بن مسفر العتيير
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ترك بن سعد بن سعد العبدالسالم

سعد بن سعد بن سعيد العبدالسالم

ي
خالد بن سعد بن نارص الماض 

انوار دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

ي
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم البان 

خالد ابن محمد ابن سليمان الدهاس

وائل ابن عبدالمؤمن عبدالسالم مرزا

ابراهيم بن عبدهللا بن نارص الراشد

طارق بن عبدالرحمن بن نارص العويد

سليمان بن سعد بن عبدهللا السعيد

دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

علي بن عبدالستار بن فهد الشمالي

عبدهللا عبدالستار فهد الشمالي

عي
عبدهللا بن محمد بن حمد المهبى 

عبدالعزيز بن شحان بن محمد الغامدي

محمد بن عبدهللا بن ابراهيم الحماد

ي نادر ابن عبدهللا ابن غالب العتيير

علي بن جواد بن حسن المؤمن

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

عبدالرحمن عبدهللا محمد بن مقبل

الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

نوره عبدالرحمن بن مقبل

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

محمد عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

لمياء بنت بداح بن عبدالعزيز العنقري

خالد بن صالح بن مضجي المطري

ي
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم البان 

سلطان بن عبدالعزيز بن محمد العمبى

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمبى

عبدالملك بن عبدالرحمن بن اسحاق ال الشيخ

صالح بن فهد بن محمد السعدون

شيخه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

خالد بن سليمان بن عبدهللا بن عكرش

حسيى  بن عباس بن عبدهللا الصفار

صالح بن احمد بن صالح الدوى

محمد بن علي بن صالح الدواء

صالح بن علي بن صالح الدواء

حسيى  بن علي بن صالح الدواء

رائد بن ابراهيم بن عبدهللا الروضان

ي احمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العمبى
نارص بن حصيى  بن عبدالرحمن الحصيى 

ي بنت عبدهللا بن ابراهيم البليهي
امان 

يوسف بن صالح بن سالم العلي

ياش بن سلمان بن وصل الحازمي

محمد بن علي بن محمد البصيالن
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عبدالعزيز عثمان حمد الشبانة

سلطان بن مبارك بن عبدالرحمن البوعلي

عبدالمجيد بن عبدالمحسن المبارك

خديجه بنت صالح بن علي الخلف

ي
قينه بنت علي بن محمد الزهران 

ي سطام ابن عبدالعزيز ابن عبدالرحمن العمبى

محمد بن حسيى  بن علي الحمد

محمد بن عبدالعزيز بن محمد الطويل

عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعود

نوره عبدالرحمن فهد المحيش

زكي بن عبدهللا بن ابراهيم المعيلي

سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل

بدر بن محمد بن علي ال شبيب

منصور بن علي بن حسيى  المعيلي

شاكر بن صالح بن محمد االشقر

ي مزيد بن شجاع بن سعود العتيير

زايد عمر بن زايد محمد الزايد

عمر بن زايد بن محمد الزايد

عبدالرحمن عمر بن زايد محمد الزايد

ي
يونس  بن محمد بن موش الدبيي 

يوسف ابن محمد ابن عبدالرحمن الجمعان

عبدهللا بن صالح بن سالم العلي

محمد بن صالح بن سالم العلي
سليم بن محمد بن سليم الحسيى 

فؤاد بن محمد بن علي ال شبيب

خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان

ليل بنت نارص بن محمد الخلب

فهد بن محمد بن يجي القاسم

منصور بن عبدالرحمن بن سليمان الطرباق

خالد بن عبدالرحمن بن نارص الماجد

هدى بنت علي بن عبدهللا الصقبى

ي ماجد بن عايض بن محمد المطبى

سلطان بن عبدالعزيز بن عبدهللا الموش

احمد بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

ي
عبدهللا صالح عبدهللا السحيبان 

هادي بن محمد بن مسفر ال معمر

ي خالد بن بادي بن دعيج المطبى
هيفاء بنت فالح بن حمد القريي 

سعد بن فهد بن محمد الدوشي

شاهيى  سعيد علي اليامي

مهدي بن مسعود بن مسفر الوعله

ي فرج بن رباح بن حميدي الخطانر

فيصل بن مطلق بن شبيب السبيعي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد التويجري

عبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح النويرص
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صالح بن محمد بن صالح الراجح

صالح بن سليمان بن جاش الجاش

عبدالرحمن بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

عبدهللا بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد البداح

فيصل بن فهد بن عبدهللا العجيان

فهد بن علي بن عبدالرحمن العمرو

عطاهللا بن حمدان بن علي الشمري

نوف بنت فهد بن عبدهللا العجيان

ي
سلطان بن صالح بن موش الشهران 

امجاد عبدهللا بن عبيد بن فدعوس الرويل

شدي بن هادي بن مسلط الشمري

ي عبيدان بن سفر بن معالء العتيير

ي جمال بن مثيب بن وقيان العتيير

تركي بن صقر بن عيد الغبيوي

ى  بن عل العب  
 
حسيى  بن الف

ي حمد بن صانل بن موش العب  

مدهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي براك بن مبارك بن مطلق العتيير

عبدهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي خالد بن قنان بن حميد المطبى

ي علي بن مرعي بن حسن العب  

ي تركي بن محمد بن مفوز العتيير

بشبى شمروخ طالق مسعد الشمري

ي بن سعد الرشيدي
سعيد بن فض 

عبدالمجيد بن احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

حمود جزاء مقعد العتيير

ي سعود بن عبدالعزيز بن شباب العتيير

فهد علي عبدهللا مسلجي

محمد حمد ابراهيم الضويلع

سلطان بن حمد بن ابراهيم الضويلع

ي
عيش بن محمد بن حمد بن ظف 
مطر بن غرم هللا بن سالم الزهران 

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالمحسن الموش

سالم بن معيض بن محمد بن شويل ال عامر

صالح نايف خطاف الشمري

صالح نايف خطاف الشمري

فالح بن نايف بن خطاف الشمري

عطا هللا بن عمبى بن جبر العتيير

فارس بن عبدهللا بن نارص الفارس

ي ممدوح بن دعاس بن مناكد العب  

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا السلوم

مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص

فهد بن سلطان بن جسار القروف البقمي

عايض كران مطر الرويلي
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ي
عبداالله سليمان عبدالعزيز الحصيي 

سالم عبدهللا ودعيع السويدي الشمري

ي جهز علي جهز الذيانر

ي محيسن بن عايد بن هليل العب  

ي عيد بن عايد بن هليل العب  

ى حمود فرحان عا يد العب  

ي هليل بن عويد بن هليل العب  

سعد بن صياح بن محمد الخالدي

ي بندر بن عبدهللا بن ابراهيم الصير
غسان بن حامد بن عمر عولف 

ي ي بن نديوي العب  
مطارد بن معاشر

خلف بن عبيد بن علوش الرشيدي

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

سليم دخيل كفش الشمري

ي الشمري مشعل بن عناد بن عب  

ى خالد نايف حمود المطبى

طارق بن زيد بن عبدالعزيز بن فياض

علي بن عبدهللا بن محمد باكرمان

ي
عبدالمجيد سليمان عبدالعزيز الحصيي 

ي
عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز الحصيي 

سعود بن فواز بن زنعاف السهلي

سحران ين رضاء بن فهد الشمري

ي خالد مطالب بخيت السبيعي العب  

ي
جواهر نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
ه نارص منصور نارص الخنفري القحطان  منبى

ي
منصور نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
فيصل نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
خالد نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ف الفاعوري محمد بن خلف بن مشر

ي سليمان بن محمد بن عبدهللا العب  

نوره بنت عبدالهادي بن خالد الهماش

سعد عايض بن كران بن مطر الدويلي

حمد بن عايض  بن فهد الدوشي

ي
مسفر بن سعيد بن عبدالرحمن القحطان 

ي
 
ترك بن عبدالرحمن بن عفتان الحاف

فهد سالم محمد ال فطيح

فهد بن عبدهللا بن عبدالوهاب البسام

ي سعد بن فهد بن مصلح المطبى

ف الفاعوري ممدوح بن خلف بن مشر

نارص بن سلمان بن نارص بن خثالن

عبدهللا بن جمال بن ابراهيم المديفر

منصور بن جمال بن ابراهيم المديفر

ي
احمد بن فهد بن محمد العتيف 

صالح بن حسن بن صالح ال مقبول

مانع بن عبدهللا بن محمد الصقور
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بندر بن محمد بن سعد السهلي

ي عبدالعزيز بن منشر بن عبدهللا العتيير

ي
نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم العريف 

احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

ي الوليد بن عبدالعزيز بن براهيم الوهير

طارق بن زياد بن حسن المفتاح

مها بنت محمد ابن فهد بن زرعه

كه الدوليه لال عمال التجاريه الشر

ى عبدهللا بن شامان بن ماطر المطبى

AL YAMI AYED ALI S

عويد بن زريق بن دخيى  الشمري

ي بندر هليل سالم العب  

ي
سعود بن محمد بن سعد العريف 

عبدالمجيد بن علي بن محمد الحداد

اهيم حسيى  بن عبدالعظيم بن احمد البر

جاسم بن طاهر بن ابراهيم القطان

مرتض  بن جابر بن طاهر العمران

محمد بن نارص بن محمد الخلف

سلمان بن عبدهللا بن علي الحسن

سالم بن محمد بن سالم ال سالم

ي بن محمد بوهويد
فتجي بن راض 

سليم بن حسيى  بن عبدهللا بوجباره

هشام يوسف معتوق بوعل

يوسف بن جابر بن علي الهال ل

فاطمه حسيى  منصور

ي
فاطمه بنت عبدالمحسن بن حسن البقشر

ي
جعفر بن محمد بن حسن البقشر

ي
رضا بن جعفر بن محمد البقشر

عبدالكريم بن عبدهللا بن محمد الخواجه

ايمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعيد

ي محمد بن مطلق بن صنهات العتيير

عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الكريزي

حسيى  مهدي سعد الجميعه

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز السالم

وليد نارص عبدالعزيز السعيد

باسط بن عبدالواحد بن منصور الزيد

سامي محمد عبدالعزيز الغنيم

امبى بن معتوق بن حسن البدي

ماجد حسيى  مهدي الجميعه

عياد بن عبدهللا بن عبيد الشمري

علي بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

ي
علي بن محمد بن عبدهللا البحران 

سعيد بن صالح بن احمد الخليفه

نوح عبدهللا عبدالحميد القطان
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محمد سعد عبدالعزيز السالم

محمد بن علي بن ابراهيم الشيخ

فراس بن سعيد بن فهاد اليامي

مهدي سعيد بن فهاد ال مطلق اليامي

ي بن علي بن عبدهللا المهناء
هان 

سعود بن مبارك بن سلطان الثوري

رشيد بن نهبى بن صديان الشمري

رشيد بن نهبى بن صديان الشمرى

محمد بن عبدهللا بن جعفر الجعفر

سامي ابن مانع بن حمد ال شمالن

ابراهيم بن عبدهللا بن احمد الغريب

عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسيى  القطان

عبيد عايض فيحان السمي البقمي

ي بن حسن بن احمد المؤمن
راض 

راض  بن حسن بن احمد المؤمن

عل بن ابراهيم بن عل الحليم

خالد نارص عبدالعزيز السعيد

ثامر بن محمد بن محمد الشخص

يوسف بن علي بن عطيه النحوي

احمد بن حسن بن عبدهللا بوجباره

علي بن سليمان بن علي الحرز

صالح بن علي بن صالح الرزق

ي
محمد بن راقع بن حمد القحطان 

احمد ابن محمد ابن طاهر العبدهللا

باسم بكر محمد نور قوته

مشعل بن فهد بن جارهللا الجويره

ي
فالح بن عامر بن فواز الدهمشر

رياض بن عبدهللا بن راشد ابونيان

فهد صباح عبدهللا الخالدي

ي ي بن هثل العب  
ثامر بن ملف 

ه بنت عبدهللا بن عثمان الجاش امبى

محمد بن صالح المبارك

صالح بن محمد بن عمر العمودي

ي
 
امل بنت سعيد عياد الروف

ي ي العتيير نواف بن عزيز بن نائف الذيانر

ي بدر بن زيد بن حمدي المطبى

ي عبيد هللا مبارك حمدان المطبى

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

عبدهللا بن جابر بن ذيب اليامي

ي احمد بن بريك بن سيف الكثبى

مبارك بن سالم بن علي ال سالم

حسيى  بن علي بن محمد ال سالم الوعله

عوض عواض مروان النفيعي

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد النادر
خالد بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 
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ي
عمر بن ماطر بن كنعان الدعجان 

عثمان بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

سمو االمبى خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا

ي
فهد بن خليل بن جمعان القحطان 

ى سالم محسن صياح العب  

ي
صالح بن علي بن محمد القرشر

عبدالرحمن بن حمود بن عبدهللا الدخيل

عبيد بن مقبل بن يج الحرنر
سعد محمد عبدهللا البابطيى 

عبدهللا بن سعود بن احمد الحميى 

سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجارهللا

ي ابراهيم بن طامي بن عواض العتيير

ي عبيدان بن عبيد بن رايد العتيير

عوض بن جارهللا بن عوض المالكي

ي
محمد بن علي بن محمد الشهران 

عل بن حسيى  بن سالم ال زابن

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب
نارص عبدالكريم عثمان ابابطيى 

ي التميمي
خالد بن صالح بن مفض 

محمد بن عبدهللا بن محمد السياري

حصه عيش علي العيش

ي ي الحرنر
فهد الحميدي فالح المخلف 

بدر بن فهد بن محمد السعيدان

عبدهللا بن محمد بن فهد السند

ي بن عبدالهادي الدوشي
 
عبدهللا بن شاف

يوسف علي سعيد الوقيان

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد ال جميع الغ

محمد عبدهللا عبدالرحمن سعيد

عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الركبان

محمد طاهر بن مالاكرم بن قاري بخاري

عبدالرحمن بن معاوض بن عوض الردادي

ي عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محسن الحرنر

مشاري علي ابراهيم السليمان

ي
اسماعيل بن محمد بن صالح الدبيج 

ي فايزه بنت محمد بن ضيف هللا الحرنر

ابتسام بنت علي بن محمد الخليف

سلطان بن علي بن خليف الخليف

ي ي بن عبدهللا بن ابراهيم الدريير دريير

عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمن الفواز

ي تركي خويتم هالل الرحيمي المطبى

مشعل بن حسيى  بن مهدي الجميعه

بندر بن سعود بن غيث الردادى

علي بن يسلم بن سالم القثمي

ي عايض بن سعود بن سعد العتيير

محمد بن صالح بن سليمان العليط
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ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم المعجل

سعود بن سعدان بن عبدهللا السعدان

غريب بن صالح بن مهدى ال اسماعيل

عباس  بن عل بن عبدهللا العلق

حسيى  بن علي بن حسن ال هالل

علي محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

علي عبدهللا عبدالمحسن الخليفه
جميل بن محمد بن سلمان المعب 

وجيه بن علي بن حبيب المحل

علي بن احمد بن حسن ال معيلو

محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

هيفاء بدر بن صالل بن محمد العتيير

عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

مي ضيف هللا بن صالح بن ضيف هللا الشبر

جواد سلمان عبدهللا الصالح

خالد سعد دوشق ال غانم

زهبى بن علي بن محمد القديجي

حصه بنت عبدهللا بن غالب العتيير

علي بن ابراهيم بن خليل ابوزيد

صالل بدر بن صالل بن محمد العتيير

عبدالرحمن حسن سكجها

ي سليمان بن عويد بن معيدي العب  

ي خلف بن قويعان بن رضيمان العب  

ي ي العب  
عبد ابن قويعان رضمان الفدعان 

ي مانع بن عويد بن مانع العب  

بدر بن صالل بن محمد العتيير

حسن بن علي بن حسن ال قمبر

ي
سعيد بن محمد بن حسن بن محمد السي 

هيثم بن علي بن احمد النارصي

محمد بن عبدهللا بن سعيد احبيل

عبدهللا بن حسن بن محمد ال حمود

ي
مرام بنت فهد بن سعود القويض 
انور بن علي بن قاسم ال حسيى 

ي
عبدالرحمن بن فهد بن سعود القويض 

احمد محمد بن علي

محمد بن احمد بن عبدالمالك بن علي

جمال بن عبدالرحيم بن محمد البلوي

ي
ماجد بن صدقه بن محمد الجهي 

فائد بن رجب بن ابراهيم ال الشكر

بدر بن علي بن معتوق ال بدر

ي نوري بن عبدهللا بن علي مشبى

محمد بن علي بن حبيب ال فردان

راجح بن علي بن علي الحجاج

عبدالرزاق طاهر عباس المكي

علي بن احمد بن احمد ال حماد
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فاضل بن عباس بن علي مشيقري

عبدالعزيز عبدهللا عيش الحمادي

ابراهيم بن نارص بن ابراهيم الحداد

نارص بن جاسم بن حسن قنبر

حسيى  بن موش بن علي الوحيد

محمد بن حسن بن ابراهيم راشد

جميل بن محمد بن عيش ال عباس

ي ي بن صالح بخرحر زهبى بن صبر

حسيى  بن عباس  بن عل مشيقرى

ALRADWAN JAWAD ABDRAHEEM M

SAEED ABDULWAHED S ALMARHOON

شاج بن احمد بن عبدهللا ال عبيد

يف كان  الشر محمد ابن عثمان ابن نصبى البر

ي سعيد علي اليامي
امان 

عوض سعيد علي اليامي

رائد سعيد علي اليامي

علي بن عبدالمنعم بن تركي ال هالل

موش بن حسن بن صقر الثواب

ابراهيم بن حسن بن صقر الثواب

عبدالعزيز بن صقر بن حسن الثواب

منصور بن حسن بن صقر الثواب

خالد بن حسن بن عبدهللا ال نارص

محمد بن عبدهللا بن محمد النارص

باسم بن احمد بن محسن امسبح

حسيى  بن عبدهللا بن صقر الثواب

زكي بن حسن بن صقر الثواب

مصطف  بن عبدالرزاق بن محمد ال حمود

عبدهللا سلمان محمد الصايغ

علي بن مهدي بن محمد ال درويش

سعد سعيد علي اليامي

نارص بن احمد بن مدن العلوي

صالح بن حسن بن محمد العلي

اوى مريم بنت محمد بن كاظم البشر

صالح بن حسن بن هادي اليامي

عبدالعزيز بن زيد بن راشد الحوتان

حبيب بن عبدالكريم بن علي ال قويسم

جميل بن عبدهللا بن محمد العباد

يج بن محمد بن حسن ال حرار

شيهان سعيد علي اليامي
عبدهللا بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

نبيهة بنت عبدهللا بن حسيى  القديجي

حنان بنت جعفر بن حسيى  ال ربيع

ي رضا عبدالهادي سعيد ال عبدالرب النير
هشام بن سعيد بن عبدهللا ال شوي  هيى 

حبيب بن نارص بن محمد الخلف
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خالد عبدهللا ابراهيم المعيلي

حبيب حسيى  بن سعود الحليلي

علي ابن حسيى  بن عبدالكريم

ظافر بن علي عالس الوعله

هادي سعيد علي اليامي

سعيد بن علي بن عالس اليامي

اري عمر بن عبدالعزيز بن محمد الب  

اري جمانه بنت عبدالعزيز بن محمد الب  

اري عبدالعزيز بن محمد بن عمرو الب  

عبدهللا بن محمد بن حمود الشهري

محمد بن عبدهللا بن محمد المطرود

دعاء عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

ي
عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدهللا الحديي 

احمد بن حمود بن اميى  قاسم

اميى  بن حمود بن اميى  قاسم

فرج حسن رض  ال ابوعبدهللا

علي بن سعد بن عبدهللا ال الشيخ

محمد بن احمد بن محمد المهناء

وفاء بنت حسن بن عبدالوهاب النارص

عبداللطيف بن عبدهللا بن احمد بن عيش

ماجد بن سعيد بن صالح ال نصيف

زينب بنت عبدالمحسن بن عبدهللا بن عيش

ي بن علي المهناء
عبدهللا بن ناشر

نبيهه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الصايغ

عبدالمحسن بن عبدهللا بن احمد بن عيش

كوثر عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

حسن بن عبدهللا بن احمد بن عيش

عبدالجليل بن عبدهللا بن احمد بن عيش

ي
فيصل بن فهد بن سعود القويض 

عبدالجليل ابن حمزه ابن حسيى  الحكيم

ي ي عبداللطيف محمد الحاحر
هان 

ين سمر بنت حسن بن سعد العمبى

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدهيش

ي
روان عبدالوهاب عايض القحطان 

ي
خالد عبدالوهاب عايض القحطان 

ي
عبدالوهاب بن عايض بن حسن القحطان 

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الورثان

انور عبدالعزيز بن عبدهللا العقيل

ايمن بن محمد بن عبدالعزيز القايدي

ايات عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

ي
حسيى  بن طاهر بن ابراهيم الحنفوشر

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العبود

مي  بنت عباس محمد المؤمن

AYMEN MANSOORI ABUJAWHER

مشعل احمد بن حمد بن عوض االحمدي
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حسيى  بن علي بن احمد الدبيشي

مسفر بن سعيد بن محمد القاسم

علي بن طاهر بن علي بوموزه

عبدالكريم بن جاسم بن محمد العبادي

ي بن عبدهللا المختار شاكر بن عبدرب النير

زاهر بن حسيى  بن حسن الزاهر

زا بن احمد الجارودي خالد بن مبى

فاطمه عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

مراد بن علي بن صالح العبدالجبار

حسن بن علي بن عبدهللا الخميس

حسيى  بن معتوق بن نارص العليوي

عبدالحكيم بن يحيى بن احمد الغامدي

عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابراهيم العيبان

عيبان عبدهللا ابراهيم العيبان

روان احمد بن حمد بن عوض االحمدي

مشاري احمد بن حمد بن عوض االحمدي

حسن بن سلمان بن احمد العبدالعزيز

محمد بن صالح بن محمد تحيفه

عبدالحكيم بن صالح بن محمد تحيفه

احمد بن حمد بن عوض االحمدي

حسن بن محمد بن يوسف المحمدعلي

مسلط بن سلطان بن مسلط البقمي

احمد بن علي بن محمد الحسن

بدر بن حبيب بن محمد الدليلي

ي
محمد بن محمد بن احمد الدوح 

صالح بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

كي
احمد بن عيش بن محمد الب 

ي
محمد بن سالم بن صالح النجران 

ي غانم بن شهاب بن بشبى العب  

هند بنت عباس بن نارص الحسن

حسيى  بن علي بن محمد الحسن

عبدالنارص بن اسعد بن ابراهيم خياط

يوسف بن محمد بن حسن المؤمن

ي نارص بن مصارع بن رشيد العب  

محمد بن عايش بن احمد بوسنه

نارص بن حمد بن عبدالكريم ال منصور

بندر بن شبيب بن دليل المقاطي

م احمد بن احمد بن سعيد الحرص 
رائد بن حسيى  بن خلف الكويي 

حسيى  بن عباس بن علي مشيقري

مبارك بن فهد بن محمد الدوشي

ي عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الجنونر

ي بن علي بن محمد ال افري    ج
 
صدف

عل بن حسيى  بن عبدهللا ال رب  ح

عمر بن صالح بن علي العبيد

RAK Properties PJSC Page 551 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2013

2013العام - األرباح غير المستلمة 

ي يجي بن نارص بن حسن البر

ي
محمد بن علي بن حسيى  الدجان 

جابر بن فهد بن نهار الصقر

باقر بن علي بن حسيى  بن معن

باقر بن علي بن حسيى  بن معن

محمد بن سليمان بن عبدهللا العلويط

عيش بن احمد بن موش المحمد صالح

علي بن عبدهللا بن يوسف المحمد علي

يوسف بن عايش بن يوسف االريش

ي ي بن مهدي بن حسن البر
 
ف شر

سلمان بن داود بن سلمان السالم

ي محمد بن عبدالرحمن بن سالم الحليير

مفيد بن علي بن عباس ال حميد

ي فاطمه بنت سنوشي بن حامد الحجبى

اميى  بن ابراهيم بن عبدالعزيز السويلم

عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا الباروت

يوسف بن احمد بن عايش  الحميدى

نارص بن عايض بن نارص الفهادي

ي محمد بن دعاس بن مناكد العب  

ي عيش بن عايض بن مفكر المطبى

خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمرو

فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم القاسم

فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العجيان

خالد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجابر

موش بن محمد بن سليمان الشمري

جاسم بن محمد بن احمد الجباره

حسيى  بن راشد بن احمد الجباره

علي عبدهللا طاهر العواد

فارس بن علي بن عبدالرحمن العمرو

ي
سعود محمد عبدهللا العويف 

يحيى بن حمد بن محمد اليحيا

صالح بن سليمان بن صالح القاسم

يف كان  الشر نواف بن محمد بن نصبى البر

خالد بن محمد بن فهد ابوشايع

ي
علي بن صالح بن حسن الشمران 

كامل بن محمد بن هاشم الشاحورى

محمد بن بندر بن عسكر لسلوم

بندر بن عسكر بن محمد لسلوم

حبيب بن احمد بن حسن الدروره

احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدالعزيز التويجر

عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد الفريان

عادل بن ابراهيم بن زيد الدوشي

ي
نارص بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

ه احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه امبى
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محمد عل سلمان الهاجرى

رائد بن مشعل بن سلمان الشمري

ي
محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

ي
ي بن صالح بن حسن الشمران 

حسي 

عبدالعزيز بن صالح بن سلمان النشمي

فايز بن نارص بن محمد الجزيري

فوزي بن عيش بن احمد الكاظم

اسماعيل بن ابراهيم بن حسيى  العسكر

ي
محمد بن صالح بن حسن الشمران 

ي
سوزان فيصل سعيد الشهران 

يد عبدالرحمن يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

ريم بنت جاش بن صالح العبيد

ي
عبدالرحمن بن صالح بن حسن الشمران 

محمد بن سعد بن محمد بن شقبى
بندر بن فهد بن سعود البشر

احمد بن حجر بن محمد الخليفه

يوسف بن عبدهللا بن احمد العساكر

محمد بن حبيب بن صالح الحبيب

سالم بن صالح بن عبدالعزيز السالم

عل بن محمد بن سعد بن شقبى

عادل محمد ابراهيم اليابس

ي
عبدهللا بن محمد بن شتوي القحطان 
حسن بن محمد بن عل القحطان 

حمد بن مبارك بن حمد الراشد

ي رائد بن سليمان بن محمد العب  

سعد بن محمد بن سعد بن شقبى

هللا بن ابراهيم الداه ابراهيم بن خبى

عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسيى  العرفج

جعفر بن عبدهللا بن صالح الهودار

ي  بن محمد الرقانر
محمد بن حسيى 

محمد بن فهد بن عبدهللا الهريش

ي بن مهدي المطرود
مصطف  بن رض 

ي
ي بن احمد بن علي الشيج 

هان 

سام سلمان حسن القويع

عبدالخالق بن جمعه بن محمد المعيلي

علي بن حسن بن سلمان البندري

ابراهيم بن هادي بن علي المحامض

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المعيبد

حاتم مهدي بن احمد ال مرهون

ي حسيى  بن علي بن حسن الجنير

ي عبيد بن جزاء بن عبيد العتيير

عمار بن عيش بن ابراهيم ال رب  ح
مريم بنت حسيى  بن محمد بوخمسيى 

احمد بن علي بن عبدهللا الخضبى

ي
عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الرسيي 
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محمد بن سعيد بن محمد ال مسباح

كاظم بن حسن بن كاظم المطر

نارص بن علي بن نارص الشاوي

عبدهللا بن عبدهللا اللطيف بن محمد الشهيل

Al munif Khaled Abdullahr R

فيصل بن عبدهللا بن راشد الغامدي

ي
سامي بن صالح بن سليمان الرسيي 

عباس بن عيش بن محمد السيف

ه بنت منصور ابن عبدهللا الغدير سمبى

ي
خالد بن صالح بن سليمان الرسيي 

فهد بن عثمان بن مبارك العايد

عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالرحمن العر

هشام بن جواد بن باقر الشخص

مشعل بن جواد بن باقر الشخص

غفون بن سالم بن مسعود اليامي

عدنان بن عبدهللا بن عل الشعالن

ي
عبدالعزيز بن علي بن سليمان الحوشان 

عبدهللا بن سالم بن جلوي العايد

ي بجاد بن جزاء بن عبيد العتيير

حسيى  بن علي بن علي العبدهللا

جميل بن خالد بن فهد الخيال

صادق ابن عيش ابن صالح االحمد

خالد بن صالح بن عبدهللا ال عبدالسال م

انور صالح معتوق الخليفه

محمد بن حسيى  بن فارس بن الشيخ

احمد حسيى  بن فارس بن الشيخ

ي جزاء بن عبيد بن بجاد العتيير

خالد بن احمد بن جاسم الموش
نارص بن محمد بن فالح القحطان 

ي محمد بن جزاء بن عبيد العتيير

سام ابن ابراهيم ابن نارص النارص

سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاش

ي ساره بنت فهد بن سعود العتيير

عباس بن حسيى  بن متعب البرصاوي

محمد بن علي بن طاهر الحنفوش

بسام بن محمد بن عبدهللا المرشد

م حسيى  بن صالح بن صالح ببى

صالح ظافر بن سعد ال بحري اليامي

محمد فهد مذهل المقابله

عوض بن دواس بن محمد ال عامر

عبداللطيف بن سالم بن بخيت العوده

ي
خليل بن يحيى بن محمد الشيج 

نارص بن ابراهيم بن نارص الهذيلي

سعود بن ذيب بن ابراهيم الدوشي

ف عبدالمحسن بن علي بن عيش المشر

RAK Properties PJSC Page 554 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2013

2013العام - األرباح غير المستلمة 

قاسم بن عيش بن علي السلطان

ف احمد بن محمد بن علي المشر

ي حامد سنوشي حامد الحجبى

انس بن يوسف بن علي يجي

ي هند مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

ي
صالح بن حسن بن مسامح الشمران 

عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الغراش

طالب بن جواد بن حسيى  العبدالمحسن

علي بن حسن بن عبدهللا االربش

احمد بن عايش بن يوسف االربش

نارص ابن محمد ابن حسن الجزيري

ي ه بنت سفر بن مسفر العتيير منبى

علي بن مبارك بن خالد الخالدي

عبدالرؤف بن علي بن محمد الخميس

ي حسيى  بن محمد بن علي الحجر

حسيى  بن عبدهللا بن علي السلطان

اهيم حسن بن ابراهيم بن علي البر

عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

محمد عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

سلطان بن احمد بن علي السلطان

علي عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

ي افنان مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

فاضل بن عباس بن محمد العيثان

ي مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

عيش بن علي بن حسيى  الهالل

ي داحم بن عبدالرحمن بن منشر العتيير

احمد بن باقر بن محمد المضجي

ف نوال بنت محمد بن فارس المشر

محمد عبدالواحد محمد علي آل حريز

هاشم بن محمد بن احمد الهاشم

ي احمد ي بن جاسم الحاحر حسيى  بن حجر

سعد بن حمد بن عبدهللا الغريب

علي بن موش بن احمد الخليفه

محمد بن عيش بن علي بن حسيى  الهالل

عقيل بن جعفر بن احمد العكروش

مريم داود عبدهللا فارع

ي
داليا احمد عبده الحسي 

شاكر بن عوض بن علي الخالدي

ي
نبيل بن احمد بن عبده الحسي 

سليم بن عبدهللا بن صالح الغراش

نايف بن محمد بن مسفر ال معمر

علي بن مفرج بن سعد الدوشي

محمد بن نبيه بن نافع الشخص

فاطمه بنت نبيه بن نافع الشخص

عل بن عبدهللا بن محمد الحبانر
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يكي محمد بن عبدهللا بن علي الب 

بندر بن خليفه بن عمران التيماوي

ربيع بن سعود بن فرحان عبدالرحمن

ي
هيثم بن صالح بن علي الزهران 

يده يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

ي
عبدهللا بن بخيت بن عبدهللا الشهران 

محمد بن حمد بن ابراهيم الدهمش

عبدهللا بن علي بن احمد السالم

ي عبدالمحسن بن حسن بن عبدالمحسن الحجر

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشمران 

عبدهللا بن فهد بن دواس الهويش

ي
فيصل بن سعيد بن شاطر الشهران 

ي
مهند احمد عبده الحسي 

عامر ابن دخيل هللا ابن علي الغامدي

عقيل بن عل بن حجر المسعود

ي
ساميه احمد عبده الحسي 

ل مطر
ّ
ي ا

عبدالواحد بن محمد بن رض 

فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم العجال ن

ي
ناديه احمد عبده الحسي 

احمد بن عبدهللا بن علي التمار

سعد بن فرحان بن محمد الفضيخ

ي
مي  احمد عبده الحسي 

ي
وليد احمد عبده الحسي 

انور بن احمد بن عبده الحسي 
ه احمد عبده الحسي  امبى

ي
ه احمد عبده الحسي  بشبى

صادق بن علي بن عايش النويرص

زياد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيد

لولوه جبر مبارك ال بن زيد المناعي

جاسم محمد اسماعيل احمد الحمادي

راشد محمد محسن صالح العجر

محمد محسن صالح منرص العجر

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن المحمدي

سلمان سالم جاسم محمد البحر

يوسف عبدهللا احمد قاسم العمادى

سالمه نارص عيش علي السليطي

نارص علي مبارك احمد المحمود

فهد علي مبارك المحمود

حسن علي مبارك احمد المحمود

عيش بن احمد بن خليفه ال طوار الكواري

ي حيان خالد حيان خالد العتيير

محمد فيصل راشد الجبر النعيمي
عليوى عبيد عبيد عليوى الحراجيى 

نوال نارص عيش علي السليطي

روزه نارص عيش علي السليطي
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يوسف نارص عيش علي السليطي

نورعبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه

مها علي مبارك احمد المحمود

توفيق حيدر صالح احمد محضار

هيفاء حسن نارص الراشد

ى المهندى خالد جاسم جمعه الشقبى

ي العذبه
علي طالب راشد الودعان 

وليد مجلي وليد الحميدي

عبدهللا احمد حسن محمد السالم

سعيد حسن عيد الكواري

ريم احمد حسن محمد السالم

ي العذبه
طالب راشد محمد الودعان 

ي العذبه
حمد طالب راشد الودعان 

عبدهللا خالد محمد خالد الخاطر

محمد علي صالح علي المهندي

ABDUL KARIM DODU MEAH

عبدهللا محمد سعد المهندى

محمد ظافر عجب هادي العجب

ابراهيم نوح جاسم حسيى  المطوع

غاليه علي عبدهللا المال

مقبل محمد مقبل السبيعي

فرج قحطان مبارك ربيعه السليط

سالم محمد هالل البنعل المهندى

محمد صالح محمد عبدهللا شور

نارص صالح محسن نارص السعدي

راشد علي حسن الجفالي النعيمي

ي احمد سنان سعد سنان الكعير

ي بخيته عبدالهادي محمد فارس الحبانر

اف عبدهللا حمد علي حمد االشر

احمد حسن محمد احمد السالم

عبدهللا مروك الماس السعدي

ي بن خالد بن غانم بن علي العبدهللا ال
ثان 

مفتاح محبوب مفتاح رشيد

صقر علي خميس الحسن المهندي

مبارك فهد راشد الجبر النعيمي

مشعل جمعه محمد البوعفره الكواري

عبدهللا صديق عبدهللا عبدالرحيم القطان

عبدالعزيز محمد حسيى  محمد عبدهللا

جاسم محمد عبدهللا عبدالرحمن العبدهللا

محمد عبدالرحيم يوسف قمبر

خالد محمد خالد محمد الخاطر

الهام حمد سالم الكواري

بدريه حمد سالم الكواري

حمد عل احمد االنصاري

حسن علي عبدهللا علي باخميس
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ه ال عذبه حمد راشد محمد الجهبى

عبدالعزيز سالميى  عبدهللا حسن الجابري

جاسم يوسف احمد جمال

تركي خالد محمد خالد محمد الخاطر

عمبى فهد راشد الجبر النعيمي

نوف خالد محمد خالد الخاطر

احمد عبدهللا صالح السالم

عائشه علي يوسف الخاطر

محمد سيف مفتاح شنظور

محمد بن عبدالمجيد بن عبدهللا

عبدهللا بن سيف بن عامر الشبلي

ي
سامي بن سعيد بن عبدهللا النبهان 

 الكيومي
محمد راشد سالميى 

ي ي الحمبى عواطف بنت علي بن سعيد العكبر

علي بن مصطف  بن عبدهللا

حنان بنت مصطف  بن عبدهللا

سكينه بنت مصطف  بن عبدهللا

ي
 
اس بن خلفان بن حمود الطوف نبر

ي محسن بن سعيد بن سعد جداد الكثبى

مي  سعيد سليمان

محمود محمد زهران الرواحي

محمد بن خميس بن شور العلوى

ASHAR CHANDRA SINGH VIJAY SINGH

ي
فيصل بن سعيد بن عبدالرحمن المخيي 

محمد خميس سعيد الفوري

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا

KIRAN CHANDRASINH

مها بنت حسيى  بن باقر

احمد بن سعيد بن احمد المزروعي

BRAGANZA IVOR MARIO
هشام بن عبدالعزيز بن محمد البلوشر

راشد بن سعيد بن راشد الشامشي

ASHER HANSA BHARAT

حمزه بن علي بن محمد عيدروس

BHARAT KUMAR JAMNADAS

داود بن محمد بن سالم

وق لالوراق الماليه ش م م كة الشر شر

المسام للتجارة واالستثمار ش م م

ي
احمد عبدهللا صالح الشعبان 

ي
صادق بن محمد حسن بن موش اللوان 

سعود بن عبدالعزيز بن حميد الزيدي

البنك االهلي ش م ع ع

طلعت سعيد محمود المدهون

وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

سامر محمود القطان
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SYED SULTAN AKHTAR

محمد علي محمد العودي

MASANOBU KAKIZAWA

YUKIO OKA

TAKAYUKI HORIE

عمر صالح عمر هنيه

Rosmy Jean Louis

Reza Heidarpour Meymeh

فادي نقوال نمر سابا

MURTAZA NASEEM

Suleiman Ismail Yahyah

ي سعيد مطر سعيد بليله المهبى

ي الرخيص
نشميه بنت مقبل بن راض 

Jawwad Zaki Ali Muhammad Zaki

عمر حيى بخيت بن زيود الشامشي

علي محمد علي محمد بن حجر

محمد اسماعيل ابراهيم الفردان

حسن عبيد جميع عبيد هنداشي

ي
فاطمه محسن علي العفيف 

ي
امل عبدالقادر علي عبدهللا العفيف 

عزيز احمد ديب

نبيل نظمي محمود الشيخ

ي مسلم سالم واسط الكثبى

ي
 
حسن احمد ابراهيم المرزوف

ي
حمدان حامد مطر عطاهللا البلوشر

ي حصه محمد احمد المهبى

زا المازم حسن مسلم حسيى  مبى

ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السويدي

كه العديد للمقاوالت والنقليات ذ م.م.شر

سلطان سعيد عبدهللا علي الحجري

ي
خليفه عتيق سالم عزران الرميي 

ي احمد محمد
احمد حنف 

نجاح محمود تميم

محمود ذيب حماد

ي
طلحه محسن فضل العفيف 

ي مطر عبدهللا محمد المهبى

Andreas Christian Luck
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يف عقيل فوالذي مريم محمد شر

لطيفه حبيب محمد حبيب الرضا

ي الرخيص
نشميه بنت مقبل بن راض 

ي سعيد مطر سعيد بليله المهبى

احمد نبيل عبدالمنعم عبدالهادي

عبدهللا عبدالرحيم عبدالرزاق الفهي/ سعاده

جاسم محمداحمد درويش

حميد نارص سالم العويس

خالد بن منصور بن محمد القرعاوي

راشد عبدهللا عمران الشامشي

سيف حمدان سيف العلكيم

عبدهللا احمد راشد النعيمي

علي بن سعيد بن سلطان سالميى  الظاهري

جمال بن صقر بن سلطان سالم القاسمي

سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري/ سعاده

محمد راشد علي حمد الدرعي

احمد شيخان الشيخ احمد الفارشي

محمد مهنا بطي هزيم القبيشي

ي محمد بن عمبى بن يوسف احمد المهبى

الشيخ عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعيمي

Mumtaz Haider Niaz Haider

عمر بن صقر بن محمد القاسمي/ سمو الشيخ

احمد بن زايد بن صقر ال نهيان

المجموعه الدوليه الخاصه

علي بن عبيد بالرشيد

محمد بن كايد محمد القاسمي

نشات فرحان عوض سهاونه

خالد عبدهللا عمران تريم عمران

راشد بن عمار بن حميد النعيمي

ي
عبدهللا بن محمد علي ال ثان 

محمد علي احمد بن زايد

مسلم سالم مسلم بن حم العامر/ سعاده الشيخ

ي وهيب برنيه
محمد دان 

Jawwad Zaki Ali Muhammad Zaki

ي
ي بن ظافر بن عايض القحطان 

 
ورثه شاف

خوله عيش خميس  محمد الخيلي

ورثه محمد علي احمد بن كلي

HEBATALLAH MOHAMED EBIED - Inheritors

حجر احمد بن حجر البنعلي

Adnan Aslam Muhammad Aslam

سالم مطر سالم علي بن مسيعد النيادي

ي-وحيد محمد حسن صويلح 
ورثه عدا فادي وهان 

امنه حسن محمد علي

Zahra Hassan Farah

احمد عبدالقادر محمد عامر
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ي نشوه تميم الصليير

فاتن+مجدي سعيد االسمر ورثه االخوه محمد

( ي  صديقه فقط)ورثه جمال نارص سعيد الزعانر

مساعد بن عبدهللا بن الكايد الخالدي

محمد سالم كردوس العامري/ سعاده اللواء

صقر سالم محمد بن حم العامري

محمد بن صالح بن عبدهللا الدرمكي/ معالي

ي محمد راشد مبارك سالم الكتير

راشد سالم سيف النعيمي/ سعاده

ا محمد عبدالهادي الكبر

فرج محنا جبل صبيح

سامي جواد احمد جواد ثابت

ي
ورثه عبدالعزيز جاسم عبدهللا كشوان 

راشد حمد محمد ماجد السويدي

Fayad Hamzeh

Sajjad Ali Khan

ه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر مبى

حمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مريم سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

احمد سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ي نيله نارص سيف عبود الكعير

ي مسفر بن مشبب بن محمد عسبى

سامح حسن رشدي العالول

سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

مهره خميس محمد السويدي

خليفه سلطان احمد خلفان مطر جباره المرر

ي
سلطان بن محمد بن معيض القحطان 

ربيع تحسيى  خرص  علي

Mohamed Yoosoof Hussain

Ahmed Said Guedi

وليد عمبى علي عمبى البكري

خالد صالح عبدالرحمن محمد

علي سعيد سلطان علي دهامنه

علي عبدهللا علي جمعه المازمي

اسامه عبدالسميع عبدالحليم سليم

يوسف ابراهيم علي مراد عبدهللا

علي راشد علي

وليد سالم ابراهيم محمد بن درويش النعيمي

ي عبدالرحمن سيف محمد سيف الزعانر

سليمه رزاق حمد العامري

طالل عصام ياسيى  الشام

Mohammed Ayoub Atiq

RAMESH RAMAN KUTTY

SADDI FARIS

جمانه نايف عبيد

RAK Properties PJSC Page 561 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

نشين نبيل حاموش

ي صالح محمد سعود الهزار المسهيلي الكثبى

Pervin Cyrus Alloo

احمد محمد سليمان فرج محمد

MIR FAROOQ ALI

عزه محمد محمد الشافعي

خميس عبدهللا خميس الرفاعي

ي
مروان عدلي علي الشلخي 

ي محمد مناحي علي مناحي العتيير
محمدمنبى احمد التخيى 

حازم بدري ابوبكر علي

وائل بدري ابوبكر علي

فايزه محمد محمود

بدري ابوبكر علي

والء بدري ابوبكر علي

سالم عبدهللا سعيد شولي

ي شمسه مهبى عبيد بالعجيد الكتير

ي علي خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

ي راشد خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

عبدهللا خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهي

ي ساره خالد عبدالرحمن عمر بن شفيا المهبى

فادي فهد نبوت

دينا شكري عبدالخالق ابوعماره

دانة عادل درويش

ماجد هاشم حافظ العجل

عبدالحليم صديق احمد راشد

عزالدين احمد عمر بامخرمه

سمبى فهيم التابعي قويطه

الياس نعمه هللا خليفه

خليفه سلطان احمد سلطان السويدي

محمد امجد خالد احمد حتحت

عبدهللا يوسف محمد الحمادي

ممدوح خليل ابراهيم

عبله جاسم احمد

Ying Zou

فيصل علي احمد نجد

عوده عجمي سفاح

مهند جهاد بدويه

فاطمه علي احمد بانتيش

محمد محمد الشيخ طه

احمد محمد طاهر رضوان ابوشعبان

محمد ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

Anjum Ara Mohammed Iqbal Usmani

Mohammed Iqbal Usmani

ALI HASAN ABBAS JAFREY
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محمد عبدالحميد حسيى  هرهره

رامز اسعد طنوس

جاسم حسن جاسم درويش فخرو

يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

حصه يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

جاسم يوسف عبدالرحمن نارص فخرو

عبدالرحمن حسن جاسم درويش فخرو

فاطمه بنت جاسم الدرويش

هيثم عفيف محمود

ورده سالم العامري

ياسميى  سالم العامري

رضوان بن علي بركات

REDA ALI EZZAT IBRAHIM MAHROUS

Marc Mohamad Hammoud

محمد قاسم عبدهللا محمد

SHITIJ MOHAN GUPTA

KHALIL CHARLES MASSOUD

اسامه سعود عبدالقادر صالح

علياء سليمان حسن الحاج محمد

هشام حمدى منصور البهنسارى

ياش احمد محمد حسيى  حمدان بودبس

ي سلطان بن سمار بن ناهي المطبى

ابراهيم جاسم نارص محمد النويس

سليمان بن بطي بن سهيل المربوعي

ساره محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

اسماء محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عائشه محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

احمد محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عبدهللا محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

ابراهيم محمد ابراهيم غانم سلطان السويدي

عبدهللا رشيد خليل كتانه

مروان روحي رمزي سمارو

دانه احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

علي احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

خلود احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

احمد علي محمد علي عطشان الهاملي

رمزي روحي رمزي سمارو

احمد يجي نارص البطل

سلمىعتيق محمد الهاملي

خالد عبدالمطلب أحمد سالم

هيثم محمد سمور

ي أسعد حسن مجاهد شلير

ي نر حمده عوض راشد زايد المحبى

Derrick Desmond Charles Serrao
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ي ر خليفه المهبى محمد مبى 

معاذ علي محمد علي العمبى ال علي

ي
 
ميسون محمد عبدالرحمن المرزوف

اعتماد يوسف مخول

محمد بن علي بن حميد الهاشمي

ي بن حميد الهاشمي
 
هال ل بن شاف

راشد علي سيف عل صالح
محمود عبدالوهاب عبدالغفار عفيف 

JAVED AKHTAR QURESHI

بدريه ابراهيم عبدهللا الحمادي

تاج الش بكري احمد بكري

Khalid Iqbal Banqash Sammar Khan

Hamid Ali Habib Ali

سيف علي محمد علي

افنان عبدهللا طه عبدالرحمن العيدروس

مشف  حمد صالح الكرب

خالد راشد سالم راشد الشكيلي

سعيد صديق فتح علي عبدهللا ال خاجه

حارب سعيد حارب سعيد القبيشي

محمد سعيد مزاحم عبدهللا باجابر

فائزه علي احمد محمد

سيف خزعل محمد عبدالجبار العبيدلي

علي عبدهللا احمد عبدهللا

محمد احمد سيف المزروعي

AHSAN ALI ASSADI
ايمان عبدالرحمن الحسيى 

ي ه فالح علي مصلح االحبانر ميب 

عائشه محمد سعيد فضيله الهاملي

HINA ZAHRAAHSAN ALI ASSADI

KHALID NAZIR

مركز ابن ماجد الدولي

خليفه سلطان سلطان هزيم السويدي

تغريد خليل محمود بدوان

فاطمه لينا عمر عقاد

محسن احمد صالح عامر شجاع

HADEEL A AL MASRI

ي خلف
محمد احمد محمد ثان 

احمد نبيل عبدالمنعم عبدالهادي
محمد فريد محمود الشيخ حسيى 

امنه احمد موش

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور

عبدهللا احمد عبدهللا المزروعي

Hassan Mohamed Zakir Hussain

ي يفه عبدالعزيز ربيع المهبى شر

طالب بطي محمد العوجان القبيشي
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انور علي محمد خوري

سعيد احمد سعيد سليم

ي
حسن علي عبدهللا العوض 

AHMAD MESHARI MUHAIDI

MOHAMED BASHEER HAJA MYDEEN

امل عبدهللا جمعه كرم القبيشي

ي نر طارق عامر مبارك عبدهللا المحبى

وليد سمبى عبدالحكم الشيخه

ي امنه عمبى يوسف احمد المهبى

محمد ماجد احمد ماجد الغرير

عائشه علي محمد خوري

عببى محمد قاسم فاعور

حمد الحر راشد الحر السويدي

ه دليمج خلفان الهاملي دليمج نخبى

سمبى فتج عبدهللا محمد

فاطمه عبدالخالق عبدهللا الخوري

سمر شحان احمد نمر

رنر ناظم شحان احمد نمر

امال يوسف علي العلي

وفاء اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البداون

احمد اسماعيل عبدالرحمن احمد يوسف البدوان

علياء سالم محمد العمر المنصوري

محمد مصطف  كامل يوسف االغا

صالحه محمد سيف سوي    ح المزروعي

شمسه سعد عبيد سالم المهري

ابراهيم طالل شحي ابو عيده

ANTOUN ELIE SARIE

ف الدين علي الروسان اجود شر

حماد الحرازين للتجارة العامة ذ م م

حمده راشد محمد المنصوري

ي
رحاب محمدرياض مجي 

نبيل حسن ابو النجا

ي جانكي
مسلم عبدالوهاب دهان 

تميم خليفه نارص محمد الريس

نارص خليفه نارص محمد الريس

خليفه نارص محمد عل الريس

جانيت فيى جونهوس الريس

يوسف خليفه نارص محمد الريس

فوزيه منصور رشيد عبدهللا

ابراهيم محمد ابراهيم شطاوي

راشد ابراهيم محمد عبدهللا المزروعي

بسام عبداللطيف احمد ابراهيم الموش

ي يف اسد االمبى هاشم محمد شر

جمعه حسيى  محمد كليب

مطر عتيق زويد بخيت الدرمكي
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معروف ابوبكر باعبيد

ي حسن سالم عتيق الزعانر

احمد بن جاسم بن حسن القعاطري

جاسم محمد عبدهللا حيدر الحمادي

مي  احمد عبدهللا

Ayesha Mylecharane Callan
حسن محمد عثمان عباس مصطف 

صالح احمد سعد المنصوري

محمد مصطف  انور عبدهللا

حنان فتجي زكي مينا قالده

فاطمه سالميى  عبدهللا الجابري

ي
فهيم مصطف  عاصم داغستان 

حامد محمد حسيى  مطبى

Taanya Ilyas

يوسف الفندي سيف محمد المزروعي

كريمه احمد محمد بودبس

سلطان راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

عائشه خلفان سيف صندل الشامشي

حصه راشد محمد خلفان الفندي الشامشي

العنود مطبع عبدهللا عل الحبانر

ي مبارك خليفه راشد سعيد المهبى

خليل اسماعيل جابر

ي
فدوى عبده فارس عتف 

ي
صديقه مهدي قشقان 

تاله اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

ي يونس مال هللا سعيد رباحه الخمبى

فائزه فارس عبدالعزيز الحامد

محمد اسماعيل جميل اسماعيل الرمجي

ي
فاخره محمد عبدهللا القريي 

موش اسماعيل محمد البو

ايمان حسن محمد الناطور

ي روال احمد مهدى الكثبى

ه هاشم عسكر حسيى  علي العبيدلي امبى

وصفيه سلمان اسماعيل قديح
احمد قاسم خليفه ال بوعنيى 

Valerian Rosario Vas

رشيده طحيشل مضجي الخشاب

نارص مبارك مضجي الخشاب
حنان ظاهر حسيى 
ابتسام ظاهر حسيى 

مريم راشد عباس سالري

HUSAIN SULTAN ALI NENSEY

نارص جعبل محمد العوذلي

فادي محمود نجيب السلمان

م عبداللطيف محمد البر
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فاطمه هبول سعيد الراشدي

Lancelot Sequeira

Akshay Ravindra Suvarna

ليال محمد الشيخ طه

سامح نادر عبدالنور يونان

بال ل محمد الشحادات
غاده عبدالمجيد سليمان ابوحسيى 

متعب حسن احمد السعيدي

فادي سليمان عيش حنون

ي
 
ياش توفيق سلمان المرزوف

Akram Nazir Poonawala

يوسف احمد يوسف عبداللطيف قداس

بسام عبدالمجيد االسدي

جومانا صبجي بدران

Swaminathan Shanthi

تامر عل نبيل محمد ابوطالب

محمد ناجح عارف عبدالرحمن اال غبر

همام محمد سامي قنوت

محمود سامي نشاوي

مي  علي موش المروى

SHOEB MOHAMMAD

هادي وهيب غيث

احمد عبدهللا احمد

يفه السيد محمد السيد علي الموسوي شر

حميد السيد هاشم السيد عبدهللا الموسوي

مريم سلطان نارص محمد السويدي

ي
 
حسيى  صالح عثمان عبدالباف

محمد مال هللا محمد نور محمد خوري

سعيده خليل عنب  العلي

قاوي حسام الدين احمد علي الشر

ي ابوالفتوح هاله محمود خبى

ي
عمر حسن يوسف حسن الحوسي 

منال جاسم حسن بن جعفر

عبدالقادر محمود خدام

وائل السيد محمد يوسف

فاطمه محمد رشاد

سلطان حمد سهيل عويضه الخيلي

عبدالعزيز احمد محمد ماجد العلي

معب   نبيه سالم عازر

محمود احمد السيد غنيم

ي محمد اديب احمد العرنر

سلم سالم محمد الظاهري

عذرى مسعود جاسم مبارك الظاهري

SASI STEPHEN

مها سالم عبيد سالم الظاهري
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كريم احمد نارص النعيمي

احمد ابراهيم خليل

طلل حميد عبدهللا بالهول

محمد بطي خلفان القبيشي

محمد حامد صالح احمد نصبى

Jamila Awadh Salim Mohamed

Awadh Salim Mohamed Saary

NAHID AWADH SALIM

نبيل يوسف محمد ابوجراد

اد والتصدير النورس  للستبى

راشد بن مسعود بن سعيد الريامي

محمد عيش محمد النجار

محمد يش تيسبى برنية

سناء حمد عبدالرحمن راشد المبارك

احمد حمد عبدالرحمن راشد عبداللطيف المبار

Elizabeth Navarro Castle Mason

صالح عبيد علوي صالح

امنه شيخ عوض

ي
عصام سعيد علي البان 

كه النوارس لداره العقارات شر

عصام طاهر عبدالرحمن فهمي

ات احمد احمد فبى 

ابراهيم ابراهيم اسماعيل دحالن

MOHAMED RAHMATHULL KORAMBAYIL

Nair Kunnil Aboobacker

ي عمر مبارك عبدهللا الناجم الجنيير

عبدهللا راشد محمد راشد حمد الهاجري

ي جاسم علي ابراهيم محمد بوعتابه الزعانر

ي ميسون يوسف ابراهيم الزعانر

ي علياء علي حمد الزعانر

ضياء عبدالعظيم اميى  محمد ابوزهره

سعيد حمد هالل عل الظاهرى

علي محمد سعيد محمد البادي الظاهري

علي فهمي محمد الفارس

Rashid Ismail Ar Abdi

راشد سعيد سلطان سعيد السميطي

حسيى  مال هللا عبدالرحمن حسن الحمادي

الشيخه مصيفه محمد بن بطي بن حامد ال حامد

ي الشيخه حمده محمد عبدهللا الحمبى

الشيخ زايد بن محمد بن بطي بن حامدال حامد

محمد عمر سعيد

برك عمر سالم باسالمه الكندي

ي عائشه سالم صالح سالم الكثبى

ي رنا سالم صالح سالم الكثبى

ي سعيد سالم صالح سالم الكثبى
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ي محمد عبيد طالب الكثبى

ي صالح سالم صالح سالم الكثبى

ي سالم صالح سالم الكثبى

محمد احمد حسيى  ال علي

فتحيه سعيد جمعه الصيوي

هناء محمد ابراهيم المزروعي

يف الهاشمي فيصل عبدالعزيز عبدالعزيز الشر

رقيه عوض صالح الواحدي

نارص احمد سعيد عثمان الواحدي

ندا احمد سعيد عثمان الواحدي

سيف احمد سعيد عثمان الواحدي

سعيد احمد سعيد عثمان الواحدي

سمر سعدالدين سليم ابوزهره

ميثه عيش خادم ابوعال مه القبيشي

محمد فاضل احمد فاضل المزروعي

فاضل محمد فاضل احمد فاضل المزروعي

حمد محمد فاضل احمد المزروعي

روضه خليل مطر علي المنصوري

خالد محمد فاضل احمد المزروعي

موزه مبارك فاضل المزروعي
منصور مبارك عبدهللا مبارك البوعينيى 

احمد محمد اسماعيل اال عرج

ي
ابتسام عوده علي التلبان 

زهريه ابراهيم محمد ظرف

ي
اسماعيل محمد اسماعيل محمد الحوسي 

ي
محمد اسماعيل محمد الحوسي 

ي
فاطمه عيش محمود الحوسي 

ابراهيم مجدي عبدالباسط

ناهد محمود علي

مصدق احمد عبدالمانع بانافع

ي خالد احمد محمد ماجد المهبى

KHOKAR GHULAM RABBANI

سيف محمد علي الكميت الهاجري

ود راشد سيف سعيد الجروان

ي عادل ريس  عامر محمد الكثبى

Muhammed Mustafa Parambath Kandy

ه شهيناز توري امبى

ابراهيم بن محمد بن عبدالرحمن المحمودي

ي
فهد مبارك معضد مبارك البلوشر

ي حمده عيد خميس المهبى

Jagadeesh Uppin Shivarudrappa Uppin

ي
ثريا فاعور عبدالغي 

ي
سالم سعيد راشد خليفه الرباعي الرميي 

ي
خليفه سالم خليفه راشد الرباعي الرميي 

ي
هدى سالم خليفه راشد الرباعي الرميي 
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مجدى محمد عماد مرش

Zahra Syyida

بشار عبدهللا السود

عبدهللا عمر عبدهللا محمد بوذار الراشدي

RANJEET SINGH SINGHVI

Rabia Ijaz

ي علياء شطيط عبيد بن الكتير

محمد سالم حمدان سالم الفال حي

وضاح مساعد عبدهللا محمد شحبل التميمي

فاطمه سلطان عل محمد حجر القبيش

ي القبيشي علي سلطان علي محمد حجر

ي القبيشي مزيونه سلطان علي محمد حجر

روضه احمد محمد علي الصيقل

خالد علي محمد عباس خوري

عبدالمعيى  يوسف عبدالرزاق عبدالهادي

عوض أبوبكر محمد

عببى راشد سالم العلوي

ايمن يوسف عبدالجبار عوض

سعيد علي يوسف النويس

جهاد محمد سالم خريسات

عيش احمد عيش

محمد عبدالرزاق البغدادي

هان النعيمي حسن احمد حسن سالم الشر

يكي نواف صالح محسن صالح البر

فيصل مصطف  أحمد

زيانه بنت سالم بن محمد

JUKAKU MOHAMMED ISMAIL

فاطمه علي جاسم

فاطمه خليل ابراهيم عبدهللا الحمادي

غازي احمد ابوالهوى

ي
ثامر محمد عبدهللا علي الحوسي 

هان النعيمي سالم سعيد علي الشر

ي
محمد عبدهللا علي الحوسي 

خالد عمر محسن عبدهللا الكاف

ابتسام بكر محمد عيدروس

عمرو محمد عادل علي موش المجايرى

ي
ثامر محمد عبدهللا علي الحوسي 

محمود تيسبى محمود المبسط

هشام اسماعيل مصطف  محمد
سميه عبدالكريم حسيى  مصطف 

محمد يسلم سعيد بلخدر

ي بخيت خميس سعد هللا بخيت الكثبى

احمد خميس راشد خميس بن شقوي

SACHIKO SHIMOZONO

علوي صالح علي المنصوري
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لينا حماد حسن سالم الحرازين

AKIHIRO SHIMOZONO

HIROKO SHIMOZONO

كه راكو لتموين المواد الغذائيه  ذ م م- شر

محمد السيد صالح احمد الظاهري
حسيى  محمود حسيى 

سعيد محمد سعيد حمود البوسعيدي

ياش محمد سعيد بالبحيث

ي
سالم احمد حسن الحوسي 

عادل سامي سلطان العيش

عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي

اسماء عبدهللا عمر حسن الكاف الهاشمي

DHIRAJ RATILALJI THAKKAR

ي صالح مشعل العدوان
موض 

ي
 
محمد احمد عبدهللا المال المرزوف

ي
ي محمد يوسف الوردان  وهير

صالح عمر الجابري

فراس عبدالسالم طيب

مريم جميل كامل النجار

عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحيم العلي
عبدهللا عل حسن قطب الدين الحوسي 

ي
احمد ابراهيم عبدهللا علي الحوسي 

ليل محمد احمد

سعيد حسيى  محمد اسدهللا خوري

ه سلفا جاريجاي مبى

رائد احمد موش الفاخوري

اسماء حسيى  محمد حسيى  الحمادي

رائد مصطف  سفر

محمد سعيد عدنان البقاع

Mohammed Abuelkhair

ي
عبدهللا احمد علي سيد احمد الحوسي 

ي
احمد علي سيد احمد الحوسي 

ي
محمد احمد علي سيد احمد الحوسي 

ي
علي احمد علي سيد احمد الحوسي 

مبارك خلف خلفان بوحميد المزروعي

عبدهللا محمد علي

Baljit Kaur Kohli

مريم احمد عمر

فاطمه عمر عبدهللا عمر باسليمان

ايمان عمر عبدهللا عمر باسليمان
نبيل احمد محمد عنعان خليفة البوعينيى 

ي نر امنه جمعه سالم حايز المحبى

صالح محمد صالح سيف الشجي

عبدهللا سيف سالم ساكوب المزروعي

بطي سعيد خميس المعمري
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ي نر محمد جمعه سالم حايز المحبى

ي عبدهللا خليفه محمد عبيد المهبى

مريم عبدهللا خميس محمد المزروعي

محمد غانم علي هميله المزروعي

ي نر سعيد جمعه سالم حايز المحبى

وش العامري واضحه محمد قناص حب 

خديجه سيف سالم ساكوب المزروعي

موزه سلطان سلطان هزيم السويدي

ي عذابه جمعه سالم حايز المحبى 

عفراء خميس نارص حمد المزروعي

بخيته سالم عبيد سالم المنصوري

حمدان محمد صالح عبدهللا

علي حسيى  يوسف راشد الحمادي

عبدهللا حمدان محمد نعيف العامري

احمد محمد احمد ديالن المزروعي

نوره سلطان سلطان هزيم السويدي

ي نر عبدهللا جمعه سالم حايز المحبى

ي سلطان خليفه محمد عبيد المهبى

سالم سيف سالم ساكوب المزروعي

مصيفه سالم عبيد سالم المنصوري

خلفان محمد احمد ديالن المزروعي

منصور سالم عبيد سالم المنصوري

ي خالد خليفه محمد عبيد المهبى

ي فاطمه خليفه محمد عبيد راشد المهبى

عفراء عبدهللا خميس محمد المزروعي

عبدهللا سلطان سلطان هزيم السويدي

سالمه محمد خميس جمعه الغفلي

ي الهاجري
 
ي ال شاف

 
الجازي سعود سالم شاف

ي الهاجري
 
ي ال شاف

 
عبدهللا سعود سالم شاف

جمعه محمد راشد حرمش المنصوري

راشد سهيل احمد سهيل هاملي

ى فاعور ي وجيه صبر صبر

محمد خليل ابراهيم الحمادي

محمد نارص حسيى  ابراهيم الصايغ

طلحه عبدهللا ابراهيم باهرمز

عمر عبدالاله ابراهيم باهرمز

ي احمد حميد اسماعيل الهرده الزعانر

فاطمه خلفان عبدهللا سلطان الظاهري

امنه احمد محمد

محمد خلفان عبدهللا سلطان الظاهري

عفراء سعيد احمد الظاهري

فاطمه خلفان عبدهللا سلطان الظاهري

امنه احمد محمد

سعيد سهيل سعيد البادي

هادف سالم راشد المنصوري
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جهاد محمد اسماعيل حسن الرمجي

محمد علي عبدهللا سلطان راشد علوان الحبشي

فارس علي عبدهللا سلطان راشد علوان الحبشي

علي عبدهللا سلطان علوان الحبشي

ي امنه جاسم الزعانر

ي جمال عبيد سالم راشد الزعانر

Syed Khalid Iqbal Zaidi

جوزيف عفيف يوسف كردوش

Hongmei Gu

AL SHAMAL AUTO PARTS LLC

ي محمد سالم جاسم الشاعر الزعانر

محمد كمال احمد الشيخ

سمر يوسف احمد ابو الريش

يوسف احمد عبدهللا ابو الريش المنصوري

ي
حمده عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
شما عبدهللا خلفان مطر الرميي 

ي
محمد عبدهللا خلفان مطر الرميي 

JAGDISH KODU MAL JESWANI

Tabbassum Rasul Chaudhary

MEENA BHAGWAN BHATIA

ALI DAVID PAKSIMA

RAISINGHANI AJEET GHANSHAMDAS

KARANI VIRAMATI BHAGWANDAS

KADIVETI SREEDHAR REDDY

خميس عبيد خميس عبدهللا الظاهري

MUHAMMAD ASGHAR

NABILA NISAR MUHAMMAD ASGHAR

مريم علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

سلطان علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

رياض ابراهيم ابراهيم

علياء علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعا

ي
حمد عبدالرازق يوسف علي العوض 

مراد جودت ذياب عماري

وليد احمد محمد بلبل

ندى محمود قرانوح

ي فوزيه عبدهللا عمر الخريجر

محمد علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعاب

محمد نارص علي الحوطي

ي علي سلطان عبيد يوسف بن قطامي الزعانر

فريده محمد علي عبدالرحمن العمودي

و للصناعات  كه ذات مسئوليه)الكب  ي شر دنر

PUNIT VASU
مهله خلف حسيى 

عصام الدين علي محمود فرغلي

فادي عادل حماده
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Naseem Ahmad Siddiqui

نارص علي عبدالرحمن الحوطي

يكي سالم صالح مبارك البر

JOHNSON THARAYILATHU ABRAHAM

RAJAGOPALAN SURESH

FAREEHA SAKARIA

HOSSEIN EBRAHIM ASRAR HAGHIGHI

جمال عبدالرحمن جاسم ابراهيم البغام

ابراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الراججي

MAHENDRA KUMAR TULSIDAS VASU

اسماء راشد يوسف البغام

سلطانه بنت احمد بن صالح الهمامي

شموخ بنت احمد بن صالح الهمامي

صالح بن احمد بن صالح الهمامي

عل بن منرص احمد الهمام

افنان احمد الهمامي

احمد بن صالح بن سالم الهمامي

وك بن علي الهمامي رفعه بنت مبر

شاجع بن صالح بن سالم الهمامي

مبارك بن صالح بن سالم الهمامي

حسناء بنت عبدهللا بن صالح الهمامي

معاذ احمد الهمامي

مبخوت احمد الهمامي

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

امال احمد الهمامي

عبدهللا شاجع الهمامي

وك شاجع الهمامي مبر

جبله مبخوت محسن عمران

العنود احمد الهمامي

اسماء بنت احمد بنت صالح الهمامي

صالح بن شاجع صالح الهمامي

ساره بنت احمد بن صالح الهمامي

احمد محمد يوسف منقوش

محمد عبدهللا احمد اللقيطي

ي فارس عبيد محمد حسن بودعي الزعانر

اميمه صالح الدين علي حسن

ماهر محسن نارص خميس الصيعري

حمده منصور محمد عباس علي خوري

سال مه منصور محمد عباس علي خوري

مي  منصور محمد عباس علي خوري

احمد منصور محمد عباس خوري

نارص عوض  محسن عوض الواحدى

وليد صالح عبده صالح

عبدهللا حسن عبدهللا باوزير

احمد سهيل احمد سهيل الهاملي
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غابشه سهيل احمد الهاملي

حسام ابراهيم حسن حماد

ي
محمد جمعه خلف شمس الحوسي 

Cyrilles Willibrordus Cornelius

ي
سيف جاسم محمد اسماعيل احمد الحوسي 

شيماء فضل نرص منصور

علي عيش احمد عيش المنصوري

ي سلطان محمد صالح العتيير

نارص حسن سلطان غانم الغانم

ي سعود سلطان محمد صالح العتيير

ساره شعرواي حموده شعراوي

عبدهللا خالد صديق فتح علي ال خاجه

ليل غارم محمد عبيد غنامي كندي

ي مريم باجاه ابراهيم بريك الحمبى

ي
حكيمه احمد غال م درويش البلوشر

لؤلؤه عبيد حميد المنصوري

راشد علي سالم طراف

محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

علي محمد علي عقيل ابوبكر الهاشمي

احمد عبداللطيف احمد الموش

ي
هناء هالل محمد علي محمد الظنحان 

سلطان نارص محمد نارص سلطان السويدي

لمياء حافظ محمد الراشدي

طارق محمد محمد شحاته

يوسف درويش جمعه

RAY ATALLAH

MOHAMMAD SHOAIB SIDDIQUI

Christine Mavis Luscombe Whyte

CHERVEN SINGH

طيب امان هللا محمد زمان عبدالرحمن كمالي

ي
خزينه محمد ظافر العريان 

نارص عبدهللا عبدالرحمن الزبيدي

Vijay Kumar Madan

مريم مسعود سالم غريب القمزي

محمد سالم مبخوت معويض الراشدي

ي خالد نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي عبدهللا نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي عائشه سالم نارص الجنبيير

ي سالم نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي مي  نارص عبدهللا الجنيير

ي مروان نارص عبدهللا نارص الجنيير

ي نارص عبدهللا نارص الجنيير

علي ابراهيم فاعور

ي احمد محمد عبدهللا محمد الحنطونر

عمر جاسم ابراهيم حسن الذهب العلي
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ونيه محمد حسن

صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

عبدالرحمن صالح علي احمد عبدالرحمن الشجي

ي علي عبدهللا محمد خميس  الكعير

مكرم شفيق سعد

ي ابراهيم يوسف محمد الزعانر

ي امنه حسن عبدهللا الزعانر

ي عبدهللا عطيه نارص ناحر

ي العمودي
 
عثمان عبدهللا ابوبكر باصاف

رائد يجي بركات

فرج ادريس فرج العبدهللا

فاطمه يوسف جمعه حسن

مبارك سعيد حمد الشامشي

جنات خرص  خرص  قنديل

فيه احمد سلطان اليوسف السويدي شبى

علي عبدهللا محمد خلفان

خديجه محسن صالح

يف الشيخ ابوبكر الشاطري كمال شر

ي
سعاد حسن سالم الحوسي 

ي
عبدهللا سالم ابراهيم خميس الحوسي 

ي
سعود تركي عبدالرحمن عبدهللا البلوشر

ي
عدنان عقيل عبدهللا عقيل ماض 

هيام انيس حسن

ي محمد اسماعيل محمد اسماعيل الطنيجر

محمد نايف عبداللطيف الحمد

Nellikkottu Suresh
احمد خالد ابراهيم ياسيى 

شادي صالح فايز الدغمه

خالد محمد علي بارود

محمد عبيد كنيش مبارك الهاملي

ي
عبدهللا اشبان 

محمد عبدالخالق محمد نور خوري

عاصم زكي البدوي

جابر علي ابراهيم مالك حمدان مالك

نشوى نادر محمد صلهوم القبيشي

حسيى  علي حسيى  ابراهيم المناعي

MATHAI ZAVIER

بخيت سالم محمد مصبح المهري

مريم مبارك مصباح المرر

Muhammad Salim Qadir Bakhsh

خالد صالح موش االحمد

زياد مسلم جمعه النجار

حسيى  خرص  رحمون الرشيدات

عبدهللا سيف سهيل شي    ع المزروعي

ي
عبدهللا احمد علي احمد الحوسي 

RAK Properties PJSC Page 576 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

ي
مريم احمد علي احمد الحوسي 

صفيه محمد عبدهللا

ي
احمد علي احمد الحوسي 

فاطمه احمد حسن

فانا حسن حرب مبى

عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى

فيصل عبدالرزاق درويش  عبدهللا الرى

ي علي سلطان مسعود ونيس الكعير

يوسف محمد علي سالم المسكري

عببى عدنان عبدالحسيى  السوادي

ياش ابراهيم الجمعه

جارهللا قاسم احمد علي

عبدهللا مطر خميس المزروعي

وحش فالح سحم الهاجري

خالد عبدالرزاق عاشور

ريم سليمان عرب

ي الرخيص
نشميه بنت مقبل بن راض 

ي عمر جاسم سالم الشاعر الزعانر

طارق محمد علي عبدهللا

حمود عبدالهادي محمد الهاجري

ي
امنه سلطان محمد القاض 

صفيه سالم سيف القبيشي

محمد بن احمد بن حميد

Benny Panackamannil John

عنايات عبدهللا محمد

ي خالد عمر عبدهللا الذهب الجنيير

عبدهللا بن محمد بن هادي الهمامي

صالح بن محمد بن هادي الهمامي

ي هادي عبدهللا احمد ناحر

Rifat Abbas Syed Zahoor Hassan

ي
نعمان نديم تف 

حماد رمضان هليل المختاري الشمري

فاطمه علي اسماعيل

Muzaffar Husain Bohar

سائد محمدبركات سليمان العمايره

خلفان سالم خلفان الضحاك المنصوري

نوره سعيد بخيت الشبلي

سهيل علي سالم سعيد النيادي

احمد محمد شعبان حماده
يحيى حسيى  عبدهللا حسيى 

سالم سيف علي الخالدى

Syed Ziaulhaq Syed Moinulhaq

حمد جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري

نعيمه مبارك محمد

فاطمه جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري
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دياب احمد سالم

Abdelmadjid Bensalem

عبدالقادر سعدي عبدالقادر صالح

سناء سعد محمد العامر

عبدالرحمن سليمان احمد بن سميدع

نهيان اميى  عبدهللا ابراهيم المهزع

Ibrahim Elsharif

ي ساره صالح عامر الكتير

ي
جمعة علي حسن سعيد الشيخ الرميي 

دخيل خليل حسن فراج

GURUDAS ANANT PAI

ابراهيم دياب حسن الحاج

ي
عفراء عتيق محمد عبيد الرميي 

وليد جمعه سليمان علي الريامي

خليفه محسن محمد الجسمي

ايمان محمد سعيد سلمان درويش

ي
 
مريم علي احمد المرزوف

داود سليمان عبدهللا سليمان

بدريه احمد حسن علي العبيدلي

ي عبدالرحمن عايض اميى  حسن الشمبى

عبدالغفار عسكر سالم المفلجي

غروب نوري الناشف

ي عبدهللا عوض موش هزيم المهبى

ي نادر باسم الشوحر

فاروق محمد سالم محمد

الوليد الفاتح احمد السيمت دفع هللا

ي
احمد رياض ابراهيم الحسيي 

ي نر مساعد سعيد علي ساعد المحبى

مامون مصطف  ابراهيم بكر

عبدالعزيز سليم سالم الجابري

Zubeida Imtiyaz Desnavi

Marwan Mohammad Kobbe

Xin Li

حمد محمد عبيد حمد العامري

زهره احمد ابوبكر

كامل أحمد سند أحمد حسن

خالد خميس مبارك

ي
محمد نعمان عمر حلوان 

حسان عبدالقادر العل

ي
سحر دنداشر

حمدي نور محمد اسماعيل

جاسم عبدالرحمن جاسم الحمادي

احمد بن حمود بن حمدان العلوي

YAMAL EL KHUFFASH ABED

خالد السيد حسن عبدهللا الهاشمي
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مباركه دحمان

ي
 
عبدالرزاق عبدهللا عبدالرحمن علي المرزوف

فتحيه حسيى  احمد عبدهللا الهاشمي

خالد محمد عمر عوض الحامدي

Pallam Hameed Iqbal

Abdul Hameed Mahmood Sait

ي فيصل بخيت مبارك بن علوان اجتير

يوسف علي حسن عبدهللا

محمد عبدهللا محمد شحان

وداد حسن حيدر حيدري

ابراهيم نارص سعيد العامري

HO TY TRINH

احمد السيد عوض  حسن هيكل

محمود جابر عوض بخيت

هادف راشد سالم طربيش المنصوري

رحمه عبدهللا مبارك بن حميد
دانه نارص عبدهللا مبارك البوعنيى 

علي خميس راشد خميس الخرمان

داؤود علي يجي الزبيدي

اري    ج مرشد عزيز نزال

حسن خالد حسن جبر

عدنان يوسف بارود

JELENA ODNOBOKOVA

Francis Lazzar Fernandez

Satheesan Pradeep

محمد راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

سهام راشد محمد غيث محمد بوعالمه القبيشي

اسامه محمد يوسف عبيدات

حاتم علي محمد المحرمي

حازم مفيد عويل

ي
هال ل بن سيف بن مسعود الهنان 

امل احمد حسن الحوسي 

ي التميمي
ي عمر امان 

العبد امان 

مرفت اسماعيل سلمان محمد الجرجاوي

محمد جافر شاه

بشار عبدالخالق رؤوف

TAN WEE NIE

Mohammed Adnan Hashem Abou Shahla

مهدى محمد عل وادى

عبدالرزاق فارع عبدهللا الرفاعي

احمد يوسف احمد الحمادي

محسن نارص جمعه ابراهيم الخلصان

MOHAMMED HANEEF THAYATHAE PURAYIL

ي
محمد اسماعيل محمد احمدالحوسي 

علي جمعه نارص عبدهللا العلوي
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سالم محمد عبدهللا المهندس

ي
دالل معتوق احمد حاج محمد الحوسي 

Uwe Schwarz

راتب عمر النمر

غالب علي عقيل الهاشمي

زيد حامد علي العطاونه

سفيان حسيى  محمد عبيدات

ي راويه شحان سعيد الشعيير

ي
علي صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

ي
صاحب علي محمد عبدالرحيم الحبشر

خالد عبدهللا راشد علي محمد النعيمي

محمد صالح احمدعبدهللا محمد المال المنصوري

رمزي نقوال مشنتف

عدنان سعيد العاضي

مطر عبدهللا كليب عبدهللا الهاملي

ي رقيه فارس عبدالرحمن الشلير

جمعه مراد صالح احمد

علي نعيم محمد علي اال نصاري

حسيى  نعيم محمد علي االنصاري

صبجي عبدربه حمدان اربيع

ي احمد عبدهللا قضيب احمد التاجر الزعانر

ي علياء عبدهللا قضيب الزعانر

ي مريم يوسف نارص جاسم حميد الزعانر

نوره مالك عبدالعزيز مبارك عبداللطيف المب

ي مروان يعقوب عبدالرحمن يعقوب الزعانر

محمد مطر سالم بن نمر المزروع

ادهم احمد مرشي السيد حموده

سلطان زايد عبدهللا بوحميد المزروعي

ي
خلف علي سالم خلف ابراهيم الحوسي 

ي
سالم خلف ابراهيم الحوسي 

ي
مريم عبدالحميد محمد الحوسي 

شمسه راشد بن عويضه راشد القبيشي

Rayammarakkar Veettil Mooppen Muhamed

يوسف علي سيف حسن الحمادي

ساره علي سيف حسن الحمادي

مريم علي سيف حسن الحمادي

سيف علي سيف حسن الحمادي

محمد عبدهللا حسيى  علي باعوظه
زينات ولي محمد هادي اميى 

محمد بن عيظه بن سالم الصيعري

راكان حسن علي المشجري

نارص عبود غانم بن حيدره التميمي

سلمان نارص عبود غانم التميمي

مريم علي يسلم بن حيدره

امينه سعيد يوسف سعيد السويدي
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نوره سعيد يوسف سعيد السويدي

جمعه علي سند علي القبيشي

وك يسلم صالح العمرو عبدهللا مبر

ا جورج ابو جوده مبى

هدى حسيى  علي

موزه محمد سالم بن سيف

خلود سلطان حاتم الشامشي

مريم علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

حمده علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

عبدهللا محمد عبدهللا خميس عبيد بوهارون

فاطمه محمد عبدهللا خميس عبيد بوهارون

سالم محمد عبدهللا خميس عبيد بوهارون

عائشه علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

محمد عبدهللا خميس عبد بوهارون

حمده سعد عبدالرحمن

موزه سعيد علي بورقيبه

محمد علي سالم عبدهللا خميس بوهارون

محمد راشد سعيد محمد المنصوري

ي خالد احمد علي محمد الزعانر

راشد علي راشد سلطان النعيمي
ي حسيى 

وائل احمد الليي 

محمد طاهر عبدهللا عبدالرحمن الناير

هند صابر وجدي عبده مقبل سال م

كة الضمان للمقاولت العامه ذ م م شر

شمسه سهيل احمد الهاملي

محمد سالم محمد السلمي العامري

مسلم محمد سالم العامري

مسلم مبخوت حمد بعيل المنهالي

محمد مبارك شعفان عبيد عوض العامري

بخيته شعفان عبيد عوض العامري

ه الطماطم حمد العامري النبى

عبيد شعفان عبيد عوض  العامري

مزنه شعفان عبيد العامري

فاطمه عبيد شعفان عبيد العامري

فاطمه حمد الدحبه العامري

فاطمه مبارك شعفان عبيد عوض العامري

ورقه عبيد شعفان عبيد العامري

Sajitha Shanavas

Perunthara Mohamed Kunhi Mohamed Rafi

Perundara Mohamed Kunhi Shanavas

عائشه منصور محمد عبدهللا خوري

غبيشه منصور سالم

رائد نعيم محمد شنيك

ي
 
محمد خالد ممدوح الجراف
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TRICHY RAJAN JOHN MARTIN RAVI

عزات محمد قنديل قنديل

ي
صبجي محمود صابون 

مهد محمد عمر

يوسف محمد حسن سعيد بامجبور ال بريك

مهند يوسف محمد حسن سعيد بامجبور
محمد احمد سالم حسيى 

ي
عوشه سالم راشد الرميي 

ي
عفراء سالم خليفه راشد الرباعي الرميي 

ي يوسف احمد ضاعن خميس المهبى

محمد عبيد راشد بن غازى المزروعي

سامح عبدالرؤوف سليم الشاهد

ي الجوهري سماح سعد الدين خبى

امنه احمد خميس القبيشي

سالمه محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

سالمه بخيت محمد الفالحي

محمد عتيق جمعه محمد الهاملي

عفراء سالم راشد المنصوري

جمالة المدغري العلوي

Mohannad Emjay ALnimer

ياش نارص فضل سالم

حمد علي مصبح حارب الشامشي

محمد سعيد خميس عبيد خميس الظاهري

ه المنصوري سيف نهيل شي    ع عمبى

Rehana Anwar Mohammad Anwar

نور سعيد سالم

نفيسه محمد سليمان خلفان سليمان

صالح الغمري ابوطالب احمد

ي محسن بن احمد بن نارص المصعير

عبدالرحيم محمد مسعود العبدهللا

امل مجي الدين علي عثمان

طارق عبدالوهاب محمود

فخريه حسيى  عبدالجليل

عاكف يوسف صوفان

فايز محمد علي تركيه

حميد عبدهللا علي عبدالغفار الحمادي

سيف محمد عبيد راشد المنصوري

ي احمد سعيد محمد علي يعروف النقير

Fadi Kaouk
شفيقه زينل حسيى 

سما المدينة لالستثمار العقاري ذ م م

ي
احمد حسن بهلول جيف 

عيش صالح سالميى  الحمادي

ميسون صالح محمد علي المال الشجي

عبدهللا محمود حميدان حماد
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مدحت مصطف  كمال عصمت

عبدالرحمن خميس مبارك العامري

عمادالدين مصباح محمود ابوحجله

اياد اسماعيل محمد ابومطلق

فوزي بن علي بن عبدهللا الفاضل

مطر محمد خليفه العميمي

Abdul Majeed Hussain

سعيد علي سالم سعيد النيادي

فيصل صالح نارص

ي يعقوب عبدالرحمن يعقوب الزعانر

زاهيه علي عاشور

رفيق عواد حسن عقايله

دانيال اسعد يونس

عبدالرحمان اجضاض

درويش عبدالرؤوف درويش سماره

Shigi Saji Mathew

حنان محمد ابراهيم فيصل

مفرج بن صالح بن سالم الصيعري

يكي صالح بن عبدهللا بن احمد البر

ي عبدهللا علي احمد المنصوري ناحر

Dr Shabbir Abbas Gulamhusein

مجدي عبدالجليل محمد عبدالمجيد

ايمان عبدهللا محمد عبدالواحد المعينه

مرضيه نارص عبدالواحد

ي
عبدهللا سالم عبيد سيف المطروشر

Bernd Eckardt

Meher Naz

نورا ياسيى  الموصللي

شادى يوسف حبيب حوا

الوفاء لخدمات االنظمه الفنيه

احمد غازي حليحل

Mats Tage Furskog
حيدر عباس حسيى 

ي وداد هاتف سعيد الجنانر

علياء فاروق جاسم

Abdurahman Jama Saeed

خديجه محمد نارص

عائشه مختار قاسم عبادي محمد

عفراء مختار قاسم عبادي محمد

محمد مختار قاسم عبادي محمد

عبدهللا مختار قاسم عبادي محمد

وك الشاعر جمال الدين توفيق مبر

كه مادوس التجاريه  ذ م م- شر

ASHRAF HUSSEIN KAZI

ي ابوشليح
نارص لطف 
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Chandra Sekaran krishna Moorthy

يوسف يعقوب احمد محمد خميس

ريما عبدالسميع رمضان عاشور

ي عاشور
ابراهيم رزق كيالن 

لينا عبدالرؤوف حسن صقر

خالد يوسف عبدهللا احمد الهرمودي

اكرم حسن علي الجال د

ي علي
حسيى  غي 

فضيله بوشعيب عبدهللا

وفاء محمد نعمان زعرب

Khaled Khazendar

ZINA M-DEMARCHI

Ala Eldin Gassouma

خالد عمر احمد الزبيدي

اظهر احمد عل موش

ي عبدهللا احمد عبدهللا احمد الزعانر

ي ي احمد عبدهللا احمد الزعانر
امان 

حصه محمد راشد بن سيف

ي عببى احمد عبدهللا احمد الزعانر

يل العدره محمد احمد جبر

Abdul Naeem Khan

فاطمه علي عبدهللا

محمد عزيز ديب

بشبى جمال كوزر

فرج سعيد مبارك المبارك العامري

ي الحاشدي زكريا احمد محمد ناحر

Abdussalam Etto Kalathil Kizhekkepurayi

Shamsuddeen Abdulla

ي م الكتير خلفان سلطان حضبى

ي مريم صالح حسن صالح المهبى

ي ليل صالح حسن صالح المهبى

محمد حمزه صالح جالد

مسعود بن حسيى  بن مسعود الشلوي

ي
البتول طريف الحسيي 

جمال محمود صيداوي

عمر عبدالحليم عطيه الوحيدي

ي
هالل عبدهللا هالل عبيد الشيخ الرميي 

سمر داوود برادعي

ياسميى  محمود عيده

ابوبكر عبدالعزيز خليفه

مازن عبدالحسيب عسكر

مصطف  احمد محمد عبدالسلم

عبدالسالم صبجي احمد

سعاده االستاذ عبدالعزيز بن محمد بن عبدال

هديل فريد طارش
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احمد علي حمد

ه خالد الحسن شهبى

سلطان احمد علي العلي

خالد محمد لحدان فاضل القبيشي

ي
يعقوب محمد عبدالرحيم عبدالواحد الزرعون 

رل ابراهيم توفيق شعفاطي

ي مبارك العريمي
فايزة ثويي 

راشد احمد سعيد جبر السويدي

Arunachalam Kumar

هاجر وعداد

ي
يف  عبده علي سعيد الشر

فاطمه سهيل احمد هاملي

IJLAL SHAFIK AKRABI

محمد سلطان يسلم بن حويل

يوسف سلطان يسلم بن حويل

Monica Vijay Bhoiwani

علي عبدالرحمن علي يوسف الباقر

عبدالرحمن علي يوسف الباقر عببى

ايمان عبدالرحمن علي يوسف الباقر

امل عبدالرحمن علي يوسف الباقر

عبدالرحمن علي يوسف الباقر

خديجه علي يوسف الحمادي

يفه خرص  الريش شر

MANAR FAHMI IBRAHIM ABUELAYYAN

AYMAN MOUSA AHMAD ALMALKH
خالد غسان صبجي حسن الغصيى 

سال سبأ سنان عبدهللا ابولحوم

JANET MARIE CASTONGUAY

JANET MARIE CASTONGUAY
غاده عبدالكريم صالح الغصيى 

ار سليم الجركس سبى 

محمد ابراهيم محمود عبدهللا حماد
محسن يوسف كامل السيد عجبى 

محمود السيد محمود سالم

Ranga Prasad Nediyakalayil

محمد عبده محمد فياض

هبه هللا سالمه محمد سالمه

احمد مبارك الماس  حسن القبيش

علي درويش مصطف  ابوشليح

احمد محمد اسماعيل حسن الرمجي

مطر سهيل سعيد خميس النيادي

زياد عبدالحفيظ صالح نصار

لينه فوزي ذيبان غزاوي

Johnson Kunjukutty Kollakkaran

شمه حسيى  خليفه قريوش القبيشي
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ي عبدهللا سلطان ماجد سلطان الخزرحر

باسمه سعيد يوسف ضيا

ياش محمد علي لبيب

محمد عبدو غزوان

حمد علي مانع علي رحمه الشامشي

العنود طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

صنعاء طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

مي  طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

فاطمه نارص حمد سعيد الدرعي

طرشوم صالح طرشوم محمد العامري

زياده محمد حسن  سوار الذهب

خليل رمضان محمود ابو سمعان

عامر عبدالقادر عبدهللا التميم

علي مبارك سهيل طاهي الراشدي

سعيد مبارك سهيل طاه الراشدي

ي
سالم محمد سعيد الغيي 

مامون احمد نجيب صباح

راشد سعيد مبارك سبت الخيلي

الصغبى محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

محمد الصغبى سعيد بن خضاره المحرمي

صالح سالم علي الكندي

ي عايض علي سالم عايض الكرنر

ي سعيد جمعه سيف سعيد الكعير

ي فضل العلي
 
نعمان محمدشوف

توفيق بن حمد بن محمد العودة

ي
مريم سالم علي العريان 

محمد شليوي    ح محمد غافان مسلم الجابري

ي شايع هادي فرحان صالح الحبانر

خالد بدر عامر مسلم الصيعري

الشيخ مبارك سالم مسلم حم العامري

احمد نارص راشد ماجد لوتاه

نمشه هادي فرحان

مغبى خميس مغبى جابر الخيلي

ايمان محجوب سعيد نورالدين

احمد عبدهللا احمد عبدهللا مليح النيادي

سالم سعيد سالم الصويدر

ي محمد
ي ابراهيم عبدالغي 

عبدالغي 

ي مطر عبدهللا ظاهر عبدهللا المهبى

مبارك سعيد سلطان عبدهللا بالغميسه الشامس

سماح موش محمد السطري

ي المزروعي
 
خليفه حميد سعيد الرقراف

ي علي سالم راشد الحباله الكتير

Ashraf Zaher El Nakhala

MAHAMMED LAUEI EL NAKHALA

انيس محمد سليم الحمايده
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حمدان محمد خليفه ضاحي العميمي

ي
سلطان بن ابراهيم بن حسن البلوشر

ي
ابراهيم بن حسن عبدهللا البلوشر

عبدهللا سعيد محمد الشامشي

ي غازي سعيد محمد سعيد العتيير

ي عبيد سيف عبيد برهوم الكعير

ي
محمد خميس سيف علي الحسان 

ي ياس
سلم صالح علي بي 

ي
ي البلوشر

عفراء ابراهيم عبيد ثان 

سالم عل سالم عل بن ريد الظاهرى

ي مكتوم سيف حمد خلفان الكعير

عزه عبيد سالم

ي سيف حمد خلفان الكعير

احمد سيف حمد خلفان

ي عبدالعزيز سالم حمد عبدهللا خلفان الكعير

ي لطيفه عبيد سالم الكعير

يوسف محمد المسالمه

ي
علي نادر راشد مبى البلوشر

ي
محمد نادر راشد مبى البلوشر

مجدي موش خالد موش

عبدهللا محمد عبدهللا علي المال ال علي

الشيخ مبارك مسلم سالم مسلم بن حم العامري

بشار عبدالرحمن صبجي استيتيه

سليمان كمال سليمان الدرديشي

ALI ABDUL KHALEK

ي
ياش عبدالغفار محمد سان 

ماجده فريد عيد عواد

وسيم احمد العلي

حميد سالم محمد علي الشامش

حسن محمد بشبى حسيى  بشبى الشقفه

Purhima Kamlesh Gandhi

سعيد غدير سعيد الوي  هي

موزه سعيد عذير سعيد الوي  ه

حمد سعيد عذير سعيد الوي  هي

مبارك سعيد عذير سعيد الوي  هي

رشا رزق احمد المرصي

ي
سليم محمد مطر عطاهللا البلوشر

ي خليفه سلطان علي سيف المهبى

عائشه محمد عدنان الناشف

ريم برهان الدين زغل

شيخه عيش ابراهيم مطر الظاهري

علي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

محمود نجيب محمود اسماعيل

احمد خليفه محمد شلبود الخيلي

موزه سعيد حمد حربش
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ي حجازي
حسام علي حسي 

ي حجازي
ابراهيم علي حسي 

رباب علي حسن حسيى 

عايد عبدهللا مصطف  جانم

يكي مريم علي عمر زيد البر

عبدهللا حسن عبدهللا احمد الحامدي

طائل شفيق عبداللطيف يوسف

Hisham Khan Mohammad Hasham Khan

فوزيه عايض اسماعيل

حسن علي علي متاش

Adam Mohamed Ali Fadlalla

محمد كامل عبدالحليم طه

ي صالح محمد عمر الشيى  الكثبى

احمد عالم وجيه ابوغزاله

احمد عال م وجيه ابوغزاله

ي سيف هالل محمد الكعير

ي احمد سيف هالل محمد الكعير

فاطمه حمد محمد النعيمي

الضبع عبدهللا علي سيف الضبع الدرمكي

شيخه سعيد علي مصبح حارب الشامشي

ي
عفراء سالم طهميمه خليفه علي البلوشر

امنه صقر عبيد حمد الظاهرى

مؤسسه الهجن البيطريه

اسماء محمد جاسم محمد الفراج

منذر محمد وليد

اميى  كريم العيسوى اللبودى

اسامه عادل عبدالرحمن الرمح

سعيد عاطف درويش محمد المزروعي

لطيفه سلطان سعيد الشامشي

ربيع سالم ربيع الظاهري

حمد سعيد سالم غصنه العامري

ي سعيد محمد مصلح جمهور االحبانر

سهيل سعيد سالم هويدن الشامشي

غانم راوح شايع النعيمي

REZA DADULLAH BAZRAFKAN

سلم محمد غباش غباش

احمد عبدالمنعم عبدالرحمن رجب

اسال م كمال عل شمس

ضاحي حميد عبيد بخيت النعيمي

يعقوب بن عبدالرحيم بن محمد بن كرم الفارس

خلود عبدالرحيم حسن

مريم فري    ج ابراهيم سلمان عياد

عيش عبدهللا عيش احمد الجابري

عي ايمن السيد محمد اسماعيل البر

جمعه قطامي سعيد علي الخيلي
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قطامي سعيد علي الخيلي

صبحه قطامي سعيد علي الخيلي
محمد نارص حمد نارص البلوشر

محمد سليمان محمد سعيد معضد النيادي

عبدهللا خاطر سلطان سيف المقبالي

محمد اكرم جانباز خان
محمد اسماعيل محمد الغصيى 

ي محمد سالم محمد زيد الكرنر

ساميه عبدهللا يوسف

محمد سالم هاشل علي الظاهري

شمسه كشيم مبارك الشامشي

SHAHID AMIN SHEIKH AMIN ULLAH SHEIKH

عبدهللا سعيد سالم محمد العلوي
سعاد محمد مصطف 

فوزه حمدان درويش االبورسان

فاتن محمد فياض جرادات

مي  سالم محمد المهري

نايف مسلم حمد حمرور

ي زينب درويش سعيد الخمبى

ي علي مال هللا سعيد رباحه خمبى

سالم سلطان سيف الشامشي

سامي محمد عبدهللا حسونه

جمعه محمد هامل دسمال المرر

سالم القرين علي القرين علي العامري

موزه سهيل محمد

أسامه محمد مبارك

بدر حمد سلطان حمد العامري

سالم محمد سعيد قنازل صباح العفاري

ي محمد الحليطي سالم سليم حرنر

ي شيخه علي راشد حمد محمد الكعير

خلفان سالم الرضه محمد المزروعي

ف نمر عثمان الدحدوح اشر

غانم ظافر غانم محمد الشامشي

حميد فالح سيف الشامشي

خالد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

حمد حميد حافظ راشد العامري

سيف عبدهللا سلطان الظاهري

موزه عبدهللا زايد

صادق احمد الرفاعي

مريم علي مبارك الشامشي

مصطف  مختار محمد بدر

محمد عبدالقادر مصطف  نعمان

فيصل بديع ابراهيم الخطيب

عبله سعيد حمد عفرا الدرع

سعيد حمد عفرا الدرعي
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محمد سعيد حمد عفرا الدرعي

فاطمه ابراهيم يوسف علي سليمان الكندي

ي
يف  ه عزيز مكتوم الشر محمد نخبى

خليفة حمود حمود جبر الزبيدي

عائشه راشد حميد

ي احمد سالم تعيب مبارك باروت الكتير

محمد سعيد جمعه سعيد السويدي

شامس راشد علي محمد الشامش

خالد علي خميس سعيد العريمي

السعديه حميد رشاك

ي محمد بخيت سعيد بخيت الكتير

السيل سعيد شيخ

سالم سعيد سالم سعيد الشوكري

ي
ي عبده محمد عبدالحسان القحطان 

تهان 

قطيفه احمد عبدهللا اهليل

ي
محمد سالم راشد سالم العيسان 

نه محمد احمد منصور

ي طالب محمد سيف نغص الكعير

ي
علي حسيى  فلكناز شحان البلوشر

ناديه طلعت جبر

منذر نعمان عابد شحاده

حمد علي سعيد حمود الدرعي

علي محمد سعيد نايع النيادي

جهاد احمد محمد حمدان

نارص عمهي حميد عمهي المنصوري

موزه سعيد الويط الكرنر المحرم

وائل معروف الدنف

نوره علي حسن

ميثاء محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

محمد الذيب سعيد غميل النعيمي

نوره محمد الذيب سعيد النعيمي

صبحاء سالم حمدان الدرعي

حمدان غدير سعيد لوي  هي الدرعي

لوي  هي غدير سعيد لوي  هي الدرعي

ي رفيعه محمد مفلح االحبانر

عائشه علي سحمي

عبدهللا عمر سالم باعبدهللا

ي مقبل النعيمي ف ناحر طارق شر

علي سالم سليمان عبدهللا الصيعري

فوزيه عوض محسن رايح العسكري

وليد احمد ابوبكر ابراهيم بافضل

افراح غنام مبخوت غنام

ان مرزوق محمد احمد مبى

خالد احمد علوي علي المنصوري

احمد علوي علي المنصوري
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خالد سعيد علي هليل المقبالي

مبارك عمر سالم عمر

ك سالم محمد العامري سحيم البر

حمده نارص عبدهللا سيف الغافري

محمد عبده احمد يحيى يعقوب النعيمي

ي عمر راشد محمد عبدهللا الكعير

ي عبدهللا سعيد سالم احمد الكعير

ي
خالد ابراهيم احمد ابراهيم الحوسي 

اسماء نارص سيف خميس الذهلي

عائشه خميس بخيت

ي سعيد عايض سعيد سيف االحبانر

جاسم بن محمد بن سالم المسعودي

احمد كرامه عبدهللا عوض العامري

ي احمد سيف احمد سيف الكعير

ي علي سالم علي الكعير

ي سالم سعيد سالم الكعير

سعيد علي عمر الظاهري

ليل صباح نافع الشاج

ي
حميد راشد علي راشد الغيي 

ي خليفه محمد حميد الكتير

ي فارس علي حامد عبيد الكعير

ي محمد بن سيف بن محمد الكعير

سليمان عبدهللا محمد سلطان الكندي

ي خليفه سالميى  خليفه الحمبى

احمد خلف سيف ربيع بالحايمه الظاهري

سلم حمد فضيض مفتاح الدرمكي

ي قرامش المحرمي سهيل مهنا النونر

ي قرامش المحرمي حمد سعيد مهنا النونر

محمد خليفه محمد شلبود الخيلي

علي احمد بخيت احمد طببى الظاهري

اهيم عباس توفيق حسيى  البر

مريم عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي

محمد مبارك عيظه سهيل العامري

ي بن حميد الهاشمي
 
نورة بنت شاف

صالح بن علي بن حميد الهاشمي

SHEIKHA MOHAMMAD BAKHSH

ي الع
يف  سالم بن صالح بن محمد بن نرصه الشر

راشد سالم سعيد خميس المقبالي

ي حميد نايع سالم الكتير

خالد حميد سالم محمد النيادي

ي
محمد حميد عبدهللا اليحيان 

مطر محمد علي نارص المزيدي

علي محمد علي نارص المزيدي

ي محمد سالم خليفه الكعير

موزه جمعه حميد خميسان الظاهري
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اسماء اسماعيل حسيى 

محمد سالم عبدهللا سعيد الشامشي

نجمه دوس محمد قادر

عائشه محمد احمد

عبدهللا عتيق بخيت راشد بن ديول الدرمكي

نورة احمد محمد المزروعي

سعيد حارب مفتاح حمد النيادي

محمد سالم حميد سعيد الشامشي

كريمه محمود عوض

ي
فواز عبدهللا عبدالرحيم عبدهللا الزرعون 

خالد سالم عامر سالم العلوي

مروان سالم عامر سالم العلوي

مزون خالد سالم عامر سالم العلوي

ي راشد حميد راشد حميد الكعير

راشد حميد راشد حميد الكعير

نوره سعيد بخيت

سعيد سالم خميس سليمان الشامشي

عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري

فاطمه سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت ا

ي
سلطان عتيق سلطان عبدهللا العفريت الكويي 

ي
خليفه علي عامر محمد الغيي 

سالم مبارك سالم سليم العامري

عبدهللا مبارك سالم سليم العامري

ه سيف سالم سيف الخييلي مبى

ي
محمد سلطان سالم علي العريان 

ي
طماعه سلطان سالم علي العريان 

جوهره حمد سلطان

ي
عبدهللا سلطان سالم علي العريان 

ي
سلطان سالم علي العريان 

محمد حمد سالم حموده العفارى

احمد محمد عبدهللا احمد عرار الظاهري

خديجه علي العبدالكعير

عنايه حمد محمد

عبدهللا علي سالم سعيد الراشدي

بخيته سعيد حمد سعيد الشامش

احمد علي حارب سعيد الشامشي

ي
علي سيف صالح سعيد العريان 

عفراء حمد عبدهللا النيادي

شيخه علي محمد الشامشي

احمد حميد علي سالم الدرعي

ي سالم عبيد سالم الكعير

ي خالد راشد مصبح عبدهللا الكعير

محمد سالميى  العبد سالميى  النعيمي

شليوي    ح حمد شليوي    ح الرضه العامري

راشد متعب مسعود الحاج الشامشي
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عبدهللا حمدان سلطان العامري

هليل حمدان االبورسان

ي
كليثم حمود سعيد العريان 

ربيش مبارك حسن لحول المشيعي

عادل حلمي محمد محمد يحيى

محمد علي مطر محمد بورقيبه الخاطري

ي محمد علي يوسف عيش
راض 

زينه مشتاق حسيى 

ي سلطان سيف القبيشي محمد حجر

محمد علي خازم

يف ال حرم طالل جابر محمد الشر

عطاف مسلم جمعه النجار

ي
عبدهللا جمعه حسن غريب الحوسي 

ابراهيم عبدالكريم الروح

ي
مي  خليل علي الحوسي 

ي
فهد خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

ي
خالد حسيى  اسماعيل الحوسي 

عبدالسالم احمد صالح احمد الصوالح شجي

سلطان محمد سعيد المرر

سلم شور جمعه

ي
از محمد اليخي  شبى

ي حماد
يوسف علي احمد محمد الجوهري بي 

MR ALI AKBAR MOHAMMAD LUQMAN

Ali Akbar

Andreas Bossow

احمد النمر سيف خميس الشيجي

NASEEM CHERAD

ة سهيل احمد الهاملي مبى

فاطمه سالم نارص الفنه

فهد حبيب احمد حسن الفارشي

ي سالم عبيد سلطان محمد الكلي الزعانر

علياء راشد محمد بن درويش

ي علي عبيد علي صالح الزعانر

حمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السويد

احمد ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

امنه ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

فيصل ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

علياء ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السو

فاطمه حمد عبدهللا بوعيش

مريم ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السوي

خليفه ابراهيم محمد العبيدهللا السويدي
محمد حسن حسيى  الحوسي 

هدى علي سعيد صالح النعيمي

نارص علي سعيد صالح النعيمي

عامر علي سعيد صالح النعيمي

RAK Properties PJSC Page 593 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

ي الظاهري
سعيد سالم علي عبدهللا الرويض 

ي
فيصل طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

ي
عبدالرحمن طارق ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

نضال منبى حديد

طيبه محمد خميس سعيد الحكم سعد

سلم محمد خميس سعيد الحكم سعد

اشاء محمد خميس سعيد الحكم سعد

عبدالهادي محمد عوض محمد باشكيل

نرص عيدروس احمد ابوبكر النقيب

موزه مبارك خليفه عبدهللا الشامشي

احمد حسيى  قطيش

ي محمود الشمري خالد صالح شاحر

ي نر خلفان جمعه سالم حايز المحبى

جابر احمد سلطان الحمادي

محمد دحام خالد

ي جمعه عبيد سلطان عبيد الكعير

ي الشجي
مريم ابراهيم محمد مسي 

فاطمة محمد عبدهللا محمد عليوه الشجي

احمد محمد علي اهليل

Syed Raheem Shan

فيصل فاروق محمد منيف الجابري

العنود فيصل محمد سالم حميد المرر

Naseem Bakrou

ي
عادل بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشنيف 

ي
عوض بن نارص القحطان 

SYED AKHTAR HUSSAIN

الفرد حنا مورى

جهاد احمد يوسف عبداللطيف قداس

انتظار عبدالوهاب عبدالرزاق

سميه عبدهللا احمد
خالد عبدالوهاب عبد الفتاح حسيى 

هبه محمد احمد المرصي

ماهر محمد احمد المرصي

JOHANNES FRANCISCUS MARIA

Mohammad Ali Butt

محمد جمال سلطان عبدهللا غنوم الهاملي

احالم عبدالرحمن عبدهللا المال

محمد بهاء طه غنيم ريان

امينه احمد زكريا الشجي

الشيخ احمد نارص حميد راشد النعيمي

ي سعيد مرهون هاشم الناعير

ي
خميس سالم عبيد كداس الرميي 

ي سالميى  صمباخ سالميى  عبدهللا الزعانر

محمود عزيز محمود عبدالجواد

ابوبكر عبدالقادر علي العيدروس
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ينة سيف خليفه القبيشي شر

عتيقه مكتوم احمد القبيشي

ناديه حارص  خميس العميمي

ي احمد مسلي محمد عبدهللا االحبانر

صبيحه عتيق محمد الهاملي

AUGUSTO GIACOMO GIANGRANDI

علياء عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

AQEEL ALI N AL SALMAN

عبدهللا علي عبدهللا منصور المنصور

مصطف  بن عقيل بن حسيى  الغافلي

تغريد ابراهيم الشاج

Deepak Mathew John

سميح ابراهيم سالم عبدهللا

ي
عبدهللا جعفر سعيد السيف 

نوره جاسم محمد جاسم ابو عصيبه

محمد يوسف الرفاعي

نها محمد خبى القصبى الرفاعي

عدنان يوسف الرفاعي

فوزى عبدالمجيد اسماعيل فرحات

Prakash Sirumal Nagdev

شاء مصطف  احمد زهران

طارق محمود عرفه خطاب
سالم طه احمد خرص 

عبدالرحمن مروان موشي جرار

صالح بن ابراهيم بن محمد اليعي

محمد بن صالح بن ابراهيم اليجي

عبدالرحمن بن عبدهللا بن محمد الغدير

نارص سعيد نارص علي العلي

Rajeevan Manham Purath

ماهر فايز اديب ابوالرب

مبارك محمد مبارك احمد باحميد

راشد احمد راشد

ي نايف بن فهد بن عيد العب  

ي سليمان بن عوض بن خليل العب  

مصطف  سيد حسن علوي عمر

عنوه عوض عبدهللا العامري

شادي رافت ابراهيم الشامي

ي ابوالعال بكري محمد حسن صبر

محمد محمود محمد احمد

نارص محسن محمد شهاب

احمد عوض علي باعوضه

احمد سالم احمد اليافعي

يعقوب تاج الدين السيدمحمدعبدهللا الهاشم

Syed Yousufuddin

ليل محمود عثمان
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ي علي حميد اسماعيل الهردة الزعانر

صالح بن علي بن كلفوت ال كلفوت

صالح يحيى احمد يحيى سهيل المنهالي

مريم سالم يحيى العامري

Risthash Hyder

حسن احمد سالم باتيس

شبيشه سعيد مبارك

وك بن مبخوت الهمامي علي بن مبر

احمد مبارك صالح الهمامي

فهد سالميى  حسن عمر

اشواق سالميى  مبخوت محمد العامري

سيف عامر منيف عامر

محمد عامر منيف عامر

ي
شيخه عامر منيف لرض 

ي
عامر منيف عامر لرض 

عبدالسالم عامر منيف عامر

احالم عامر منيف عامر

ي
عبدالنارص عامر منيف لرض 

عواطف عامر منيف عامر

فاطمه ريس عامر

عبدالحكيم عامر منيف عامر

خديجه احمد حسيى  السعدي

ك بخيت حمد التميمي بخيت البر

ي سلطان بن محمد بن يسلم الكثبى

حمد علي حمد عبدهللا المري

محمد بن احمد بن صالح الهمامي

مبارك علي محسن احمد الهمامي

فرج عل محسن مبارك النعيم

صالح حسيى  صالح محسن الهمامي

مسلم بن سالم بن احمد جداد

فاطمه يوسف محمد علي الحمادي
نارص عبدهللا احمد علي المصعبيى 

لطيفه مبارك عبدهللا سليمان الجعيدي

سيف محمد علي محمد الذهلي

ي علي نارص ي عبدهللا ناحر ناحر

محمد صالح علي المنصوري

علي صالح سالم ثابت باهيصمي

ي
زيانه سالم سعيد ال سويدن البلوشر

محسنه محمد سعيد الربيعي

بخيته عبدهللا سعيد القبيشي

محمد سالم سعيد سلطان المنصوري

حسيى  مهدي حسيى  عبدهللا الحامد الهاشمي

ي نعمه محمد مبارك عبدات الكثبى

يف صالح صالح حامد شر

يف جابر محمد الشر
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جميله سالم محمد بن عمرو

عزيز مبارك علي عمر المنصوري

صخر عبود هشله احمد حسن

ي سلمان عبدهللا سلمان عمر العكبر

ي
علي محسن مبارك الجعشان 

سالم صالح مسلم سعيد المحرمي

محمد احمد سعد عبدهللا علي المنهالي

علي محسن عبدهللا صالح بن شحبل التميم

ي محمد سعيد كرامه احمد الكثبى

ي
فالح فايع فالح حمود جره القحطان 

يفه شور خميس حميد الشامشي شر

نبيل شور خميس حميد الشامشي

فاطمه شور خميس حميد الشامشي

موزه شور خميس حميد الشامشي

فوزيه محمد احمد

ي
 
عبد هللا حسيى  مال  محمد المرزوف

ي محمد خلفان عبدهللا رحمه المهبى

السيد مصطف  احمد احمد الرفاعي

ي خزنه عتيق مسعود اليعقونر

يكي شاه زادي عمر صالح البر

ي صالح احمد عبدهللا فقيش المصعير

ي
 
احمد حسن عبدهللا شمس المرزوف

عبدهللا ابراهيم سالم سعيد المهري

ي هالل بن رشيد بن شخيتبى العب  

ي هالل بن ضميان بن ذياب العب  

ي علي بن ضميان بن ذياب العب  

ي مقبل النعيمي ف ناحر احمد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر فهد طارق شر

ي مقبل النعيمي ف ناحر محمد طارق شر

ي
سالم خميس عقيل بن ماض 

ي
خالد سالم خميس  عقيل بن ماض 

علي سالم سعيد سالم

عيضه مبارك مسعود علي بن عمرو

سالم صالح القبالي المنصوري

ي الهاشمي
حسن جعفر عمر محمد البيي 

ي شور المنهالي نارص طماطم حرنر

حميده مبخوت بخيت الصيعري

ي ي الحمبى زايد مبارك حسن عمر العكبر

مبارك احمد عبدهللا المنصوري

ي بخيت سعيد بخيت سالم الكثبى

ي ي عبدهللا حسن عامر الغويير ناحر

اميى  نارص محمد احمد الواحدي

كرامه هادف ضحيان المنهالي

ي احمد شحان سعيد حمد الشعيير

ي سعيد شحان سعيد حمد الشعيير
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عبدالقادر حامد محمد

زهبى عيش ابراهيم

سعيد عبدهللا خويتم بخيت الراشدي
ناديه فريد حسيى 

محمد علي غلوم الحمادي

حمد محمد هويشل احمد غانم المنهالي

ي
سعيد سلمان سالم سلمان الهنان 

ي
عيده سلمان سالم سلمان الهنان 

راضيه سالم العبد

محمد بن سالم بن سعد عنفيى  قمصيت

باسل بن مبارك بن عوض المنهالي

سالم حمد يسلم الدحبول

ك بن هبول سعيد ال عفيدر الراشدي البر

سعد بن ثال بان بن نجيدان سموده

عبدالحميد محمد سلطان ال علي

احمد وليد احمد عبدهللا عمر بامزاحم

سعيد الخاببى سعيدان المنهالي

صالح نارص مبارك صالح بن عمرو

بخيت ثابت نهادي سالم المنهالي

سلمي حسن الماس القبيشي
فاطمه عبدالرحمن حسيى 

فارس ربيع عبدهللا شحبل التميمي

محمد العبد نصيب ال عفيدر الراشدي

سالم مبارك عيد نارص المنصوري

مضحيه غافان سلطان ال بالخيل

سعيد حمد حميدي عبدهللا المنصوري

صالح عبدهللا محمد صالح الجابري

هادي بن صالح بن علي الهمامي

خبى عمر احمد العامري

ي
 
عيش حسيى  مال محمد المرزوف

احمد محمد محسن نارص النعيمي

فيصل محمد يوسف عزيم الحمادى

سعيد بخيت سعيد العروه الخاطري

حماد بن حرير بن شالش الشمري

محمد بن عجالن بن شاح الشمري

مروان احمد نارص ملقاط

يكي صالح عبدهللا علي بن لجهر البر

عمر بن سعد بن علي عنفيى  قمصيت

محمد بن ضاوي بن سالم عنفيى  قمصيت

سالم عوض صالح الشاج اليافعي

فهمي خميس  منصور التميمي

ماجد احمد سعيد العثمان المنهالي

موزه محمد علي

صالح نارص احمد بالحارث

زينب يحيى محمد علي الذهب
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محمد مبارك عل سليمان الغافرى

مهره نارص سعيد نارص جديد المنصوري

نارص سعيد نارص جديد المنصوري

شمسه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

سعيد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

امنه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

ميثا نارص سعيد نارص جديد المنصوري

موزه العرصي سعيد الجيلي

محمد نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عيسىنارص سعيد نارص جديد المنصوري

منصور نارص سعيد نارص جديد المنصوري

عذابه نارص سعيد نارص جديد المنصوري

فضل محسن نارص عبدالواحد

احال م محسن سعيد

تميم احمد عبدهللا بن تميمي
عبدهللا سيف نارص جعيي  

محمد بن سعيد بن عبدهللا المهري

صالحه محمد سعيد المنصوري

عباس عبدهللا محمد عقيل كاظم

عمرو محمد زكي قاسم

ي ان المهبى فهد مرزوق سبى

نداء عوض سالم التميمي

منصور كرامه سعيد سالم المنهالي

طاهر زحزاح

يف عوض صالح محمد الشر

ايمن محمد ابراهيم عمر

Melville Morris

خالد عبدالنارص احمد الزبيدي

اسماعيل علي دهدار

عل شامخ محمد الشامش

محمد ايمن محمد القرا

نجيب خليفه سالم علي سالم المسكري

شادي علي وهبه

فدوى خالد يسلم بادعام

خليفه طيب محمد خليل فوالذي خوري

عائشه عبدهللا حسن المنصوري

ي
 
عبدهللا احمد حسن عبدهللا المرزوف

علي احمد سعود

اسماعيل اسعد عبد عطا هللا

فكرت محمد نمور

فرج عبدالجواد احمد فوده

ف احمد محمود عمر اشر

موزه ابراهيم يوسف الطابور النعيمي

خالد عبدهللا حمد نارص حمد المزروعي

ايمن عبدالحميد شبارق
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محمد حسن محمد حسن الحبشي

فاطمه حسن راشد العاجل

ماجده شوكت محمد الفقهاء

ي موزه مبارك صقر الخمبى

خليفه عبدهللا خميس محمد المزروعي

حمامه حسيى  خليفه قريوش القبيشي

طارق احمد مروان نظام الدين

راشد علي سالم سعيد

هزاع راشد علي سالم سعيد

عائشه محمد سالم المزروعي

محسن محمد سعيد

حسن عمر عبدهللا بن عمرو

مساعد حسن عمر عبدهللا بن عمرو

عيش عبدهللا محمد الحمادي

ي حمد علي مبارك عبدهللا الشبيير

شعبان علي علي جعفر

اسماء حبيب محمد حبيب المزروع

احمد عبدهللا احمد الجابر

خليفه احمد عبدهللا احمد الجابر

ي الياس روميه
ران 

نرص محمد العبدهللا

زايد محمد سعيد عتيق القبيشي

حمامه محمد عزان المزروعي

فاطمه سالم عبدالرحمن حسيى  السقاف الهاشمي

Alexander Matianis

وسيم اسحق سليمان محمد ابوشوشه

كي
وليد موش يونس الشر

ي حجازي
رامز علي حسي 

حنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

افنان سالم صالح عبدهللا الجعيدي

مهند سالم صالح عبدهللا الجعيدي

سالم صالح عبدهللا الجعيدي

عادل عبدالمحسن محمد حجازي

م عمار محمد البر

ي احمد حارب حسن احمد الزعانر

خلفان سعيد سالم محش الهاملي

محمد ابراهيم سالم ال علي

ي محمد نور الدين الحلير

فهد بخيت سعيد عيش محمد الفالحي

عبدالحميد فتجي فرحات

اسعد جوزيف الشعار

ي
 
مريم حسن علي جعفر المرزوف

محمد سالم محمد الهاملي

سمر علي فندي

ي اره الكتير عبدهللا سالم علي شر
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علي محمد سبت الخيلي

ي شحاده
امجد بشبى عبدالغي 

ي
مجاهده عوض محمد عبدالغي 

سامح محمد عبدالرحمن محمد شحاده

ي شحاده
ي بشبى عبدالغي 

عبدالغي 

حليمه يوسف احمد

تميم عبدالكريم عمار

رائد حسام عزه هندي

هدى موش أحمد محمد

عيش سيف مبارك سيف الريامي

خوله احمد عبدهللا منصور المنصور

Balu Parayil Jacob

ي
خالد عبدهللا غلوم محمودالهرمودي الشيبان 

معاذ عبدالكريم عبدهللا الشيحيى 

فيصل علي جمعة مسعود

Mohammed Moid Khan

ين جاسم نارص النويس شر

ابراهيم محمد ابراهيم يوسف النويس

ي
محمد سالم سعيد عبدهللا الحوسي 

ي فايزه فهد سالم الوهيير

Babar Ishaq

IFRAN NADEEM

نبيل كمال سيدهم فلتس

صالح عيد محمد السنه

نارص حسيى  نارص محمد

م نعيمه محمد محسن الجانج الحرص 

وسام عبدهللا فرحات محمد

ي محمد عبدهللا سعيد درويش المهبى

جمعه راشد سيف مفتول آل علي

شيخه سهيل احمد هاملي

يوسف احمد محمد نارص باصليب

محمد احمد سلمان مطلق

صالح عبدهللا محمد الحمادي

نجالء ابراهيم اميى  القدشي

ي ي المهبى
بخيته خليفه ثان 

احمد سلطان سلطان هزيم السويدي

Vijay Laxmi

انس محمد وجيه رشدي حمدان

سالم حامد مجيد

Ali Mohamed AbdelRahman

طالل سلطان احمد علي الغص ال علي

الهام علي عقيل الهاشمي

حسيى  علي عقيل ابوبكر الهاشمي

مديحه مراد علي عبدهللا

عباس مهيوب غالب احمد
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صبج حسن علي قاسم

عزيزه ابراهيم عايش جالد

عبدالهادي شفيق احمد القيسيه

ي
سعاد عبدالرؤوف عارف العبوشر

احمد علي سليمان عم علي

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدهللا بن عتيق

عادل بن ابراهيم بن علي بن راشد

ندى يوسف ابوبكر محمد

عبدالوهاب عباس  اسماعيل خوري

شعفان محمد شعفان عبيد العامري

عبيد محمد شعفان عبيد العامري

عائشه محمد شعفان عبيد العامري

محمد شعفان عبيد العامري

رفيعه محمد صالح العامري

سناء الضوي عران

ي عائشه عيش حسن خلفان حافش الزعانر

زاهره جميل حماده باكبى

رقيه عبدهللا عبدالقادر محمد الشاطري

ي عمر محمد ابراهيم علي محمد الطنيجر

ي نر سعيد محمد فاضل محمد منخس المحبى

فاخره سعيد سلطان القبيشي

محمد عبدالرحمن احمد اسماعيل الحمادي
احمد حسن اال نور حسن حسيى 

سعيد محمد عبدهللا سعيد السويدي

عفره احمد محمد الجابري

ي
يان  علي سعيد هزيم الشر

محمود أحمد أحمد علي عثمان

حسام بدرالدين صالح الخطيب

عبدالرحمن حمد عبدالرحمن راشد المبارك

Naveen Wilson

امل عبدهللا سالم الراشدي

ف الدين حسن الصديق طارق شر

محمد عبدالرحمن الشيخ ابورجب التميمي

جابر خلفان محمد الخيلي

فاخره ثامر خلفان المزروعي

امل مدهللا هريره

حمد علي سلمان محمد المزروعي

حمد احمد سيف حريحر المزروعي

مكتوم دحام زايد سعيد زايد المزروعي

زايد دحام زايد سعيد زايد المزروعي

فاطمه سلطان عبدهللا الهاملي

عبيد عتيق محمد عطشان الهاملي

ي جمال كامل عبداللطيف
هان 

محمد عتيق خلفان سالم المنصوري

محمد خلفان الحاي خلفان قذالن المزروعي
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خالد عبد الجليل سالم محمد الحمادي

انس علي غره

بنه غريب راشد المنصوري

هناء ديب سلمان قديح

منصور سيف محمد حزيم خلفان المنصوري

عبدالهادي محمد عبدالهادي ضاعن الهاملي

نارص علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

نوره علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

بخيته علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

محمد علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

سالم علي محمد علي محمد الشعري المنصوري

جابر خميس جابر برستار الحمادي

فرج محمد غنام فجر الهاملي

ي
احالم عبدهللا حسن عبدهللا علي الحوسي 

عيش مهبى عيش المزروعي

محمد سالم محمد المر

ي عبدهللا محمد عبدهللا خليفه ياعد الحمبى

ي محمد عبدهللا خليفه ياعد الحمبى

حمده هالل سالم بالعرط

ي هالل محمد عبدهللا خليفه ياعد الحمبى

فايز سالم فال ح الدروع

Erkan Gulec

ي محمد هادي صالح االحبانر

محمود علي كرم محمد خوري

عبدهللا علي عوض

ي حمد جابر علي محمد االحبانر

طال ل مصطف  ابوبكر العطاس

عبدهللا امان محمد الهرمودي
فاطمه صالح حسيى 

منصور سالميى  الجابري

ي خالد محمد مطر حمد الكعير

محمد عصام لطف  عبدالخالق عبدالرحمن الحمد

عبدهللا عصام لطف  عبدالخالق الحمد

حميده عبداللطيف عبدالخالق

فاطمه مسعد راشد الحاتمي

علي احمد فريد

يكي محمد محسن صالح البر

محمد سعيد محمد فهد الحبانر

مبارك محمد ابراهيم العجمي

سالم علوي علي المنصوري

ي
نوره حسيى  محسن عبدهللا الحارن 

ي ي مسلم الجنيير محيميد النخبى

ون الدرعي محمد حميد الصغبى

مبارك حمد محمد سالم بن جذوه العامري
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محمد سالم حمد الدرعي

علي سالم علي وحبى الدرعي

سالم محمد سعيد محمد العفاري

راشد علي سطيون سيف الدرعي

غازي احمد صالح مقهد

عبدهللا محمد سعيد علي بن مران الظاهري

ي طريف المنصوري
 
شما حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
سالم حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
مصيفه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
ليل حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
حميد طريف شاف

سلم سالم سعيد المنصوري

ي طريف المنصوري
 
اليازيه حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
طريف حميد طريف شاف

ي طريف المنصوري
 
رقيه حميد طريف شاف

محمد سيف راشد طريبيش المنصوري

عجالن محمد ذيبان حديله المنصوري

حمد خميس مبارك سالم العفاد المنصوري

ي
محمد سالم محمد الحوسي 

ي ان سويد مبارك المهبى مرزوق سبر

فاروق عبدهللا طاهر الحمادي

ي محمد علي داهم محمد احبانر

مريم سعيد علي العامري

موزه محمد جاسم الشمري

ي
سالم جمعه علي غانم الحوسي 

دباه سهيل سهيل الهاملي

سعيد بن حسيى  بن مانع ال منصور

علي راشد سالم محمد المنذري

محمد حمد سليمان جابر الشامشي

نجود حسن مبارك باظفاري

ي يفه محمد راشد الشبيير شر

سيف ابراهيم سيف سليمان العامري

مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشمري

عبدالعزيز مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

عبدهللا مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي ا

ماجد علي عليق الشمري

عبدالكريم مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي

محمد مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

ضحيه بنت زبار بن لبيدان الشمري

ميثه مذري بن عطوان بن عايد المجدوعي الشم

يسلم بن عبدهللا بن عبدالرب الصيعري

ي
 
عائشه حسيى  مال  المرزوف

طارق حسن برغش جارهللا المنهالي

خميس عيش سعيد نارص المنصوري

ياش خليل اسماعيل حسيى  بور
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خديجه عبدهللا علي

حسن احمد سالم الحمادي

ي امجد ابوالوفا ابوالوفا بحبى

سامر فواز الشعار

يوسف محمد عبدهللا الحمادي

ابراهيم جمعه ابراهيم احمد علي الحمادي

زينب عبدهللا محمد اسماعيل الحمادي

SHEIKH MUHAMMAD SHEIKH FASIHUDDIN

TAMHANE SHIRISH DATTATRAYA

SUNITA ASHOK KUMAR BHADRA

OXANA ZAGORODNYAYA

SAYED MUHAMMAD HASSAN OWAIS KAZMI

ASHOK KUMAR GOPALDAS BHADRA

VIVEK VITTAL RAO

ي العبدهللا هناء ناحر

صادق بن عبدهللا بن عيش المحسن

RAJAN JAWAHAR BALWANI

فيصل طارق احمد ضاعن القمزي

GERHARD JANISCH

KEITH SIDNEY STACH

NASREEN AKHTAR STACK

RIZWANA BASHIR HAQ

Chen Kuan Jeang

RIZWAN HAQ

FARIS MAZHAR HAQ

طارق عزت يحيى

هبه محمود عبدالكريم حسن

شذى نشئت حاج اسحق

Ghaith Sabbagh

Dana Abu Ghazalah

حسيى  محمد حبيب ال رضا

ي نر مالك عوض سالم المحبى

علي خليفه عبيد صقر

عبدهللا حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

حصه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

مريم حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

فاطمه حسيى  عيش ابراهيم لوتاه

امل حسن محمد بن الشيخ

محمد علي نارص علي محمد الطاهر الرئيشي

YOGESH MULCHAND SAJNANI

علي رضا الكسندر باقري

عبدهللا احمد عبدهللا ابراهيم الحواي

يف نارص السيد محمود شر

CHETWANI MUKESH RAGHUMAL
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MUHAMMAD ASIF MUHAMMAD

TINA SIEGISMUND

شيخ زهور احمد شيخ

حمد منصور مصبح منصور العازمي

عبدهللا حسن حمد علي االمبى

نورا حسن حمد علي االمبى

KUMAR TOPANDAS PRITHWANI

غصون حاكم فاضل

عيش راشد حمد علي الشامشي

ي
محمد يعقوب عبدالرحيم راض 

STANLEY KOLLENTETHU MATHEW

هشام هاشم موش سيسالم

منذر عبدهللا سعيد علي بوحسن

محمد عبدهللا سعيد علي بوحسن

KABIR HUMAYUN KABIR

NAMITA CHAWLA

فريد محمد رضا االنصاري

VANDANA KUMAR GANDHI

NITIN SHARMA

جالل حسيى  الخليل

محمد بن سليمان بن عبدالعزيز الحبيب

SAPNA SULAYA

PAYAL LALWANI

Pat Sun Law

رجاء محمد راشد بطي البواردي

جمال شحاده زك شلش

هنيده خميس عبيد نارص

ينه احمد عبدهللا زعل شر

عال مطر سعيد

نور احمد سعيد

ندي محمد بالل البدور

امل عبدهللا صقر

نواف محمد احمد

ميثا محمد احمد

مريم احمد عبدهللا

بحره سعيد احمد

موزه محمد احمد

احمد عبدهللا احمد عبدهللا زعل

نوف محمد احمد

بسمه محمد احمد

فراس محمد احمد

HARSHIT HARISH JAIN

VIKAS SAWHNEY

SOHAIL AKBAR

PAWAN DHAWAN
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هناء مصطف  الشيخ حسن

اسماء محمد عبدهللا عبدالرحيم عبدالنور ال

Pranatharthiharan Vaidhyanathan

بدريه حسن علي الجوي

بهيه حسن علي الجوي

خالد احمد صالح محمد الشج

HARIHARAN DHARMARAJAN

حصه شهاب احمد عبدهللا

فهميده محمد اسحاق

وك ي اسعد المبر
ايمن هان 

FARHANA JAMALUDDEEN POKKASI RAKATH

اكليما عبدالرحمن محمد بن فارس

PANDARATHIL RAJENDRAN

HIREN BHAGWANDAS BHATIA

ي
ابراهيم احمد قاسم البلوشر

ريم صبجي محمد الناشف

ي عفراء عبدالعزيز ربيع المهبى

ابراهيم سلطان ابراهيم عبدهللا الحساوي

يف رهنما يونس محمد شر

PERREZ KHAN ATLA MUHAMMAD

يوسف عبدالهادي ابراهيم عالم

MANSOOR ZOHER ZOOMERWALLA

NASIR HUSSAIN SAKRANI YOUNUS ESMAIL

JOHNS PRAKASH VARGHESE

Anthony John Bush

فاطمه فتج محمد السيد

HUSSEIN GULAMABBAS MOHAMED NOORMOHD

TABASSUM FAIJALI MODAK

RAMASWAMY RAMAKRISHNAN

SOUNDARA RAJAN ANANTHAN

ي باز نوانر ف شبى
اشر

GULAMABBAS MOHAMED NOORMOHD

LIAQUAT ALI CHOUDHRG AMANAT ALI

Chandrashekhar Nagesh Mujumdar

THISARA MITHILA RANAWAKE

RADHA RAMASWAMY

ASHOK KUMAR BHATIA

MUHAMMED ASLAM MUHAMED

ي
افسانه علي اكبر عباس كازرون 

YANG XIAOJIANG

ALPHONSO IVO CAJETAN

Ramsubramanian Venkata Subramanian

حمد احمد بن الشيخ مجرن محمد الكندي

يوسف حامد البدوى رفاع

EMAD MUSTAFA DODIN
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ار الرئيشي الفهيمي فيصل اسد علي مبى 

محمد مشى سالم عبيد بالعرطي

عزيز سعيد احمد عبدهللا الزقرى

محمود عبدهللا ابراهيم

ي
 
عبدهللا محمود عبدهللا ابراهيم المرزوف

عائشه محمد عبدهللا محمد الصياح

وضحه محمود عبدهللا ابراهيم

شذى محمد عبدهللا محمد الصياح

حبيب درويش صالح ال رحمه

رباب خليل ابراهيم الحواي

حسيى  درويش صالح علي ال رحمه

عبدالرحمن محمد علي عبدالرحمن الهرمودي

RAAJU NARAINDAS AMARNANI

PRAKASH NARAINDAS AMARNANI

KIRTI SUSHIL AMARNANI

SUSHIL PRAKASH AMARANANI

JYOTI PRAKASH AMARNANI

GIRISH PRAKASH AMARNANI

SADHWANI RAJU MURLIDHAR

محمد احمد علي ابراهيم الصايغ

خليفه راشد محمد خاليفه بالعم الغفلي

BHUVNESHWAR MISRA

CHANCHILA MISRA

GANESH SOMALINGA RAJAMOORTHY

SHRIMANKER NARENDRA JETHALAL

حمدان حميد سلطان حمد بالكديد الفال شي

عفيفه حسن ابراهيم آل رستم

بدر محمد احمد مطر السويدي

حنيفه مسلم جوهري

هال جورج حاتم

NAJEEB NOORUDDIN

كنبى  احمد محمد

WEST HILL GENERAL TRADING L L C

حنان بن خلوق

اسماعيل عقيل عبدالرحيم جناحي

HALA ABU GHAZALAH

حبيب محمود حبيب محمد الرضا

نهال حسن علي العطار

روضه محمود حبيب محمد الرضا

رغد محمود حبيب محمد الرضا

ريم محمود حبيب محمد الرضا

اسيا محمد الشيخ عبدهللا

ي
نارص بن عبدهللا بن سالم النعمان 

امبى محمد ابراهيم الحاج حسيى  كاظم

ي
عبدهللا محمد يعقوب عبدالرحيم راض 
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STAN S PAUL

ا خالد بشبى محمد خرص 

ZULFIQAR ALI KHAN

موزه عبدهللا ضاحي الهاملي

نعيمه محمد يوسف

مهيب نجيب عبدالصمد مطهر

سعيد مبارك خلفان خرباش

ASHOK RUPCHAND TULSIDAS WHABI

ي المهري محمد عيش حور القشبى

انجوم ارا محمود خان جوس خان

درويش محمد حسن عاشور

ندى السيد جواد السيد حمزه

RAVI BANSAL

ثريا ابراهيم سعدي الريس

فتحيه محمد علي الصايغ

خالد احمد محمد نور

GUOPING WU

MEILING DU

ي
سامر رضا محمد راض 

عبدهللا احمد محمد حسن محمد جمال

احمد محمد حسن محمد جمال

حليمه مبارك موش

طارق بن محمد بن عبدهللا الزايدي

ي حر خليفه احمد سالم عامر الشر

هشام عبدالرحمن حسن عاشور

Maithily Ashok Desai

RAVI SHANKER

ARCCMANA SAGAR

عبدالعزيز بن حسن بن جبر الجبر

محسن محمد ابراهيم نوري

نرجس محمد حسن مال علي

مريم مبارك صالح السبوشي

MONSAR THEKKEKKARAYIL

سيف عبدالواحد حسن احمد

ي
حسن تامر الدندشر

محمد حمدان عبدهللا الشامشي

KRUTI GIRISH SHAH

جاسم محمد عبدهللا ال علي

محمد عبدهللا حسن ال علي

سميح رجب سالم ابوطالب

WILSON DOMINIC LEWIS

عبدالرحمن بن عبدهللا بن داود الجعيلي

كفاف بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العتيير

SABRINA ABDUL SALAM

JACOB THOMAS TANDUPURECAL
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ZAKI A.H AHMED

ي موريس شفيق نينو رنر

MUSTAFA AL KAILANI

نبيل علي سعيد احمد

نيله ابراهيم محمد حسيى  المال

خالد محمد حسيى  عبدالكريم المال

ابرهيم محمد حسيى  عبدالركيم المال

ابتسام ربيعه محمد ربيعه

ربيعه ابراهيم محمد حسيى  المال

ي
محمد مهدي احمد زنون 

يزن محمد غازي فتح هللا الخليلي

سند هشام مصطف  غرايبه

ARNOLD CLAUDE RODRIGUES

ARJUN RAJ KHANNA

RAKHEE DILIP JATWANI

NASRA SHAHBAZ

RAMACHANDRA ANNAYYA HEGDE

محمد عبدالوهاب محمد عيش دخان

سوزان رفيق سمعان

SYED NIAZ AHMED SHAH

مروه السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

ماجد السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

ابراهيم السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

السيد احمد ابراهيم هاشم ابراهيم

ي الفهيمي
ي عبدالرحيم تف 

عبدالكريم محمد تف 

ARYAMAN BARAR

SIMRAN BARAR

SATYENDER KUMAR JAIN

JAMAL SARWAR SABRI
فرج نجيب ياسيى 

عائشه مرزوق عبدهللا فرج الفالشي

عدي عصام يامور

عصام يامور منصور اليامور

احمد عبدهللا مصطف  المحضار

محمود عزت سويد

RAJEEV LULLA

كه طاهر طاهري للتجاره شر

ي
طاهر علي شاهيى  محمد البلوشر

ALTAF TAHERALI ADENWALA

عائشه احمد محمد الشنقيطي

Rajkumar Santdas Rajani

Lamia Fathi Abusedra

RUCHIKA SINGHAL

EUGENIA EILANE MARGARITA P CAMARA

TULSIDASS PESUMAL

RAK Properties PJSC Page 610 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

اديل رؤوف نجيب الصايغ

فراس  زهبى فهمي جرار

Nabila Nisar Muhamad Asghar

احمد صالح احمد بطاينه

فراس عبدالرحمن احمد كلثوم

عبدالعزيز بن ابراهيم بن سعد التمامي

POOJA PRABHAKAR NAIK

منال محمد عبدالعال غيث

عاطف بن محمد بن ابراهيم البالدي

ABDULLAH ABUBAKAR AMODI

ي ايمن احمد الريانر

ي موش مصطف  الزعير

احمد بن سعيد بن عبدهللا العامودى

خالد بن عبدالرحمن بن عبود العمودي

طارق بن عمر بن عبدهللا العمودي

خديجه بنت عبود بن محمد العامودي

عبدهللا بن عمر بن عبدهللا العمودي

منال بنت عمر بن عبدهللا العمودي

مروان عبدالرحيم محمد طاهر ال علي

ى ايناس  ابراهيم فضل خبى

فاطمه عبيد احمد يوسف

ي اسماء حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي عبدهللا حمد احمد محمد بن فهد المهبى

ي فاطمه حمد احمد محمد بن فهد المهبى

محمد عبدهللا محمد السايس

السيد محمد السيد ابراهيم السيد الموسوي

MANU PAZHAYA PEEDIKAYIL ABRAHAM

ي
 
محمد بن عبدهللا بن شيخ الصاف

صفيه علي عباس لنجاوي

ي خوري مجيد حسن محمد حاحر

YAKESH MADAN DHARAM YASH MADAN

يف ف بن نارص الشر نارص بن شر

حسيى  محمد مصلح نيا

مهدي انور سعيد الهنيدي

NASREEN JADBABAEI BEHBAHANI

امبى يوسف احمد جاسم الماجد

ي نعمه نقوال يازحر

ابونعيم (الشيخ محمد)محمد غازى 

نشين محمد عرسان القاسم

ي بشار فرحات يوسف الجعبر

فاطمه علي عبدالوهاب
ماجد خلفان سلطان خلفان بن حارص 

RIYAZ SADIQ GULAMABBAS BADAMI

محمد علي حسن

HOSSEIN NOURI MOHAMMAD
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سهام احمد علي محمد

احمد علي محمد عبدهللا

ساره احمد علي محمد

شيخه احمد علي محمد عبدهللا

خلود احمد علي محمد عبدهللا

خوله احمد علي محمد

PASSANHA IVAN JOSEPH CELESTINE

ADNAN SHABBIR

SABINA BANU

KAZIM MOHAMED SULEMAN MOHAMED

وك اسماعيل القدره سعيد مبر

MOSTAFA ABBAS KHEZRI

سامي رمضان محمد حسن العلمي

FAIZA MUHAMMAD ASIF

SAIRA BANOO MUHAMMAD AMIN

MUHAMMAD AMIN ABDUL GHAFFAR

ALEX D'SOUZA

فوزيه محمد احمد عبدهللا الريس

IGNATIUS COUTINHOS

ايمن صالح عل تكرورى

هاله عبدالجليل عبدالرزاق مرجان

AYMAN T AL SOQUI

NAJU DARA DASTOOR

KISHAN CHAND MURLI DHAR

فيصل جمعه سلمان الحاوى

ين عبدالرحمن محمد عمر شبى

UMMAR FAROOQ

ي حسن محمد شعت
تهان 

SAHITYAANI VIMAL ARJAN KUMAR

عائشه عبدالرحمن محمد مسلم بهله

MINESH DINESH DOSHI

احمد عبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه

ي ابو حجله محمد بسام عرانر

 محمد بسام عرانر ابوحجله
معب  

ي
مصطف  بن علي بن محمد اللوان 

ظبيه سالم محمد دلك

شمسه سليمان عبدالكريم محمد طاهر عبدالكري

سامر بن صالح بن حسيى  كعكي

عائشه بنت صالح بن حسيى  كعكي

حسيى  بن صالح بن حسيى  كعكي

هناء بنت محمد بن سليمان كعكي

صالح بن حسيى  بن صالح كعكي

CHANORU BHARWANI
يشي محمد انور حسانيى 

ي كامل علي سلو
هان 
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محمد سعيد احمد يوسف

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

ي
عبدهللا حسيى  حسن احمد عبدهللا البلوشر

ان الدوشى عبدهللا محمد عبدهللا خب 

مي سعد محمد عبدهللا النعيمي

محمد احمد محمد الحماد

احمد محمد الحمد السميط

امل احمد محمد الحمد

ان الدوشي ساره عبدهللا محمد خب 

مريم احمد محمد الحمد السميط

ان الدوشي مها عبدهللا محمد خب 

ان الدوشي محمد عبدهللا محمد خب 

Gracy Thomas

ARVIND KRISHNA LAKSHMIPURAM

امحمد بن عماره

GUANGJIAN LUO

علي بن عبدهللا بن علي المذلوح

بتول بنت علي بن عبدهللا المذلوح

RAHIM BADRUDDIN

Jaimini Dipak

يج يج راجح تميم

MARICEL SALADAGA

كة السهم للخدمات المالية المحدودة شر

Imran Ahmed Suhrwardy

RESHMA BIMAL LULLA

Frank Robert Scheunert

JERRY LEROY HANSON
عيش عبدالقادر محمد حسيى 

SHAHID MAHMOOD MERAJ DIN

ي
عيش عبدالقادر محمد حسيى  البلوشر
محمد عبدالعليم محمد حسن خرص 

امبى رضا علي مس فروش

ABIDA BEGUM

SHARIF HUSSAIN

Salem Omar Salem Balleith

غانم محمد عبيد الهاجري

مسلي بن محمد بن مسفر ال معمر

د محمد نارص صالح المبر

ي بن احمد بن محمد الفضل
عبدالغي 

اسعد بن علي بن محمد السلطان

نارص بن جاسم بن حسن ال عيد

احمد بن محمد بن صالح ال الشيخ

محمد بن علي بن احمد المالك

زكي عبدهللا حسن المرزوق

عبدالرحمن بن احمد بن عبدهللا الشبيب
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فهد بن صالح بن احمد ال حمود

محمد بن فهد بن عبدالرزاق الدليجان

ي محمد بن مرزوق بن منيف الحرنر

امل عبداللطيف محمد الكوارى

احمد صالح محسن ال مقبول

ايمن بن محمد بن نارص الشايب

احمد راشد هادى انقيص معطش الرشيدي

عبدالجبار عبدالرحمن عبدالمجيد العيص

يوسف بن مبارك بن خالد الخالدي

محمد بن ابراهيم بن محمد الربدي

ي عبدهللا بن احمد بن عويد العب  

باسم بن ابراهيم بن علي الخلف

ي فهد بن سمبى بن جبان العب  

ي احمد بن حسن بن محمد عسبى

صالح بن محمد بن مهدي ال صالح

ياش بن علي بن منصور الضامن

فري    ح بن مكيمن بن صياح الرويلي

ي
هياس بن عبدالرحمن بن هياس الزهران 

حسيى  بن احمد بن علي ابو الرحي

عبدهللا بن احمد بن صالح ال مقبول

مشعل بن محمد بن احمد عبدالعزيز

ي
هشام بن عبداالله بن محمد البقشر

عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهناء

سامي بن حسيى  بن محمد القطان

عادل عبدالواحد رمضان عبدالرحيم

اهيم نبيل بن صالح بن احمد البر

محمد بن محمود بن عبدالرحمن العبيدلي

زياد بن عبدهللا بن سليمان بالغنيم
عادل بن علي بن علي مالء حسيى 

ي بن عبدهللا بوقرين
حسن بن راض 

ي
ي بن محمد البقشر

عمار بن راض 

ي منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي يزيد منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي دلع منديل بن دعاس بن مناكد العب  

سعود بن عبدالعزيز بن سعود ابوالسعود

علي بن حسن بن محمد السليمان

محمد بن احمد بن محمد مشحي

ساره عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

زياد عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح المهنا

عبدالعزيز عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح ا

حازم توفيق احمد الغويضي

زكريا بن سعد بن سلمان العيد

حسن احمد علي ال يعقوب

احمد بن يحيا بن عبدالعزيز المنيع

ي
بدر بن عبدالوهاب نارص السنيي 
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هند بنت عبدربه بن حسيى  الباذر

فؤاد بن عبدهللا بن موش النويحل

عباس بن احمد بن عيش المرهون

محمد بن علي بن طاهر الحمد

حبيب بن علي بن محمد الخويلدي

عبدالرحمن راشد محمد علي ال فهيده

بندر علي بن خليف الخليف

ي
علي بن احمد بن احمد السيهان 

حسيى  بن مهدي بن حسيى  كويس

محمد عبدهللا سلطان عرمان

سلمان بن احمد بن ابراهيم العاقل

فيصل بن علي بن خليف الخليف

خلود بنت محمد بن عبدهللا بن مرشد

عوض بن محمد بن حمدان ال مخلص

نارص بن مهدي بن محمد بن عمبى ال معمر

صالح بن محمد بن جاسم الحشاش
مشعل بن نعمان بن عبدالرحمن الشاهيى 

عل حسن ابراهيم حسيى  القطان

ي
محمد بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

ي عوده بن غريب بن مشعان العب  

ي غازي مشعل صعيجر منهات العتيير

محمد راشد محمد علي ال فهيده

عبدهللا بن سعد بن عبدهللا العقيل

عبدهللا بن علي بن علي الخميس

طارق بن محمد بن صالح السيف

محمد بن خليل بن عبدهللا ال فردان

ي
علي بن عبدالمحسن بن علي ال ثان 

ي بن حسيى  ال يتيم
هنادي بنت راض 

ي عويد بن حزوم بن جليدان العب  

عادل بن احمد بن عبدهللا البندري

ي فرحان بن ضبعان بن دهلوس العب  

ي خلف بن عذال بن مقبل العب  

نزار بن ابراهيم بن يوسف الهاشم

حسن بن علي بن سلمان ال محيميد

محمد بن سعد بن صالح الرصامي

عبدالعزيز بن عبدالهادي بن تركي العلوان

جنان عادل عبدالواحد رمضان عبدالرحيم

حسن بن احمد بن حسن المسحر

ي ممدوح منديل بن دعاس بن مناكد العب  

ي عليان بن نارص بن دغيليب العتيير

مي  محمد محمد الموش

عواض بن عوض بن فالح الرشيدي

حسيى  بن جعفر بن احمد الغويضي

موش بن احمد بن جاسم ال قمبر

حمد بن حمد بن عبدهللا الكليب
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محمود بن ناوي بن ذيبان الرويلي

انور بن حسن بن احمد المطوع

حسن بن علي بن عبدهللا ال حبيب

جابر بن احمد بن عبدهللا المنسف

مكرم بن عبدالجليل بن عبدهللا العرادي

يجي بن معتوق بن عبدالكريم ال الشيخ

ي بجاد بن عبيد بن سعيد العتيير

علي بن جعفر بن عبدهللا المحسن

علي بن جاسم بن محمد السلمان

ي عبدالرحمن بهمن حمد فريد حاحر

عصام بن عل بن يوسف العل

عبدالعزيز فهد عبدالعزيز العبدالكريم

ضاحي حميد محمد مهنا محمد

نضال حامد احمد داود

علي بن مبارك بن علي الخضيمي

ي عائشه فيصل الشعيير

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العبدالكري

سلمان بن طاهر بن سلمان الهالل

عبدهللا بن جاسم بن عبدهللا العباس

ي
فاطمه عبدالوهاب نارص السنيي 

الخفش (محمد بديع  )ريما قضي 

طالع بن متعب بن عقيل الشمري

ي بن احمد العبدهللا ي بن حجر ناحر

مساعد بن براك بن مساعد السبيعي

سامي بن زكي بن صالح العبدالوهاب

رضاء بن محمد بن عيش العبيدي

بدر مبارك مطلق مناور الشمري

زكيه بنت صالح بن عبدهللا القراش

PARAKANDY POOCHERE VALAPPIL NAZIMUDDEEN

محمد بن عبدهللا بن عبدهللا ال رمضان

SIKANDAR ALI MUHAMMAD HUSSAIN

ماجد بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

سعود بن عبدالرحمن بن ابراهيم بن صالح الم

سعد بن عبدهللا بن سعد العقيل

عدنان بن عبدالرحيم بن عمر باشيخان

عبداالله بن محمد بن عبدهللا بن ريس

عيش بن موش بن طاهر العبدهللا

ي
ي بن حسن بن علي البدران 

هان 

ي متعب بن ضاوي بن مرزوق العتيير

سالم راشد شاجع علي ال فهيده

حسيى  بن محمد بن عمبى ال معمر

نوال بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العقل

فهد بن محمد بن علي المري

احمد بن حسن بن احمد المطاوعه

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس
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MOHAMED SAEED ABYAN

علي محمد علي الكلثم

باسم بن علي بن طاهر العيد

شيماء فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعي

منصور بن منرص بن منصور حريد

يوسف حسن عيد الكواري

حسيى  بن جاسم بن محمد ال محفوظ

علي بن خليل بن علي المجنون

حسيى  بن حسن بن حسيى  الباذر

حمد بن محمد بن حمد المري

سليمان بن عبدهللا بن علي الهندي

مانع بن مهدي بن سعيد ال معمر

ي
عبدالكريم بن منصور بن علي العريف 

محمد بن عبدالكريم بن علي ال مطر

علي بن حمد بن محمد اليامي

محمد بن صالح بن مسفر ال معمر

وحيد بن سعيد بن علي العوامي

محمد بن ابراهيم بن محمد الحمدان

ورد محمد عبدالكريم بن علي ال مطر

باسم بن سليمان بن حسيى  ال شايب

تميم بن محسن بن ابراهيم الساده

ي
ي بن خالد العبدهللا ال ثان 

مريم بنت ثان 

ي عيش بن احمد بن سلمان الجنونر

محمد بن ابراهيم بن احمد الحمود

خلف بن هادي بن مسلط الشمري

ي مقحم بن جزاء بن دريميح العتيير

علي بن صالح بن محسن المقبول

فاطمه احمد غلوم

محمد باسل محمد راتب النحاس

ي فاطمه خلف فرحان دخيل العب  

AKBER ALI JESSA

كه جيسا العالميه  ذ م م شر

SIKINA AKBER SHERALI JESSA

REGULAGADA EDDAIAH

MADHAVAN THARAKAN

REGULAGADDA RAMESH

MAHESH ASHOK SAJNANI

VASUDEV RAMANI HASANAND

BALAKRAM SHARMA BASANT

ي
يعقوب محمد علي شواشر

RAJA RAFIK AZAR

راشد عبدالعزيز سنيد

يف زهره محمد حسن علي عبدهللا الشر

محمد سمبى حسن محمد

ي محمد محمد
محمد راض 
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نارص احمد محمد عبدهللا المال

THAKADI MOHAMED GHOUSE SYED AHMED

OSAMA YOUSEF IRSHAID AL ZOOBI

محمد علي محمد شحان

محمد مسلم كلشات المهري

فهد علي محمد شحان

FUAD AHMED

نجالء عباد عبدالرحمن اسبيتان

ي
مايا مالك نورالدين االسطوان 

ي
ي جعفر زرعون 

فاطمه ابراهيم علي نف 

مريم صالح عبدالرحمن

احمد محمد سلطان

فاطمه احمد محمد بخيت

عبدهللا احمد محمد بخيت

احمد محمد بخيت

نوف احمد محمد بخيت

خلفان احمد محمد بخيت

موزه احمد محمد بخيت

علياء احمد محمد بخيت

نوره احمد محمد بخيت

جنديل عبدهللا نارص العلوان

محمد محمد السيد معروف

طارق فوزى عبدالمجيد فرحات

ANURAG MISRA

عبدهللا عبيد جمعه بن ماجد الفال شي

KISHAN LAL MISRA

ROLA EL AZAB

جميل عبده عبدهللا نجاد

يزيد بن محمد بن عبدهللا السنيدي

MOSTAFA MOHAMMAD ALI HASSANI

MANOJ ALIAS MANOHAR RUPANI

KHURRAM AHMED MUHAMMAD AMIN

Ayoub Ali Naghi Aboonajmi

JAMEELA MARA ABDULLA

TOKTAM HOSSEIN SHEKAR RIZ

CRESCENT GROUP TRADING C G T

MUHAMMED IRFAN SALEH

HALAMANE SOORYA SHANKARA BHAT

NASSIR ROSHAN ALI KASSAM ALI NACER

ي الزاير
زهور بنت زكي بن رض 

ي الزاير
سمر بنت زكي بن رض 

رعد حسن اعرج

PARS GEM TRADING L L C

سيده احمد ابراهيم

GUISHENG WU
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عاطف عزم شنوده واصف

خالد بن ابراهيم بن محمد بن جثالن

راشد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

جاسم سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

نجيبه محمد خليفه المويجعي

بكي لقاء محمد سالم احمد البر

سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

محمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

احمد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

شيخه سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

سعود بن محمد بن عبدهللا بن جثالن

سيف سالم احمد محمد الحمادي

خالد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

ماجد سالم احمد محمد عبدهللا الحمادي

طالل بن جميل بن مرزا حمدان

BASSAM SUWAN

ي
سامي بن نارص بن محمد البلوشر

عبدهللا عتيق عبدهللا بورقيبه

ALI AHMED MOHAMED

جمال علي عبدهللا علي القصاص

محسن عل قائد السويدى

كاه ي وشر
كه هيف بن محمد بن عبود القحطان  شر

ي
مرزوق بن محمد بن مرزوق القحطان 

ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم

صباحت اكبر محمد عبدالخالق البستكي

عابده حبيب هللا سليمان فكري

KHUSHBOO JUGAL JAGGI

ي مطر سعيد مطر بادي المهبى

خليل حسن خليل الكردي

مبارك محمد مبارك عيش سعيد المنصوري

مريم عبدالكريم مبارك الرصاضي

محمد عباس علي

DEREK JOHN LLOYD

محمد يوسف محمد الدويس

هيفاء محمد عبدهللا صالح هناوي

بسمه محمد عبدهللا صالح هناوي

شيماء محمد عبدهللا صالح هناوي

NITYA ROHIT ANAND

PAWAN RAMESH LALVANI

PREVIN GERARD FERNANDO

SALMAN ALI MANKANI

مصطف  احمد خليل بدوى

SYED SAJJAD PASHA

IDRIS HUSSAMUDDIN TAIBALI JANOWALLA

سليمان عبدالكريم محمد طاهر الفهيم
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حسيى  عبدهللا حسن جاسم الخلصان

حاتم عبدهللا عل محمد ابو النيل

NEETAKUMARI JITENDRAKUMAR

ي حبيب جعفر علي محمد كريم عبدالنير

عماد علي عزت كرزون

ان هشام محمد كامل عبى

KHURSHID MOHAMMAD ABDULLAH SHIRAZI

SHANKAR WADHWANI VASHDEV

امنه مبارك احمد

عائشه محمد احمد حسن بوملحه

فاطمه محمد احمد حسن بوملحه

صفيه محمد احمد حسن بوملحه

حسن محمد احمد بوملحه

Kazi Mohamed Ibrahim

ي
عزيزه لموان 

ي محمد سعيد سالم الزعانر

عبدهللا بن سعيد بن محمد

ي رمضان ابراهيم دادهللا حاحر

NAJIBULLAH ABDUL REHMAN

ه عبدالرحمن صالح العبدولي سمبى

AJAI SHARMA

نارص احمد راجح حسن

KHALED HAMEDI
عل عكاشه محمد المومي 
محمد عل عكاشه المومي 

GIRISH VRAJLAL SHAH

عبدالمنعم محمد بدوى

FEEROZ AHMAD KHAN

MUHAMMED ABAID IQBAL HAGI MUHAMMED IQBAL

ي
محمد بن نارص بن عبيد القحطان 

عبدالحكم محمود عبدالحكم عبدالقوى

ي
ي بن ثان 

مديه عبدالحكيم محمد ثان 

محمد احمد سعيد سيف المري

مريم بالل خميس علي

ي
ندى بنت علي رضا بن محمد جواد اللوان 

امل محمد سيف

احمد سيف سعيد المعصم

ي يوسف سعيد مبارك سعيد جمبى

ALFRED GAKUBA KALISA

Fariba Rezaei Babadi

عيش عيد محمد راشد

فاطمه ابراهيم عبدالرحمن عبدهللا

طارش عيدمحمد بخيت المنصورى

ABDUL SAMAD FATTANI ABDUL SATTAR

حمد طالب حمزه سلمان الهاشمي
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نور طالب حمزه سلمان الهاشمي

اشاء طالب حمزه سلمان الهاشمي

عال طالب حمزه سلمان الهاشمي

طالب حمزه سلمان الهاشمي

رقيه علي عبدهللا محمد البنا

عادل حسن عبدهللا عيش الشيبه

ي عمر بط احمد محمد بن عمبى المهبى

HAZEL KLARA LOBO
حسن علي ابراهيم علي البلوشر

SAMEER ALIBHAI

فاطمه عبدهللا محمد سليمان

DR NAHID AZIZ HAMID AZIZ

DEAN NOBLE

MOHAMMAD NOKIO HOSSAIN MOHAMMAD YUNUS

SO MI PARK

Ma Lera  Santos Rivra

ي
فادي عبدالرحمن السبينان 

IMAD WALID AKKASHA

سكنه يوسف حمد

الخليل للنقليات

مبارك عتيق احمد بن عمان

امل بن احمد بن صالح قنديل

ي محمد جاسم علي سعيد الزعانر
مروان عبدالعزيز مسعد محمد المثي 

Babat Huneid Salehbhai

ي ساره عيد مسعود سيف الزعانر

هدى احمد ابراهيم المناعي

ي ه عيد مسعود سيف الزعانر مبى

KAVITA LAL

PAYAL JAIN

NASER ASGHAR HONAR

SANDEEP VINCENT FERNANDES

نوره سيف بطي

SHAHIDA PARVEEN REHMAN

جودة محمد عبدالعزيز شلير

MOHAMMED IDRIS REHMAN
رزان عبدالكريم لطف 

SUSAN CORINNE YACOUB

Tsveta Asenova Kamenski

INANC KIRGIZ

ريمه غانم علي محمد بوحديد

غانم علي محمد بوحديد

ميشال انطون سمعان

حسيى  موش علي اكبر

نهله اسماعيل ابراهيم حسن الفردان
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HISHAM HASSAN

Lijun Zhuang

حصه طاحوس شديد راشد

ريم يحيى عبدهللا صالح الحجيالن

فرح يحيى عبدهللا صالح الحجيالن

لولوه يحيى عبدهللا صالح الحجيالن

يحيى عبدهللا صالح الحجيالن

سهيله الماس جعفر

RAJIV NAYAN SHRIVASTVA

SAVITA SHRIVASTAVA
خالد طالل خالد وزن 

داليا محمد حسيى  مأمون

محمد بن مانع بن سلطان ابالعال

مريم مطر راشد الجليجل المزروعي
ناديه مغي 

ف محمد حسيى  محمد شاهيى  اشر

ZULFIQAR TUFAIL

ANANDA SURANA

SHYAM SUNDER BADLANI

JAVED SHAIKH ALLAHBUX

REENA SILVINA JOSEPH

BEGUM ANWARI MOHAMMED ATHAR

JITENDRA NANIKRAM MORDANI

RAJU VITHALDAS

نشات عشم واصف

PANKAJ DEEP CHAND

زياد سعيد سالم

GUIND RAM SHEWAKRAMANI

MUHAMMAD ARIF ZAKARIA MUHAMMAD ZAKARIA I

ATIF ABDUL AZIZ POLANI

طه بن نارص بن محمد الطوب

PRAMOD KUMAR MAKHARIA

JYOTI HARIDAS COKALDAS

RESHMA KARTAR BHAGNANI

MONICA MOHAN

KARTHIKEYAN VADAKEDATH KODANCHERI

JAFAR ALI

ليل عبدهللا حسن عبدهللا بدبوش

محمود ابراهيم محمد عبده

VANITA SERAI

MOHAMMAD ALI LEGHARI MANSOOR AHMED KHAN

MANSOOR LEGHARI MAHMOOD KHAN LEGHARI

INDRAVADAN KANTILAL TARACHAND SHAH

RIAZ MAWANI

BADRUDIN GULAMHUSSEIN KASSAM
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محمد حسن عبدالكريم الدراي

REETA MASAND

RENU MASAND

MAMTA GOPAL MASAND

GOPAL MASAND

MOHAN MASAND

PRADEEP ISWAR BHOJWANI

RUBINA SHAHID AZIZ

BASIL JEROME DIAS

ي
 
حسيى  محمد حسيى  المرزوف

VINOD KUMAR PURSHOTTAM RATHOD

VINOD MOHANLAL LAHORI

رقيه عارف البيطار

عالء الدين خرص  البيطار

محمد علي محمد احمد الشجي

محمد عبدهللا سيف محمد الدبوس
نوره محمد عبدربه محمد حسيى 

محمود محمد عبدهللا محمد جمال اهلي

مريم جابر محمد

يوسف احمد يحيى المبارك

عمر سلطان حميد خليفة الشامشي

خالد محمد عبدهللا
محمد قاسم عبدالكريم تلجيي 

مريم عبدالرحيم احمد نور عبدالنور البناء

MUHAMMAD HANIF

BHATIA MURLI GHANSHYAM

فوزيه احمد محمد ال صالح

خالد محمد علي جمعه بوفروشه الفالشي

ي
 
ياش بن احمد بن مجي الدين الحرف

AKBAR BASHA MUNIR AKRAM

ي
 
محمد بن ابراهيم بن عبدالمحسن العوف

نور عبدهللا حسيى 

صالح احمد محمد قاسم السعدي

حسن فؤاد حسن زيعور

ي
 
الهام يوسف موش المرزوف

سيف عبدهللا محمد اهلي

INAYATHULLAH MOHAMMED

عمر احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

ماجد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

خالد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

مريم احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

حسن احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

عبدالعزيز احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي

محمد احمد زكريا احمد عبدهللا الجسمي
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شمسه حسن محمد بوطويل

محمود حسيى  محمد حموري

خالد عبدالرحمن محمد الجسمي

براق عبدالرحمن صبجي استيتيه

محمد بن علي بن احمد ال عيد

يونس بن عبدهللا بن حسن ال فردان

عايض  بن سعد بن عايض  الدوشى

ي افتكار بنت عبدهللا بن شجاع العتيير

ي هادي شعيفان مزخر العتيير

سليمان بن عبدالرحمن بن عبدهللا السوي    ح

ايحه مازن نزيه يوسف الشر

SYED NADEEM YUNUS

Aseem Ismail Aziz

MADHU SETHI

ي سارة احمد عبدهللا بن نبهان الزعانر

ف احمد نايف يعقوب حمودة اشر

احمد مدحت هاشم فوزى عبدالرحمن

FADI WAEL ANABTAWI

امجد عباس حسن عباس

امال محمد يعقوب داقور

Abdul Hafeez Abdul Jaleel Abdul Jaleel

Kumaran Nowuram Malaysia

DINESH VIJAUAN

Anil Kumar Kaithakuzhi Meleveedu

غالب عبدالعزيز عل سنان

RIAZ BIN YUSUF

عماد المرصي جميل

SEYED HESHMATOLLAH SAYED ABDOLRDA JADBAB

محمد بن محمد النارص الخذيرى

Abdi Abdillahi Moussa

محمد مظفر النونو

ي عبدهللا عبدالجبار محمود الكوهجر

ARAIN MOHAMMAD BIDAD

ي
 
فادي رمضان محمد الصاف

يف احمد القواسمه ابراهيم شر

RAJEE STEPHEN VINCENT

ي سوزان شحده حسن الهونر

ايمان فؤاد سليمان ميخائيل

HARESH BHARAT KUMAR

Deepa Raghavan

رجاء احمد محمود ابراهيم

SHAHEENA YAHYA

ABDUL SAMAD GADIT

FOUZIA ABDUL SAMAD GRADIT

HISHAM MOHAMMED EL HAYEK
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احسان عمر ابوالشامات

لمياء عبيد خليفه سالم يوعان السبوشي

سناء سعيد اللحام

حسن مجيد حسون

عبدهللا حسن مال هللا حسن الشجي

ي
محمد جاويد يحيى صابون 

عماد وليد الشيخ حسن

ABDULKHADAR ABDULLA THALANGARA

MUHAMMAD SADIQ SURYA

SAFYAH SADIQ MUHAMMAD SADIQ SURIYA

محمد بكار محمد حيدر

TAHERA PYARALI MERCHANT

عبدالبارى حمودى عداى

احمد فاروق حسيى  سليمان

احمد بوشكه

نارص بن محمد بن عبدالرحمن العجمي

هيا محمد اسعد عل

روضه محمد محمود يوسف

عمر احمد رضوان جابر

احمد هاشم حسن البيطار

عبدالجبار عيش عبدالجبار عوده

ي
يان  مهره علي محمد يعقوب الشر
ضيدان بن سالم بن فيصل ابوثنيى 

عهد نديم خطيب

SEEMAB AHMED

عصام علي قشمر

ي نضال يوسف عوده العتيير

محمد خليل محمد حبيب

عبدالكريم محمد اسعد المصلح

SHAHUL HAMEED AYOBKHAN

JACOB PHILIP

اده مريم كنون محمد مبى

ي صعفق عبدهللا دعيج الركير

ابراهيم اسماعيل علي مهنا

AHMAD HASAN RIMAWI

سنان داود محمد القيمري

شهاب ياش عبدالرحمن احمد زايد

سعيد ياش عبدالرحمن زايد

زايد ياش عبدالرحمن احمد زايد

شمسه ياش عبدالرحمن احمد زايد

ياش عبدالرحمن احمد زايد

ZIA ABBAS MIRZA ZAFAR MIRZA
جعفر فتجي محمد ياسيى 

علي بن مرهون بن يوسف ال يعقوب

LALIT MOHAN LAL
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THAYYULLA MADATHIL SAJEEVAN

SHERNAZ NOZER ANTIA

ANTIA NOZER GUSTAD

URSULA HARLOS

صابره يوسف احمد ابوزهره

داليدا عقاب نايف جرار

PAUL WILLIAM DAVIES

دينا باسل كاسيا

راشد حمد رحمه الشامشي

محمد عبدالسالم حسن تيم

ف ي السيد محمد شر
فروزان السيد عبدالغي 

سلمان محمد خالد احمد

نشأت عادل عبدالرحمن حسيبا

عبدهللا موش محمد عبدالرحمن

عبدهللا محمد احمد بوملحه

فاطمه محمد علي بن حلوه

احمد السيدمحمد السيداحمد السيدعبدهللا

عبدالملك بن عبدهللا بن سعد الروق
نوره ابراهيم احمد خلفان ابورنقيى 

محمد سامرحسيى  الخماش

ي
زينب ابراهيم محمد احمد زرعون 

نارص محمد علي يوسف

محمد حسن خلف الشاعر

امينه عبدالكريم عبيد عبدالكريم انيامي

ي
ممتاز محمد يحيى حف 

مبارك بن علي بن عبيد الدوشي

ي
احمد علي محمد شبان 

سهيل خليفه عبيد خليفه

MOBILE MEDIA FZ LLC

ادهم عبدالعظيم مصطف  احمد عبدالفتاح

مريم اسماعيل حسيى  محمد السهالوى

فاطمه عبدالرحمن جاسم الهيل

حمد عيشي عبدهللا حمد الهتمي

فاطمه محمد عبدهللا عبدالرحمن شور

حليمه جاسم عبدالرحمن الهيل

SYED EHTESHAM UDDIN SYED JAMEEL UDDIN

مي  علي محمد احمد المال

محمد سيف خميس ماجد المري

مريم عبيد محمد العري

سليم بديع سليم نارص

خالد احمد حسيى  يوسف

يوسف خليفه محمد الفقاعي

حميد فايز حميد خلفان الشامشي

ASHWINI GOPAL BHAGWAT

VIDHIKA SAJNANI
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KASHISH SATISH SAJNANI

JAYSHREE PARSHOTTAM SAJNANI

SATISH PARSHOTTAM SAJNANI

DINESH PARSHOTTAM SAJNANI

محمد اسماعيل عابر اسماعيل

ي عبدالرحيم
طيبه محمد تف 

علي حسيى  مراد

عائشه عتيق احمد يوسف الحمادى

عادل محمد عبدهللا السعدى

لول صالح عبدهللا

ي
ابوبكر محمد عبدهللا نارص البلوشر

جميله غريب علي عبيد السويدي

هيا خلف محمد البنعل المهندى

راشد خليفه راشد البوفالسه

GHULAM FARID CHAND BHAI

عبدالحميد مصلح عيش علي زيد

جمال ربج محمد عايد

كانر نزيه جريس  سالمه

محمد عزام محمد هشام عيش

عبدهللا عمر عبدهللا العمودي

ي
عائشه سيف سلطان العوان 

SHAIKH MOHAMMAD BURHANUDDIN

عبدالهادى علي عباس خميس  حسن العلياك

حمد يوسف عبدهللا قاسم العمادي

DAGETI THAMMA RAO

عمار اسعد حبيب احمد

ي محمد خليفه مطر علي الجمبى

هاله محمد اميى  الجدعان

ديما نقوال  الياس قندلفت

طارق جميل عيش معايعه

محمد علي الدين محمد الصغبى

صالح محمد يوسف بو خماس

MOHIUDDIN ZAMAN

HIMASHA WIDYARATNE

طارق زيد الجندي

HITESH MUKUNRAI SHAH

PATNI VINEET PATNI KAILASH CHANDRA

RINA MOHIUDDIN

NITIN BHARGAVA

NATASHA SAJID ZAHID

محمد خلفان احمد الغيث

MUHAMMAD MUMTAZ KHALIQ

ROHIT SINGH CHORDIA

VASUDEVAN SOMASEKHARAN PILLAI

AMIT GUL SHAHANI
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SHUJA-UR RAHMAN KHAN SAKHAWAT ALI KHAN

ي
خورشيد محمد حاجيان 

عبدالرسول نجف قائدي

SHABBIR HUSSAIN MOHAMMAD ALI

AMEEN POTTACHILAGATH

ASGAR FAKHRUDDIN

ي عمران عبدالحسيى  مبى مطلب مبى مرتض  امبى

راشد عبدالرحمن سعودالدوشي

كه الزبيى  للتجاره العامه شر

وائل حسي  فائق محمد ابو شادي

ي
رائد ضامن جديع المومي 

وفاء عيش عبدهللا موش المنصورى

حيدر محمد عبدهللا الرمال

SYED NIZAMUDDIN

ي ليالي بنت منصور بن عامر الكثبى

SYED RIZWAN ALI SYED ASLAM ALI

احمد بن سعد بن احمد السليم

ABDUL AZEEZ ONNARAKKATTAYIL

SOUZAN M S TARAZI

فادي ناهض نجيب طرزي

EDWARD N N TARAZI

MEENAKSHI SUNDARAM GOPALAKRISHNAN

MAY ANTHONY FERNANDES

SHAJIR BARAIL

محمود عاطف احمد احمد بسيبس

ي
هنيه محمود حسيى  المومي 

عبدالمالك محمد رشدي مصطف 

احمد بال ل عبدالكريم بالل قمبر

يشى احمد مبارك

بالل عبدالكريم بالل قمبر

JRUM FAWAD SIDDIQUI

مطر علي غانم خلفان المري

هويدا مبارك عيش المنصوري

هان محمد عبدهللا سلطان عبدالرحمن الشر

هان النعيمي عبدالرحمن عبدهللا سلطان الشر

امتثال باسل عادل الكيال

شذى بطرس  عواد

كه سعود عبدالعزيز الراشد واوالده العقا شر

محمد وجيه زك مسعود

ليل سامي نخله الجلده

نقوال نمر ميخائيل سابا
عبدهللا بن ابراهيم بن محمد العريف 

عدنان بن عبدالحميد عبدالحفيظ مراد

ايمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز العزاوي

سلمان بن عبدهللا بن سالم
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ي
محمد مرش علي مصطف  الدجان 

عزاء عبدهللا سعيد الغافري

MUHAMMAD SADIQ HAROON

MUHAMMAD OWAIS MUHAMMAD RAFIQ

ASIA SAMI MUHAMMAD SADIQ HAROON

ماريا جوزفينا بدرو جاويديانو زوجه رضا اح

محمد عطا محمد السيد سعد
حسيى  محمد سعيد حسينان 

Lamees amer Abu-Issa

NUSRAT DAWOOD

DAWOOD MOOSA

SANDEEP ATTRI RATTAN CHAND

ي مقبل عبدالرحمن فهمي
هان 

NASEEM HASSAN KHAN

SHANKAR SUBRAMONIAM

LIAQATALI DATOO

عبدهللا مشعل عبدهللا فهد المشعان

ماهر يوسف عبدهللا الكيالي

سالم يالل سالم حرموص المري

SHER ALI MURAD ALI

MOHAMMAD REZA MOSLEM SHAKER DONYAVI

سلطان عبدالقادر محمد صالح العقاد

FATEN SAID KHATTAB

RAJESH PARAKH

ح قاسم صالح يافعي صال

QU YUHONG

حمد بن يجي بن صالح ال سويدان

صالح بن حمد بن مانع ال صالح

محمد بن مهدي بن مانع ال صالح

عبدهللا بن علي بن يجي ال صالح

كلفوت بن صالح بن مانع ال صالح

مهدي بن محمد بن حسيى  ال سفران

يجي بن علي بن هادي ال صالح

جمال الدين محمد زين الدين منصور

ي
رنا مصطف  ماجد حلوان 

VAZHAYIL PUTHALATH BALAN

عبود بن علي بن النوه المهري

ساميه محمد حسن ابوشعره

غاده تحسيى  جابر ابوطبيخ

ي
مريم ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم الزرعون 

محمد احمد علي الشجي

التجان  عبدالقادر بابكر النعمة

حسن علي الشيخ عبدالقادر
عائشه يسلم سالم معاشر

العربيه للعود ش ذ م م
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هيثم زغبى ذيب
مروان محمد سعيد بن بشر

حسن ابراهيم محمد كرم

عبدهللا بن حمود بن عل العوده

جواد بن محمد بن خليل البطيان

معصومه بنت محمد بن احمد الحميدي

عبدالقادر محمد معماري

محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

نوره محمد خميس ابراهيم خميس بن خميس

ناديه عقيل عل

محمد عقل هاشم

طالل جميل فايل خميس

ي
عبيد عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
شمه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
شيخه عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
فاطمه محمد اميى  محمد الزرعون 

ي
عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

ي
حميد عبدهللا يوسف عبدهللا محمد العوض 

عمر بن خالد حيدر بن كرامت علي رضوي

عثمان خالد حيدر كرامت علي رضوي

باسم محمد كريم

باسم محمد كريم

عبدهللا محمد احمد حسن بوملحه

SUDHA KORLEPARA

علي بن عبدالكريم بن ابراهيم النمله

CHUTTU GULLA PEDDIRAJU

SUNIL KUMAR EDAKKUNNY

ي
 
حامد ابراهيم محمد صالح المرزوف

حاتم بن محمد بن عبدهللا الحازم

Atif Hussain Hussain Anwar

Marko Klein

عمر سيد عل السيد

اياد صبجي عبدالرحمن مراد الكردي

نجاح عبدالرسول محمد عبدالرسول

عبدالكريم صالح حسيى  محمد المدحوب

AMMAR HASAN ALUL

سائد عيش توما القسوس

وسام انطون قسطه الشوملي

سامر هاشم محمود القدشي

REMEDIOS ARAGONES GAMBOA

رنا انطانيوس نعوم

حسن نادر مكانشي

Farah Faranarz Nami

DANA ABU GHAZALAH

نزار عادل نوي  هض
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هاله صلح الدين عبدالحميد

فهد اديب صالح

TARIQ SAMAD KHAN

سامر معيى  يوسف حماد

عمر صبجي عبدهللا عبدالرزاق

سمبى يعقوب صالح الخليل

ي رياض  محمد رشيد عرانر

هبه سمبى محمد يونس

مالذ نعيم منعم

Shadi Freije

منذر صالح ابراهيم النابلشي

ي محمد عبدالرحمن
عبدالرحمن سبي 

ماهر يوسف عبدهللا الكيالي

عبده عثمان احمد خالد

عقيل عبدالفتاح كاظم عبدالفتاح

سمبى عمر سالم حماده الشحرى

حسام عبدالغفار بدوي ابو عيشه

سعاده سعيد علي

جميله خليل مطر اسماعيل ابوجراد

حسن سالمه سليمان ابوشباب

BHASKAR BANERJEE

زا عل الشمش سيف حسيى  مبى

سمبى عصمت البيطار

الشيخ صقر خالد صقر راشد القاسمي

محمد عل عبدهللا المال

محمد مبى عبدالرحمن الشاح

سعد عبيد محمد ابراهيم مبارك

سميه محسن محمد عبدهللا شبانه

علي بن سعد بن عبدهللا بن كليب

ي
ي ابن سعيد القحطان 

 
محمد ابن شاف

هند احمد سيف بالعمي

احمد سلطان محمد القطري

سلطان احمد سلطان القطري

نوره خليفه حميد بن ركاض

مريم احمد سلطان محمد القطري

عبيد احمد سلطان محمد القطري

امل احمد سلطان محمد القطري

سعاد خليفه حميد بن ركاض

عمران احمد سلطان محمد القطري

سعيد خليفه حميد بن ركاض

سالم حمد سالم الحمر

ابراهيم احمد سلطان محمد القطري

نورا عبدالرحيم حمدي الفرا

نبيله علي ابراهيم الفردان

SHEIKH MUHOMMAD AFZAL
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حفيظه يوسف  عبدالفتاح

عدنان احمد ذيب العتيير

ايمان حمزه محمود ذيب

جوزيف سمعان سيف

احمد ابراهيم احمد عل ال عل

NUPUR KUMAR BHOWMIK

ALI RAZA BAND -E-ALI

MAHMOUD ABDULLAH ALQUTAYRI

RAED MOHAMED SHUBAIR

داود محمد عبدالرحمن عبدهللا ال علي

ي جاسم محمد يوسف بوحجر

ALEXANDROS ATHANASSIOS DILAVERIS

ضج احمد درويش احمد عمران حالمي

ليل بنت محمد حسن بن عبدالمجيد الشيخ جعف

ي
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

هدى علي اصغر علي رضا

فاروق صالح مصطف  الناطور

موزه احمد سيف علي الغفلي

علي احمد سيف علي الغفلي

محمد صالح بن صالح يوسف الحمادي

محمد بن عبدالرحمن بن احمد الحسن

معتصم عباس الملك عباس

ي فياض  شنابله
فياض  مفض 

سالم سالم بن خميس السويدي

ي يوسف الحاج صالح احمد
 
شوف

باتريك شاهي بارسومبان

ي
عادل جعفر محمد عبدهللا الزرعون 

عبدالمحسن عبدهللا علي النومان

ي محمد سيف راشد عبيد خميس المهبى

جورج حنا فضول

امنه عبدهللا احمد

اسحاق محمد عبدالرحمن عبدهللا

ي
مصطف  جمال الدين السويف 

عبدالرحيم احمد ابراهيم الحواي

خلفان محمد ابراهيم

ي
 
جمال عبدهللا سالم باطرف

فوزي عمر سالم بامقاء الجابري

مريم عبدالكريم محمد جلفار

محمد عبدالسالم حباب

امل عبدهللا عبيد لينيد

راشد عبيد علي بن علوه

كلثم احمد يحيى

شيخه احمد سلطان القطري

مريم خليفه حميد بن ركاض

رجاء سلطان محمد الهامور
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ي عائشه يونس محمود عبدهللا امبى

كه سيلغو لمقاوالت البناء  ذ م م- شر

سليمان بن عبدهللا بن سليمان العمران

مصطف  بن عبدهللا بن سليمان العمران

حمده عمر غانم محمد الغيث

حصه عمر غانم محمد الغيث

غانم عمر غانم محمد الغيث

احمد يوسف سليمان العامري
غون  منذر جمال يعقوب البر

احمد علي عبدالرحمن عبدهللا

احمد عبدالعزيز بن عون ال كثبى

JUMANA AKBARALI KUTIYANAWALA

جوزه غانم محمد بن جسيم

خليفه معمر نارص الشيخ منصور ابراهيم الرخ

فاطمه محمد علي النومان

ي
راشد خميس راشد المخيي 

يوسف محمد صالح عبدهللا

مهدي عبد الصاحب عباس

ع محمد علي اسماعيل الشر

حاتم زهبى كمال اديب ابوكويك

سعيد محمد عبدهللا عبدالرحمن النيبارى

LAXMI KHEMCHAND NAGDEV

MUHAMMAD ALI KHAN

يعقوب ابراهيم حسيى  قابيل

احمد ناحر عبدهللا الدغار

بسام محمد تركيه

فاطمه فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

عائشه احمد محمد فضل بن هده

محمد احمد محمد فضل بن هده

امنه راشد سعيد

ساره فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

فضل محمد فضل علي بن هده السويدي

باسل نرصى توفيق مشته

كريمه موش حمدان حمدان الغلبان

نداء محمد عبد

بدر احمد غلوم يوسف االنصاري
شمسه خليفه خميس بن حارص 

عبدهللا محمد سليمان ال علي

فريده محمد علي احمد كياي

احمد ابراهيم سليمان

عبدالسالم راشد مطر عل السويدى

عيش ابراهيم غلوم المازم

فارس احمد عبدهللا عبدالرحمن ذياب

ندى احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

ميسون عبدالعزيز حميد القاسمي
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حكمت عبدالعزيز حميد القاسمي

مهره احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

ايمان احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

ناعمه احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

عزه احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

هناء احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

مها احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

هند عبدالعزيز بن حميد القاسمي

هدى عبدالعزيز بن حميد القاسمي

سلطان بن احمد بن سلطان بن سالم القاسمي

عمر وليد عبداللطيف الشيخ حسن

مي العلمي

محمد اسامه العلمي

احمد محمد سعيد المشجري

عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن

اميه صالح سعيد

بدر عبدهللا احمد حسن السلمان

عائشه خالد علي

لينه رياض  سعيد الرياض

خفيه حسن حميد بن ركاض

سالم ماجد عبدهللا ماجد المعال

غاده جمعه حميد عبيد

سلطان عبدهللا سيف بن صفوان ال عل

ه عمر احمد عزت هبر
علي عبدهللا علي حسيى 

فاطمه عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

حميد عبدهللا احمد محمد حسن الحمادي

علي يوسف خلفان عبيد بن صندل

عبدهللا بن سليمان بن العبدهللا العساف

محمد احمد الرضوان

حنان ابراهيم محمد ابراهيم الريس

ي سالم راشد سالم العقرونر

مؤسسه الواحه العقاريه

LALIT NIHALCHAND KOTHARI

جمال عزالدين جمال

DENDRA CANDIDA CORREA

JADE CANDICE CORREA

ي يوسف زمزم حاحر

بدر علي عبدالرحمن الحلو

ليل هاشم صالح مناع

CHAUDHRY MUHAMMAD ASLAM

محمد اميى  عز الدين

هراج مارديروس  مارديروسيان

محمد عبدالرحيم حسن خليل

MANI LAKSHMANAN
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نضال محمود جبر مصلح

محمد سعدهللا بشار عابد

محمد بن صالح بن عمر بابليل

عبدهللا محسن عمر

عبله بنت رمضان بن عبدهللا التميمي

محمود محمد حميد

عبود احمد عبد هللا باصوالن

خ ياش جمعه سعيد محمد المشر

علي بن حسيى  بن محمد النمر

اللمعان التجاريه

KUSHAL PALSINHJI JADEJA

GIRAUD BERTRAND

MOHAMMAD BAGHER AINECHI

AMIT KUMAR GANDHI

شاكر بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

HAJI HAROON

كه عبر الخليج لالستثمار القابضه شر

نبيل عبدهللا يحيى العلوي

عبدهللا محمد احمد المطوع

MOBEEN JASSAT

MUSHTAQ AHMED KANWAR

فيصل محمد عبدهللا حسيى  الحمادى بي  حماد

BARA AHMED KAMEL AL-HADITHI

عبدهللا عبدالرحمن عباس عبدالرحمن المازم

فاء حماد محمد علي الشر

ي لتجاره الكهربائيات
 
االسكاف

OMAR ZAKAREH MATAAH

JAMAL DARKAN

نشين محمد سماره

BASHER MOHAMMED ABOLAIL

FARAZ SAFDAR

اشاء محمود محمد ابراهيم

محمود محمد ابراهيم محمد

امل السيد حلمي ابراهيم نوار

ياسميى  محمود محمد ابراهيم

 العبيدلي
طارق احمد علي حسيى 

عامر ملحم المسلط

ABDALLAH ABDULRAHMAN EL KHATIB

فاطمه احمد محمود عويس

ABDULLAH KHAN ARSALA KHAN

ABDUL REHMAN ABDUL KARIM

راشد عبدالرحمن احمد صالح ا

ي
سيد اسماعيل سيد عبدهللا سيد عقيل حسيي 

منذر فريد محمود

حسن يوسف محمد الحمادي
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عبدالرحمن زيد محمد سعيد باقرين
ه عبدهللا حسيى  سمبى

مريم عبدهللا حسن

محمد سلطان عبدالكريم مسلم

ه حسن محمد حسيى  زنجبى سمبى

عل محمد حسيى  العامل

مي
ابراهيم سالم محمد بلخبى الحرص 

شيخه علي سالم علي العويس

ي فاطمه محمد عبدهللا بن قضيب الزعانر

IBRAHIM MAHMOUD IBRAHIM

ش فرج فرج غبر

اميى  بن رضا بن علي ال غريب

نداء عبدالغي  نرصهللا شعت

مريم عبدالرحيم محمد احمد الحمادي

جهاد محمود قيم

نافذ مصطف  عمر شعشاعه

ضياء الدين محمد عبدالحكيم زعبى

ه محمد عبدهللا سمبى
يوسف عبدهللا محمد احمد نظاميى 

عبدهللا محمد احمد نظاميى 

فاطمه محمد عبدهللا
نارص عبدهللا محمد احمد نظاميى 

فهد محمد سعيد عكام

سامي نزهه بشار الجابري

ماسه نزهه بشار الجابري

DANISH HUSEIN MOHD ISHAQ

رماح محمد طراد دبيس

وائل بن صالح بن محمد النمله

محمد مبخوت فهاد فادي العجمي

نضال صالح احمد بطانيه

عبدهللا مطر حمدان راشد الوشاحي

خليفه مطر حمدان الوشاحي

رشاء عبدالرحيم ابراهيم فكري

ي
محمد بن جبر بن محمد بن جبر ال ثان 

فؤاد عبدالعزيز حمد عبدالرحمن المدفع

NELOY KUMAR BHOWMIK

SHANDITA BHOWMIK

نعيمه عبدهللا احمد

علي محمود محمد محمود

ف احمد محمود ابوشقره اشر

MR.ABDUL MANNAN LATE ABDUL JABBAR

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد الذياب

احمد سعيد راشد محمد النعيمي

احمد ماجد احمد الطاهر

وليد احمد يوسف محمد الحمادى
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نضال محمد يوسف الحجوج

امنه غلوم توكل

حمدان محمد عبدالرحمن حسيى  محمد ال عل

عائشه عل عباس العبدهللا

محمد عبدالرحمن حسيى  محمد ال علي

وس مولوده كرباج حليمه دمارلب 

ي يوسف محمد ابراهيم سلطان حاحر

ي
جميله عبدالرؤوف عبدالغي 

 
عل بن احمد عبد الرحمن المرزوف
نعيمه بنت سعيد بن محمد يمان 

مصعب عبيد محمد ابراهيم مبارك

حسن عل عبدهللا العويس

ليل يوسف سالم عائدي الحمادي

نوره بنت عمر بن احمد الخليفه

احمد عدنان كتمتو

FERAS AL BACHAT

وس  مولوده كرباج حليمه دمار لعب 

صالح احمد محمد كبيس اليافعي

فارس بن عبدهللا بن فهد الرشودي

فهد سليمان بن صالح ابا الخيل

محمد بن ابراهيم بن عبدهللا العجالن

عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المناعي

Mohsen Mohammadali Ghovehoud

محمد بن مسيفر بن هاشم المالكي

عيد مشيلح عياد البقصمي

زينب محمد يوسف العمري

عبدالوهاب بن عمر بن عبدهللا باحمران

علي بن قاسم بن حسن الحليلي

SAID UMAR BUHHARI

PARVEEN AHMAD

سعدي بن خنيفر بن عليان الرشيدي
حسيى  عباس حسن حسيى 

ف محمد محمود سالمة اشر

امينه عبدهللا محمد باقر

RAMESH REDDY GADDAM RAJA

جواد كاظم جواد سعيد

محمد وميض ديبو ريحاوي

محمد علي احمد الحمادي

يف سالم عليك محمود محمد شر

نرصه محمد ابراهيم

لمياء احمد نارص علي حسيى  الفردان

عببى احمد نارص علي حسيى  الفردان

خوله احمد نارص علي حسيى  الفردان

اسماء احمد نارص علي حسيى  الفردان

عبدهللا احمد نارص علي حسيى  الفردان
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حصه احمد نارص علي حسيى  الفردان

احمد نارص علي حسيى  الفردان

محمد احمد نارص علي حسيى  الفردان

راشد احمد نارص علي حسيى  الفردان

نارص احمد نارص علي حسيى  الفردان

يونس عبدهللا ابراهيم عبدهللا بويرعبه

نوره عبدهللا سيف عيد السويدي

ي ساره علي مبارك محمد الجنيير

ي محمد علي مبارك محمد الوشام الجنيير

محمد عرفان عكش

ي احمد اسعد علير

محمود خليل فرحات

JAMNO PERUMAL KALWANI

يشى عبدالرحمن عبدالهادى حبيب

علي سيف علي الخاطري

شيخه فارس علي

ALIAA MAHMOOD HASAN

Kamal Ali Ahmed

منال سميح خرص  الخطيب

احمد عيش محمد يوسف

ميسون عل يوسف قدوره

عبدهللا سلمان سليمان عبدهللا العامري

CHITRA DEVKUMAR AIDASANI

رائد فؤاد نجيب الزبن

ي موش صالح ابراهيم محبوب خبى

انطوان شارل بشاره جورج ميالي

SHOBHA RAVI KUMAR

رشا عادل حماده

تمام حمدو الدبساوي

عوض  احمد عوض

احمد عوض  ضيف

عيش احمد عوض  الرفيع

مخايل نبيل الطيار

محمد صالح الخرفان

صال ح عبدهللا احمد عبدهللا

احمد يوسف الشيخ محمد

NARESH CHANDI RAMANI

ي نايف بن حميد بن مصيح العب  

ي الصغبى فايز محمد حجازي صبر

ي
محمد رفيق محمد زريف 

LANA MONES GHARAIBEH

قحطان عدنان خليل

GANPAT RAM

طارق خليفه حمد خميس

نظرت حاحر بولغورجيان
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محمد علي محمد احمد الحمادي

ظريف اميى  ابراهيم الضبع

NASSER MARWAN OBEID

احمد علي راشد عبدهللا

سالم محمود محمد محمود
عبدالكريم احمد حسن احمد حسيى 

KHALED YAHYA YAFAI
قحطان محمد ياسيى 

رنده صياح شعبان

سيف احمد سيف

سالم سيف احمد سيف

مي  سيف احمد سيف

عمر سيف احمد سيف

عائشه عبيد حمد

فاطمه سيف احمد سيف

امل سعيد سالم هاشل

ي سعيد محمد سعيد الراشدي الكعير

سعيد سويدان سالم رشيد

راشد سويدان سالم رشيد

سالم هالل علي غصيب زحمي

ي
علياء محمد علي دهمان 

سالم محمد علي سعيد هويدن
فايز سعيد محمود المغي 

شيخة راشد خليفة

عبيد سلطان عبيد سلطان بالرشيد

جمال سعيد علي محمد عل

سعيد علي محمد عل

يفه محمد شميس  محمد جعفر شر

ي هاله خليفه حسن سعيد بن شور الكتير

خميس سيف سعيد سالم بن حمود القايدي

ي نايع محمد نايع الكتير

مصبح عبيد مطر الطنيجر

سيف حامد عبدهللا غنطوش المزروعي

نارص محمد سعيد المشجري

ي عبدهللا راشد مسعود راشد النقير

جمعه علي عبدالرحيم علي سالم

عبدهللا موش عبدهللا

ي
شيماء محمد عبدهللا العمان 

احمد علي عبدهللا عبدالرحمن

ي موزه عبدهللا محمد راشد عبدهللا النقير

محمود محمد الهادي علي ابو احمد

ي
 
نارص حسيى  عبدالشاف

ي ابراهيم محمد حسن سالم حنطونر

احمد محمد سعيد علي الحايري

خديجه عبدهللا ابراهيم

RAK Properties PJSC Page 639 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

ي سالم سعيد علي عبدهللا النقير

ي مريم خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي راشد خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي بدريه خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي فاطمه خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي خليفه راشد سعيد المطوع النقير

ي يوسف خليفه راشد سعيد النقير
محمد جهان صاحب البلوشر

ي خالد محمد بن سالم عبدهللا النقير
احمد محمد عيش حسيى 

خلفان مطر سالم علي الغشام

فيصل موش ابراهيم احمد البوحي

عيش حسن محمد بالحاج

نوره عبدهللا سالم محمد

راشد خديم محمد خديم

ميعاد عبدهللا محمد رفيع المنصوري

يوسف عبدهللا محمد رفيع المنصوري

ي
ي محمد عبدالغي 

محمد عبدالغي 

علي سيف خميس نارص خميس

ي سيف محمد حسن محمد الطنيجر

عائشه سعيد محمد مصبح القايدي

عبيد سعيد سالم احمد الزيودي

ي رشيد
هيثم عبدالرزاق احمد رشيد محمد بي 

محمد حسن سعيد علي بن قرش النعيمي

خالد بن حمد بن ابراهيم المشعل

خالد محمد علي المليح
عبدالباسط السيد احمد حسيى 

فريده جميل محمد نعمان

KONSTANTIN PAK

يونس حسن محمد علي

مريم اسماعيل صديق

عادل حسن شعبان

محمود يوسف محمد درويش

جميله محمد علي

اسماعيل حسن غلوم داخدا
ابراهيم محمد محمود الشح 

RUBINA LEGHARI MANSOOR AHMED LEGHARI

ان الفند منبى مطبى

عبدالخالق يوسف ابراهيم ضهبى

ي
نارص يوسف عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا مالعلي العوض 

محمد جاسم سيف راشد النعيمي

ABDELHAMID SAFFIDINE

نور الدين عل عوده

MAJED EL HELOU
كمال قابيل محمد محمد خرص 
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BASILA YOUSIF

يحيى سيف عبيد احمد ابوسمنوه

خالد محمد عبدهللا الشيبه

عدنان عبدالرزاق محمد احمد القناط بستك

نوره عبدهللا سيف عيد السويدي

ي
 
مريم صالح عبدالرحمن محمد المرزوف

محمد خلفان محمد الشاقوش

امل محمد عبدالعزيز

احمد حسن جمال

شمه فاضل احمد المزروعي

كه النهر العظيم للتجاره شر

ي
 
موزه عبدالرحمن محمد المرزوف

احمد احمد طاهر ابوليل

ي
علي سالم علي القيوان 

يوسف عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

سمر باسل كاظم بحر

ي
علياء علي سالم علي القيوان 

احمد عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

علياء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عزه عبدهللا ماجد المعال

عائشه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

فاطمه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

نارص سالم راشد محمد الحاج الشامشي

راشد سالم راشد حمد الشامشي

موزه سيف ماجد الماجد

عائشه عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

شيخه عبدهللا محمد ماجد محمد العسم المزرو

سيف عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامشي

ميثاء عبدهللا سالم راشد حمد الحاج الشامس

صالح راشد سالم راشد حمد الشامشي

خالد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عائشه راشد سالم راشد حمد الشامشي

مريم محمد عبيد الغمالشي

محمد سالم راشد حمد الحاج الشامشي

عبدهللا محمد ماجد محمدالعسم المزروعي

امنه سالم راشد حمد الحاج الشامشي

ي
مريم علي سالم علي القيوان 

حصه راشد سالم راشد حمد الشامشي

FAYYAZ MAHMOOD MIRZA
ابراهيم محمد عبدهللا خميس  الحوسي 

MOHAMMAD NISAR SULEMAN HAJI AHMED

MAHBOOB HAJI SULEMAN

ABDUL GHANI HAJI SULEMAN
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SAHAR AKHTAR

MOHAMMAD IQBAL HAJI SULEMAN

KAMRAN GHANI ABDUL GHANI

RAIYHA AKHTAR

سالم خليفه حسن خليفه محمد الفوره

ي خليفه حسن خليفه محمد الفوره
امان 

حسن خليفه حسن خليفه محمد الفوره

احمد حميد عبدهللا جبر الشامشي

فاطمه علي عبدالرحمن عبدهللا

مريم عبدهللا محمد الهرموزي

جميله خميس حميد خميس السالفه السويدي

Chettarthodi Moideen

ي
 
علي عبدهللا محمد مسلم المرزوف

المستثمر لمقاوالت البناء

هيفاء حسن محمد احمد

وسيم ابوبكر عوض

Ahmed Zeshan Minhas

SOFIA GHULAM FARID MINHAS

خديجه حسن محمد

يجي حسن عبد ابراهيم الجريس

ي
باسم مروان الخان 

حسيى  بن صالح بن سعود ابوالسعود

خديجه عرفات ابراهيم الخواجه

ردينه عبداالمبى يوسف

ي عبيد مسعود راشد السامان الكتير

اسماعيل ابراهيم طاهر حجر عبدهللا المطوع

صالح خميس سعيد محمد العلي

فاطمه احمد يحيى

Michael Ghebrehiwot Foto

Mohammad Sarwar Cheema

راشد احمد راشد علي الشجي

Abdinur Mohamed Hersi

SUNIL KUMAR KHAITAN

جمالي لتلميع وزينه السيارات

ردينا احمد شتيان

حسيى  ابراهيم محمد حسيى  زايد ال عل

ي سعيد سلطان سعيد سلطان بن هديم الكعير

حسن سيف حسن سيف خميس

محمد احمد محمود محمد احمد سالم

احمد حمد راشد حمد

احمد حميد عبدهللا الحمادي

BARMOD KUMAR DHAMIJA

FERNANDEZ MARTIN JOSCEN

الشيخ عبدهللا عيش عبدالعزيز راشد المعال

جابر حميد سلطان صقر ال علي
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موزه بنت عبدهللا بن سعيد الجابري

شمسه ماجد عبدهللا

سيف عمر عبدالرحمن عبدهللا عتيق

عبدالرحمن عمر عبدالرحمن عبدهللا عتيق

مريم عمر عبدالرحمن عبدهللا عتيق

موزه عمر عبدالرحمن عبدهللا عتيق

نوال سيف راشد التالي

عمر عبدالرحمن عبدهللا عتيق

عبدالعزيز عبدالرب عبدالرحمن العوادي

مريم علي عبدالرحمن

خميس محمد خميس بوهارون

عايده عطا دياب بال طه

ي محمد الجرجاوي ف كامل عبدالنير اشر

ابراهيم بن حمد بن نارص الهداب
 
فاطمه محمد حسن عبدهللا ال صاف

شذى مروان زمريق

محمد احمد مال هللا خلف المنصوري

عواطف احمد محمد
محمود محمد ورديان 

ي العليلي
ابراهيم سالم ابراهيم العويي 

ي العليلي
سلطان ابراهيم سالم العويي 

ي العليلي
حميد ابراهيم سالم العويي 

ي العليلي
محمد ابراهيم سالم العويي 

ي العليلي
راشد ابراهيم سالم العويي 

علياء محمد ابراهيم بن خرشم ال علي

ابراهيم شهداد علي محمد رئيشي

علي محمد مصبح علي بن سميط

ABID HUSSAIN SAIN MOHD

HAMID ANWAR NOOR MOHD

فوزي خالد محبوب العامر

حسيى  دواس مانع دواس

زياد بن ابراهيم بن حمد العيش

صالح عبدالحليم محمد محمد ابراهيم

وم الغفلي محمد حمد محمد حرص 

محمد بن نارص بن عبدهللا

ي عبدهللا سعيد عبدهللا علي بن غرير الكتير

ي سعيد عبدهللا علي بن غرير الكتير

الشيخه اسماء صقر محمد القاسمي

ي سلطان سالم عبدهللا محمد الزعانر

الشيخه حصه صقر بن محمد القاسمي

نضال زيد صقر عامر

الشيخ محمد علي محمد علي المعال

محمد فرج الرباح

نبيلة يحيى قاسم

جمعه محمد احمد سالم الكيت
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ايمن محمد احمد الكيت

سالم محمد احمد سالم الكيت

لينا بشبى صادق

ي عادل عبدهللا ربيع عبيد ربيع الطنيجر

الشيخه موزه صقر بن محمد القاسمي

ي عبدالرحمن ابوبكر طالب احمد حرنر

ي عبدهللا ابوبكر طالب احمد الحرنر

ي ميسون ابوبكر طالب احمد حرنر

ي عائشه ابوبكر طالب احمد حرنر

ي اسماء ابوبكر طالب احمد حرنر

راشد حسن سعيد حسن الدح بي  شميل

شاهيناز ابراهيم جمال حسن

علياء حمد عبدهللا احمد المطوع

محمد حمد عبدهللا احمد المطوع الحمادي

شيخه عل عبدهللا سعيد النعيم

بسام محمود احمد عوده

ي عذيجه محمد قضيب عيش الغافري الزعانر

مريم عبدهللا احمد علي احمد البحري

علي عبدالنارص يوسف عمران بن عمران الشامس

فهد عبدالعزيز محمد الدامغ

اسامه عبداللطيف عبدالعزيز رباح

ي
جمعه موش سعيد البقشر

ناهض نجيب الياس طرزي

عائشه عبدهللا حسيى  عبدهللا جمالي

ي خليل طربيه
طون 

حمد صالح سلمان الكواري

نبيله علي صالح سليمان الشجي

صالح سلمان صالح الكواري

عائشه مسفر سالم احمد العمارى

فهد صالح سلمان الكواري

TANVIR AHMED GHULAM MUHAMMAD

MANGALORE SHIVASHANKER

RAJA SHRINIWAS KATOCH

NALLAKANDY SUNIL KUMAR

KHAN GHULAM MUSTAFA

PETER AMBROSE REREIRA

NALLAKANDY SUNIL KUMAR

غايه فاهم عبدهللا محمد القاسمي

علياء فاهم بن عبدهللا بن محمد القاسمي

نوره فاهم بن عبدهللا بن محمد القاسمي

وديان محمد جاسم سمحان النعيمي

ي
رنا محمد عبدالفتاح علي الحوران 

وليد راشد ابراهيم علي المزروعي

فريد احمد محمد كلندر علي

سعيد احمد حسن احمد حسن ابراهيم الشجي
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عبدالحكيم محمد عبدالرحمن البناي االحمد

محمد جمال توفيق سعيد الخازندار

محمد جمال توفيق سعيد الخازندار

محمد صديق محمد علي

مفتاح علي عبيد مفتاح الخاطري

احمد سعيد محمد سعيد الكدري الحبشي

محمد حسيى  عوض  الصبح

شيخه حسن علي عبدهللا بن هندي الشامشي

راشد سعيد محمد علي الطابور النعيمي

صالح بن محمد بن ابراهيم الحيدر

علي راشد علي الخنبولي الشجي

محمود سالم محمد عبدالمنعم

ي النعيمي عبدالعزيز يوسف محمد يوسف البر 

نارص ماجد يعقوب

احمد جالل التدمري

اسماء خليل مطر اسماعيل ابوجراد

ي
منذر محمد عبدالرحمن القاض 

علي راشد علي الخنبولي الشجي

علي محمد علي راشد بن عامر

ابوبكر محمد منصور حسيى  حريز

ي ياش علي سلطان عبدهللا الطويل المهبى

عائشه عبدهللا مطر

نبيل عبيد علي سيف العوبد

ي
راشد عبدهللا يوسف علي العوض 

ماجد علي حمد محمد صبغون

محمد راشد علي راشد البيوه

ي حمد سالم عبدهللا محمد بن يعقوب الزعانر

قاسم راشد علي محمد بن حقموه

اس ي هوجوس ببى
فريدريك بيبى ريي 

ماجد عبدهللا سعيد محمد لحمودي

راشد سالم حمود محمد العبد

عثمان احمد يعقوب حجازي

سالم محمد سالم احمد

محمد راشد سعيد راشد البيض

KHATER MASSAAD

عبدهللا هزيم محمد هزيم

سعيد حمدان ابراهيم صالح بن طاهر

حمود سالم حمود العبد

جمعه محمد سعيد سالم

ماهر هاشم هاشم الصفدي

راشد محمد سليمان

عصام عبدهللا عبدالرحمن الغافري

علي سالم حمود محمد العبد

سالم حمود محمد العبد

سالم علي سالم علي الطابور النعيمي
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ياش علي سالم علي الطابور

احمد عثمان احمد اال مبى

سعد عبدهللا عبدالمصلح الشحان

ي سند اسماعيل حسن محمد حاحر

شاكر سعيد جمعان باخميس

عمر سالم حسن سالم بن حسن الشجي

سعيد سالم راشد حميد الخاطري

دينا هادي عجيل علي السمرمد

صالح علي سعيد محمد الدالل

مريم عبدهللا محمد مسعود الغافري

يفه علي عبدالرحمن شر

محمد حمود محمد غالب حسن الصبيحه

موش عبدهللا موش حسن عبدهللا المروى

محمد يوسف العطار

ي ابراهيم
ي رشيدبي 

سلطان راشد محمد راشد بي 

فاطمه ابراهيم علي

ي
ظاهر حمد عبدهللا نهيل العريان 

عبيد جمعه سالم مرزوق السلومي النعيمي

امل علي عزمي مصطف  اسماعيل

BABY THANISACHAN

وز الحداد النعيمي جاسم خميس مبارك فبى

نصار كامل نصار خليل

ي فهد عبدهللا احمد عبدهللا جمعه الطنيجر

احمد سليمان حسن سليمان محمد القصبى

مريم محمد راشد مروش الشجي
فت علي محمد مصطف  مبى

ي شميلي
علي احمد علي راشد النوا بي 

جمعه احمد علي راشد النوا

ي
علي بن حسيى  بن محمد البلوشر

عامر راتب علي الهريدي

حصة عبدهللا سالم بن حارب السويدي

ي موزه حسن عبيد العلكيم الزعانر

توفيق عبدهللا محمد الخواجه

فاطمه حسن علي

ي سعيد نارص سعيد نارص الطنيجر

مصبح محمد سلطان حمود المري الشجي

عبدهللا محمود حسن ابو عجال ن

حارب صالح حارب خلفان الفالحي

محمد محمود سالم ابو عبود

فاهم عبدهللا علي محمد الحبشي

الشيخ سلطان سالم محمد سالم القاسمي

الشيخ سلطان بن كايد محمد القاسمي

حسام علي كامل غرايبه

احمد عارف نرصي نارص ابوجبل

عبدهللا حمدان محمد سعيد الدحي
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ي
جاسم محمد كرم البلوشر

سيف سعيد علي جميع

سعيد علي جميع اليماحي

ي
محمد جمعه غال م البلوشر

محمد بن صالح بن عيش السلطان

ي سعد بن نصار بن بخيت الحرنر

عمر حسن عبيد سعيد عبيد الحسوى

عبدهللا سالم راشد علي المفتول ال علي

عبدهللا حمود حمود الخاطري

سالم علي عبيد راشد المزروعي

ي راشد محمد الشهياري المزروعي
تهان 

MOHAMMAD ALI AL TAJER AL SHIRAWI

عائشه احمد عبدهللا رشيد الحمادي

SALEM AKHTAR

ي وائل
عبدهللا خالد محمد جاسم كلبان بي 

خليفه خالد محمد جاسم سالم كلبان

ي
 
مروان نايف صاف

SHABINA YESMIN

لؤي احمد محمد تبيدي

احمد علي عبدالرحمن هاشم

زينب حسن محمد

يل يل حسن جبر حسن جبر

ي
احمد محمد سعيد التكالن 

راشد علي ماجد حميد

راشد ابراهيم سعيد ابراهيم العجال العلي

جواهر راشد خليفه الشاعر النعيمي

ي
ي البلوشر ابراهيم محمد حاحر

MADHU CHAPAYIL

Moh. Norul Huda Golam Mostafa

خميس  محمد خميس  محمد القصيدي الشجي

عصام حسن علي عبدالرحمن

حسن علي ابراهيم

ي
عبيد زيد علي محمد القيشر

ي
جابرسعيد عبيد احمد القيشر

محمد صالح عبيد محمد
يف عبدالرحيم عبدهللا الخرص  محمد طالل شر

محمد احمد خالد المطر

ي محمد عبدهللا محمد لحيو النقير

هان عيش محمد عبدالرحمن عيش الشر

VEMURU VAMSI KRISHNA

KANNEGANTI RAMA MOHAN RAO

KODALI HARESH BABU

طارق عبدالعزيز حمد الراشد

خالد محمد مطر المفتول المزروعي

محمد علي حسن محمد اليماحي
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جمعه عبدهللا سعيد محمد بن بويد

راشد علي سعيد راشد المزروعي

نايف حمد محمد علي الخاطري

محمد سيف علي سيف الخاطري

راشد عبيد راشد حسن الرصيدي

نارص سعيد علي سعيد المزروعي

محمدسيف سلطان محمد المزروعي

عبدهللا راشد سيف راشد المزروعي

راشد علي سعيد

ABDUL KAREEM ANERI

كريمان فايز العاضي

مجدي زكي عطيه الشيخ ثابت

سليمان عبدهللا سليمان حمايد

GAMAL HUSSIEN MAHMOUD SHEHADA

عائشه سلطان يوسف بوميان النعيمي

خالد عبدهللا راشد محمد مروش

راشد احمد راشد لمشورب

انتصار عبدالرحيم عثمان قاسم

راشد احمد هندوان محمد الشج

محمد ثائر مروان كتمتو

KIRAN BALKRISHNA SHAH

حسن راشد علي حسن القيش

فهد علي حسن مالك

SHEEBA ANIL NAIR

علي بن حسن بن سلمان الدهان

حسيى  بن علي بن حسن الدهان

فؤاد بن علي بن حسن الدهان

ANTHONY GAOTAN LUCIEN

عبدالمنعم بن علي بن حسن الدهان

فخري بن علي بن حسن الدهان

NICHOLAS PATRICK ALLEN

SCOTT HOLLINGSWORTH

ي شميلي
ي بي  علي محمد علي سعيد الخمبى

ي
راشد محمد علي حسن ساعد الحسون 

ي شميلي
محمد راشد سعيد علي بن ساعد بي 

ي
سالم محمد علي حسن ساعد الحسون 

رقده علي ارشود الخنبولي الشجي

ي شميلي
سعيد احمد راشد احمد اال بل بي 

حنان سعود كايد محمد القاسمي

نهله غازي موش حميد

حمد مال هللا صالح علي الشجي

محمد احميد محمد اليوحه

عبدالفتاح ادريس همت حاج

حميد عبدهللا يوسف محمد سعيد اال حمد

محمد احمد زيد الشجي
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JOHN DSOUZA

سوزان موش سليم طرزي

عادل علي محمد علي احمد الحرمي

عبيد راشد ربيع غانم حسن الخنبولي

عبدهللا علي احمد عيش المطوع النعيمي

سعيد خميس  راشد خميس الخرمان

عبدهللا صالح علي عبدهللا خرخور

محمود صالح محمود شهاب الدين

ي جال ل حسيى  صالح البيير

حشر سهيل احمد سعيد المونه

هويدا السيد احمد سيد احمد

سيف احمد رشود الخنبولي الشجي

عبدالرحمن حسيى  عبد حرب

رائد فواز محمد هيكل

فيصل عبدهللا محمد عبيد

محمد عبدهللا محمد
عبد هللا محمد منصور حسيى 

ي شميلي
سالم محمد راشد راشدوه بي 

سعيد سالم محمد راشد راشدوه

حسيى  علي حسن ابراهيم المنصوري

باسل عمر حسيى  مطر

ه الخاطري حمد مصبح حمد راشد بالبب 

سالم زيد علي منصور المري

عبدهللا محمد عبدهللا المنصوري

يوسف تيسبى يوسف جوابره

محمد حسن احمد عبدهللا الفارشي

فايز علي محمد راشد الشجي

فايز علي محمد راشد سعدين الشجي

سعيد محمد عبيد علي زيدوه الحبشي

سالم سلطان سالم العوبد ال علي

محمد سالم سلطان سالم العوبد ال علي

راشد محمد سعيد عبدهللا الحميدي الخنبولي

MUHAMMAD ZAHID SARFRAZ

الجاز للذهب و المجوهرات

علي بن عوض بن سعيد باتيس

بدر بن محفوظ بن محمد الحميدي الشجي

ايمن عبدهللا علي محمد بن ديموه

عمرعلي عبدهللا راشد الشجي

وصايف سعيد عبدهللا سعيد راشد الشجي

صالح رمضان حسن صالح عليوه الشجي

عبدهللا سعيد علي الحليو

MUHAMMAD SHAFI MUHAMMADASHFAQ

عبدهللا محمد راشد سعيدوه

سعيد محمد احمد خميس المحرزي

ي ليل علي محمد النقير
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عبدهللا راشد احمد سعيد راشد الشجي

سلطان راشد احمد سعيد راشد الشجي

SHAIKONA LABBAI LABBAI

سليمه علي حمد عيش المهري

عادل سالم سعيد سالم بياحه

نجلء بلل مبارك ربيع الشجي

خالد حسن جمعه خميس محمد الشجي

ماجد نوح احمد مال هللا محمد الشجي

ي بن حامد
موزه سعيد علي القيشر

فضه محمد يوسف الرشيد البدر

خالد بن عبدالعزيز عبدالمحسن احمد العريفا

ضياء محمد ماهر احمد هاشم

ادهم محمد جمال الدين مصطف  سليم

حمود حسن محمد حسن المري

ي الشجي
علي راشد علي حسن القيشر

احمد سيد علي حسن

ي
محمد وليد الحلوان 

جمال محمد خليفه ابراهيم السويدي

سلطان سعيد عبدهللا احمد لقطري

سعيد عبدهللا احمد لقطري

زيد سعيد علي زيد مالك

راشد سعيد علي زيد مالك

سالم سعيد علي زيد مالك

سعيد علي زيد مالك

ي محمد يوسف محمد يوسف منقوش الطنيجر

ي منشار بن عايض بن عوض الهجله المطبى

ي يف الزعانر سلطان احمد محمد الشر

فايزه مسعد حسن

SHAFEEQUE SHAMSUDDIN PARKAR

عمر محمد احمد سعيد بن حجر الشجي

ي محمد علي عبدهللا محمد الشيخ الزعانر

ي يوسف عبدهللا محمد عبدهللا قضيب الزعانر

ي عبدهللا راشد سعيد محمد الزعانر

نوال علي عبدهللا البحار

خليفه محمد حسن الحيلي الشجي

ي الشج احمد علي محمد راشد المهبونر

محمد جمعه محمد حسن سليمان القابوعي

ي
 
احمد علي احمد سعيد الهادف

ى محمد حسن علي حسن الشر

محمد سعيد راشد حمبوص الظهوري

زيد علي زيد محمد السلحدي

فاطمه محمد سليمان خميسوه

بدر محمد عبدهللا محمد بن درويش

ي الشجي سالم محمد حسن سالم الشر

راشد سالم محمد علي
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هدى مصطف  سالم

ي
محمد سليمان عبدهللا سليمان القاض 

فكتوريا للنقليات

محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد

احمد سالم احمد

مريم عبدهللا حسن احمدين

سلطان محمد سالم حسن ددي الشجي

SHAIKH JAVED MOHAMMED QASIM

ي الشامشي سالم ماجد سالم راشد الغرنر

خليفه راشد خليفه سيف كاسب

ي خلفان عبيد محمد الباكوره النقير

عبدهللا راشد خليفه سيف كاسب المسافري

سالم محمد احمد سالم العبيدهللا

عبدهللا محمد راشد حريميش

احمد راشد محمد رشدوه الحبشي

ي موزه عبيد حسن الزعانر

علي احمد مراد محمد

منال حيدر كامل

ي يوسف عبدهللا سيف الباز الكعير

ي احمد محمد عبدهللا محمد الحنطونر

ي
 
ف عيش صقر سيف شور الشر

علي خلفان محيى  مبارك

HARIHRA IYGR MAHESH

هاشل سالم راشد سويدان

عزيز عزمي مخلص الحمودي

خالد محمد اسحاق محمد

انمار ثامر حمد

سلطان راشد سعيد راشد العواش

ماجد بن تركي بن حمزه الغامدي

طارق عبدالعزيز سعد الغامدي

مي  محمد جمعة محمد علي الحايري

محمد عباس غالم عبدهللا

PHILIP JOHN MADIN

علي سيف سعيد علي الصلف النعيمي

جابر فهد نهار الصقر

عبدهللا عثمان عثمان

خوله خالد محمد اسحاق محمد

حمدان خالد محمد اسحاق محمد

خلود خالد محمد اسحاق محمد

محمد خالد محمد اسحاق محمد

محمد عبدهللا سعيد عبدهللا مكسح اسماحي

زليد محمد نور الدين حميده

علي راشد علي عبدهللا العبودي

ي سالم عبدهللا سعيد علي الصحانر

عائشه سيف عبدهللا
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خلفان علي عبدهللا بن رايوه

محمد ربيع سيف ربيعه

عدنان يوسف السيد احمد

يده السليم ثنيه شر

ي  سعيد احمد رحمه حنطونر
مي 

عبدهللا علي نارص غاصب يماحي

احمد محمد سالم سليمان

شور خميس عبيد اسماعيل

سامي علي احمد محمد

عايده احمد محمد

علي محمد علي حمود

محمد عبيد محمد سليمان

داود سليمان نارص سليمان محمد الحقان

محمد احمد حمد الجوهر

ي فهد هدال ضيدان المطبى

خالد عبدالعزيز محمد بن سلطان

طالب احمد محمد علي

ي خالد ظاهر عبدهللا جابر سهيل المطبى

ي
فال ح محمد فرز ظمن الديحان 

ي
سعد خلف ضيدان الديحان 

احمد عبدهللا عبدالعزيز العمر

ي
محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

ي
نور محمد عبدهللا محمد عبدالعزيز الشدوح 

متعب معتق مقدل سفر العازمي

عيش رضوان محمد الرضوان

فهد فهيد عبدهللا فهيد محمد الويف العجمي

جابر حبيب احمد حبيب احمد عبدهللا

عبدالهادي صالح عبدالهادي مبارك العجمي

ي عيش ذريان فارس عوده العب  

نارص مطيع مرع مله العجم

خالد مبارك حمد هادي الزوير

بتول عبدالرحمن فهد عبدهللا النقيدان

خالد عبدالوهاب محمد مشاري الحليل

احمد سلمان ابراهيم سلمان الفصام

علي عبدهللا معتوق علي

 العبيدلي
عبدهللا حسيى  علي حسيى 

عبدهللا طالب احمد محمد علي

صالح صالح عبدالهادي مبارك العجمي

يوسف طالب احمد محمد علي

طارق جعفر محمد الوزان
علي نارص علي حسن الخرص 

ى نواف عايد سمرا المطبى

ي خالد عيد محمد مثيب العتيير

ي
جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

ابتسام احمد حسيى  علي العوض
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انفال مصطف  جاسم محمد علي المطوع

مصطف  جاسم محمد علي المطوع

سعود عبدالعزيز عبدالرحمن يوسف الحداد

محمد شميس  محمد جعفر

جاسم مصطف  جاسم محمد علي المطوع

طارق حمود حطاب حسن العبدالرحمن الحطاب

علي مصطف  جاسم محمد علي المطوع

سعاد ظاهر سلمان

ي ي بطي المطبى
 
غدير جمعان الف

سناء مطلق علي عبدالرحمن المنبى

عبدهللا عبدالعزيز محمد بن سلطان

ى مريم مبارك فالح مبارك مخيمر المطبى

عبدالعزيز سعود صقر سالم الزري    ج

مبارك علي مراد الشطي

حسيى  احمد عبدالكريم علي شموه

ي
ريانه جاسم محمد محمد القحطان 

ي سام حزام القفيل سليمان عوض المطبى

عبدالكريم احمد كرم احمد

بدر عبدهللا المديرس

ي
محمد جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

حمد محمد حمد سنان

هشام محمد سعد محمد الربيعان

يوسف احمد محمد عبدالرحمن محمد

خالد فالح مناور سالم العازمي

عزاره بن مد هللا بن عزاره الجميلي

ي
عبدالعزيز جاسم محمد محمد القحطان 

سالم ثال ب راشد ثال ب الهاجري

انور سالم عبدهللا العبدالعزيز المسعود

نور مصطف  جاسم محمد علي المطوع

ي
ساره جاسم محمد محمد عمبى القحطان 

راشد عوض عويد راشد الرشيدي

فاطمه مصطف  جاسم محمد علي المطوع

فيصل ابراهيم حسيى  علي محمد

محمد منقاش عبدهللا طينان الهاجري

Kamran Saddique

SHABIR AHMED DAUD SULEMAN

بدر بن سعيد بن عمر ال عمر

FATIMA DAUD FAZLANIE

FOUZIA SAID ERRAMI

IMTIYAZ DAUD SULEMAN FAZLANIE

Manar Mustafa Ali Mohamed Alsayed

ف ف ال شر السيد محمد فاضل حمزه شر

ابراهيم محمد عبدهللا محمد

مريم محمود حسن محمود

محمد صالح محمد صالح
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فواز محمد رفيع شكرهللا

ابراهيم محمد عبدهللا محمد

Mahmood Mohsen Ali Alebrahim Alaali

ريما بطي ابراهيم الدوشي

مي  مصطف  علي محمد السيد

SHAIKH RANA BINT ABDULRAHMAN BIN MOHAMED

محمد محنا جبلي صبيح

نجوى كمال الدين مرشي

كريم مصطف  كامل جالل ندا

نارص بن راشد بن محمد المري

عبدهللا بن راشد بن عبدهللا المنيف

عائشه بنت راشد بن عبدالعزيز الهزيم

تركي بن طارق بن عبداللطيف العيد

عبدهللا بن محمد بن ابراهيم النعيم

محمد بن عبدالكريم بن ياسيى  العباد

ي ي الحرنر
فهد الحميدي فالح المخلف 

ي تركي خويتم هالل الرحيمي المطبى

ي التميمي
خالد بن صالح بن مفض 

محمد بن سعود بن محمد الدوشى

ي خالد بن مشاري بن غتار العتيير

سالم بن محمد بن محمد العبدالجبار

غازى يحيى عل مساعد

فيصل بن غازى بن يحيى بن مساعد

سما بنت غازى بن يحيى بن مساعد

ممدوح بن حسن بن علي خليفه

مي رباح برجس نمر الشبر

ي
سلطان بن ضيف هللا بن سعد الدعجان 

فاطمه معتوق بن عايش بن حسن البوصقر
عبدالخالق بن سعيد بن عبدهللا ابوشاهيى 

ي
امل عبدهللا محمد الدجان 

ي
ابراهيم بن محمد بن عبدالكريم الخليف 

ي منصور بن محمد بن حبيب العتيير

سعود عبدالعزيز سليمان التيسان
باسم بن محمد جواد بن عبدهللا ابوشاهيى 

محمد بن صادق بن احمد الفهيد

مشعل بن حسيى  بن مهدي الجميعه

سمو االمبى خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا

ماجد حسيى  مهدي الجميعه

ي الدوشي
عبدهللا بن سعد بن مبارك الورعان 

عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز الزمامي

سعيد بن عبدالمحسن بن عبدهللا الراشد

محمد طاهر بن مالاكرم بن قاري بخاري

عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم الركبان

يوسف علي سعيد الوقيان

طارق بن عبداللطيف بن محمد العيد
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سالمه بن معيلي بن سالمه الرشيدي

فهيد بن مسفر بن سالم الصقور

بدر بن فهد بن محمد السعيدان

حصه عيش علي العيش

عبدالمجيد بن محمد بن عايش العبدالوهاب

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

محمد بن سلمان بن علي النمر

فيصل بن سالم بن سعيد الحرنر

حمد بن نارص بن سعد السهلي

صالح بن هادى بن حسن ال منصور

محمد سعد عبدالعزيز السالم

سالم بن احمد بن معيش الشهري

سامي محمد عبدالعزيز الغنيم
زهره بنت عبدهللا بن علي السميى 

محمد عبدهللا عبدالرحمن سعيد

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد ال جميع الغ

حسيى  مهدي سعد الجميعه

خالد نارص عبدالعزيز السعيد

ي شامان غالب زايد العلوي الحرنر

وليد نارص عبدالعزيز السعيد

ايهاب بن احمد بن عباس الهجهوج

ايمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن بن سعيد

ياش بن علي بن طاهر البطيان

حسيى  بن محمد بن عايش العبدالوهاب

فاطمه بنت حسن بن علي علي

ي
نايف بن فهد بن محمد القريي 

علي عبدالوهاب احمد البوصالح

فؤاد بن عبدهللا بن محمد النمر

حسيى  بن علي بن محمد البومجداد

محمد بن صالح بن سليمان السالمه

علي بن نارص بن محمد المحمدعلي

ي
ك القحطان  محمد بن ماجد بن مب 

صالح ابن صالح ابن علي الخطام

ماهر بن عبدهللا بن علي الخطام
غسان بن حامد بن عمر عولف 

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

عبدهللا بن محمد بن فهد السند

حمد مشعل نزال المسعودي الشمري

حسيى  سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

عبدهللا بن علي بن مهدي الغمام

احمد بن طاهر بن صالح

علي بن عبدهللا بن حسيى  النعمه

محمد بن عبدهللا بن موش الحماده

احمد بن علي بن احمد العلويات

 الحمالي
حمزه بن مجيد بن حسيى 
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عيش بن احمد بن محمد الناظري

عل بن احمد بن رض  الحداد

علي بن عيش بن عبدهللا الخاطر

ي
عبدالمجيد بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

علي بن عبدهللا بن احمد سليم

عبدالعزيز بن علي بن جواد حماده

عيش بن علي بن حسن المسعود

علي بن عبدهللا بن علي ال سهو

ي
عبدهللا بن فهد بن محمد القريي 

ي
علي بن صالح بن حسن الشمران 

رياض بن عبدهللا بن راشد ابونيان

بنيى  معتوق بن عايش البوصقر

حوراء معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

مريم معتوق بن عايش البوصقر

ياسميى  معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

معتوق بن عايش بن حسن البوصقر

احمد بن حسن بن عبدهللا بوجباره

عبدالمنعم بن حواس  بن محمد الحواس

ي
ان ابن غرسان الزهران  احمد بن خرص 

موض  بنت عبدالكريم بن خالد المقبل

عبدهللا بن بركات بن عبدهللا باوزير

ي فرج بن كعمش بن ضحوي العب  

مري    ع محمد احمد المناخره

عايده بنت عبدالعزيز بن حسيى  بن عبدالرحمن

ي
ابراهيم بن عبدهللا بن محمد السحيبان 

جميله بنت يوسف  سلمان اليوسف

عادل بن حسن بن نعمه العوامي

خالد بن محمد بن صالح المزهر

جواد بن عل بن جواد حماده

قماشه بنت درع بن سليمان الدرع

فهد بن محمد بن نارص الغويري

يه مريم عباس كاظم البر

يه كاظم علي كاظم البر

زهراء بنت علي بن ابراهيم الصليح

عبدهللا بن محمد بن فراج السبيعي

يوسف بن علي بن عطيه النحوي

ي
جعفر بن محمد بن حسن البقشر

عبدالمجيد بن علي بن محمد الحداد

سليم بن حسيى  بن عبدهللا بوجباره

يوسف بن جابر بن علي الهال ل

فاطمه حسيى  منصور

ي
رضا بن جعفر بن محمد البقشر

سلمان بن عبدهللا بن علي الحسن

ي فهد بن صالح بن سفر الحرنر

مبارك بن عبدهللا بن مبارك الخليفه
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محمد علي مكي

زهبى بن خميس بن احمد المهناء

ي
فاطمه بنت عبدالمحسن بن حسن البقشر

احمد ابن محمد ابن طاهر العبدهللا

عبدالكريم بن عبدهللا بن محمد الخواجه

عياد بن عبدهللا بن عبيد الشمري

ي محمد بن مطلق بن صنهات العتيير

اهيم حسيى  بن عبدالعظيم بن احمد البر

جاسم بن طاهر بن ابراهيم القطان

مرتض  بن جابر بن طاهر العمران

محمد بن نارص بن محمد الخلف

زكي بن عبدالمحسن بن علي الموش

ي
واسم بن محمد بن واسم القحطان 

ابراهيم بن رجيان بن سمبى العتيير

مشعل بن فهد بن جارهللا الجويره

امبى بن معتوق بن حسن البدي

ي
محمد بن حزمي بن علي القرن 

موش بن عبدالمحسن آل موش

ي بن محمد بوهويد
فتجي بن راض 

سمبى بن عيدروس بن حسيى  باروم

عبدهللا بن عمران بن ابراهيم الجباره

امنه بنت عل بن عل ال شط

مساعد بن محمد بن عبدالرزاق الدهام

منصور بن محمد بن علي الطريخم

ال يوسف بن صالح بن نارص الب  

ي
فالح بن عامر بن فواز الدهمشر

محمد بن محمود بن عتيق الشمري

صالح بن عبدهللا بن حسيى  الظريس

عمر بن عبدهللا بن علي الشهري

ي
محمد بن واسم بن محمد القحطان 

عقيل بن عبدهللا بن احمد المهنا

عبدهللا بن فالح بن عبدهللا الهاجري

نوره بنت راشد بن فراج السبيعي

فراج بن محمد بن فراج السبيعي

علي بن محمد بن عبدهللا العزمان

عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز السالم

رفعان بن علي بن حسن اليامي

فرج حسن رض  ال ابوعبدهللا

ي علي بن شحاذه بن عدوان العب  

ي ابراهيم بن سعد بن عبدالعزيز الشب 

محمد بن صالح بن سليمان العليط

فال ح بن محمد بن حسن العيشي

يزيد بن عبدالعزيز بن محمد بن عودان

حسيى  بن علي بن محمد الحداد

صادق بن محمد بن عبدهللا الجباره
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عبدالحميد بن صالح بن عبدالحميد مرداد

محمد بن مبارك بن سعد الدوشي

ي بن دهيم
العنود بدر بن علي بن ملف 

مزيد بن هويدي بن زيد الشمري

ي فرج بن محمد بن ضفيدع العب  

ي
محمد بن خالد بن عيد القحطان 

حبيب بن احمد بن عل المطلق

ي محمد بن ذيب بن حمود العتيير

باقر بن عبدالمحسن بن سلمان الحسن

عبدهللا ابن حسيى  ابن علي النشمي

ابراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجميح

احمد بن علي بن موش النمر

مسفر بن حمد بن سعيد الدوشي

محمد بن سعيد بن حمد الدوشي
سعيد بن محمد بن احمد بوخمسيى 

عبدالعزيز بن عبداللطيف العرفج

عبدالكريم محمد ابراهيم الحقيل

مهدي علي عبدهللا لفته

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن بن عودان

حمد بن فهد بن حمد الدوشي

محمد بن دايس بن سعد الدوشي

ي عايض بن سعود بن سعد العتيير

حسيى  بن طاهر بن احمد النمر

عيش بن عبدهللا بن محمد المشعل

محمد بن مبارك بن علي الهمامي

سلمان بن محمد بن سلمان الدوشي

ه خديجه متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

ي
حصه سعد ظافر القحطان 

صالح بن علي بن صالح الرزق

باسم بكر محمد نور قوته

نوح عبدهللا عبدالحميد القطان

ي بن عبدالهادي الدوشي
 
عبدهللا بن شاف

سعود بن سعدان بن عبدهللا السعدان

رجاء بن باتل بن محمد الدوشي

ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم المعجل

ي فهد بن نايف بن مجيديع المغبى

AYEDH M AL KHAMEES

ه رحاب متعب بن نادر بن مجيديع بن عمبى

محمد بن دغش بن طعيس الحراجيى  الدوشي

حمد بن منصور بن عبدهللا الدوشي

ي
سعد بن محمد بن ظافر القحطان 

سلمان بن صالح بن عبدهللا الناجم

اسامه بن محمد علي بن صالح المرزوق

ابراهيم بن احمد بن احمد عباس

عطاهللا بن ابراهيم عباس الشمري
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عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الكريزي

صالح بن محسن بن عبدهللا بارصه

ثامر بن محمد بن محمد الشخص

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشي

فهد بن فيحان بن شقبى الحمادي

حزام بن فهد بن حزام الدوشي

ي بن سعد الرشيدي
سعيد بن فض 

فتجي بن شاكر بن عبدهللا القطان

بدر بن ابراهيم بن علي بن صقر

غريب بن صالح بن مهدى ال اسماعيل

عرفات بنت فهد بن عبدهللا المؤمن

عباس  بن عل بن عبدهللا العلق

محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

ي ي العتيير
طلق بن قشعان بن دوح 

ي كريم بن مرعي بن حسن العب  

ي
عبدالمجيد بن حسن بن محمد البقشر

وجيه بن علي بن حبيب المحل

علي بن احمد بن حسن ال معيلو

مقداد بن عبدالرحيم بن علي ال قريش

علي محمد بن جعفر بن عبدهللا العباس

 عبدالمحسن ال جفت
 
محمد شاف

سعيد بن محمد بن مرزوق شياب

علي بن ابراهيم بن خليل ابوزيد

ي
سامي ابن موش ابن طاهر الشيوح 

محمد بن علي بن حبيب ال فردان

ي نوري بن عبدهللا بن علي مشبى

راجح بن علي بن علي الحجاج

حكيم بن علي بن حسيى  الخليف

ي نبيل بن حسيى  بن علي ال مسبى

ي ي بن صالح بخرحر زهبى بن صبر

هاشم ابن محضار ابن عبدالقادر عيدروس

سعيد بن عايض ين مري    ع آل هيال ن

عصمان بن صياح بن محمد الخالدي

عادل سليمان حمد الحامد

سعود بن شايش بن هليل الخالدي

ي ي الظفبى
حامد بن مطيع بن مفض 

فايز بن سليمان بن محسن الحازمي

ي محمد نارص رجاء العتيير

فروع بن صياح بن محمد الخالدي

محمد بن عبدهللا بن علي الشهوان

صادق عبدالوهاب حسن الدخالن

عبدهللا بن علي بن محمد الشويرخ

ثامر بن جاش بن سليمان الجاش

خالد عبدالعزيز محمد الفواز

ي عبدهللا بن صالح بن عبدالرحمن الحرانر
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احمد بن عل بن محمد العبدهللا

ي
عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الثان 

ي علي بن محمد بن يجي كعير

حسيى  بن علي بن حسيى  الشطيب

ي بندر بن قاسم بن مليحان العب  

خالد بن علي بن عبدالعزيز بن ريس

ايمن هدن جعفر الزاكي

ي الرويلي صالح بن صفوق بن صلير

عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الثا

احمد بن محمد بن عثمان كنساره

نارص بن زايد بن شعف الشمري

سالم بن علي بن صالح اليامي

جمال بن عبدالرحيم بن محمد البلوي

بندر بن شبيب بن دليل المقاطي

عبدهللا بن عوض  بن عبدهللا الحرنر

محمد بن حمد بن عبدالرحمن العمرو

مشيع بن محمد بن مشيع الدوشي

فهد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العجيان

محمد احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

ي سعود بن عدوان بن سالمه العتيير

ي
عبدالرحمن بن فهد بن سعود القويض 

محمد بن احمد بن عبدالمالك بن علي

احمد بن محمد بن عبدهللا الفهاد

شاكر عيش احمد الخليفه

حمد بن راشد بن محمد ال منجم اليامي

مهند بن سليمان بن عبدهللا الهندي
جميل بن محمد بن سلمان المعب 

عبدالهادي بن علي بن محمد ال معمر

صالح بن عبدهللا بن جارهللا الجارهللا

خالد عبدهللا علي العجالن

ي براك بن مبارك بن مطلق العتيير

ي حمد بن صانل بن موش العب  
مطر بن غرم هللا بن سالم الزهران 

ي
سلطان بن صالح بن موش الشهران 

ي
ماجد بن صدقه بن محمد الجهي 

امجاد عبدهللا بن عبيد بن فدعوس الرويل

ي
مرام بنت فهد بن سعود القويض 

عطا هللا بن عمبى بن جبر العتيير

عبدالرزاق طاهر عباس المكي

محمد بن عبدهللا بن نارص الحميد

ي
فهد بن سعود بن محمد القويض 

احمد محمد بن علي

اسماء بنت احمد بن ابراهيم الهندى
رائد بن حسيى  بن خلف الكويي 

يوسف بن حمد بن علي الشهاب
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فالح بن غانم بن زايد الرشيدي

ماهر بن احمد بن فهد الخليفه

محمد بن علي بن سلمان الهاجري

سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الوابل

ي عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن المطبى

ي مبارك بن سيف بن عبدهللا المطبى

اروى احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

ي فاطمه بنت عبدالالله بن عبدالرحمن الخريجر

ي المقبل
حسيى  بن سعيد بن رض 

عبدهللا بن صالح بن ابراهيم اباحسيى 

محمد بن احمد بن محمد كاشف

علي عبدهللا عبدالمحسن الخليفه

ي مطلق الدوشي غانم الكرنر

حسيى  بن علي بن حسن ال هالل

احمد بن ابراهيم بن سليمان الهندى

عبدالرحمن بن ابراهيم بن سليمان الهندى

مالك بن مكي بن علي الخويلدي

سليمان بن عبدهللا بن سليمان الهندي

ي عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح الخريجر

مك عيش احمد الخليفه

بندر بن محمد بن مغرم الغامدي

ي
 
محمد بن عبدهللا بن فهد الشاف

محمد بن مغرم بن عل الغامدى

زهبى بن علي بن محمد القديجي
ي بن صالح بن عبدالعزيز الحسيى 

عبدالغي 

عائشه بنت صالح بن رشيد الصالج

زا بن سعيد بن حميد جواد مبى

فري    ح بن فهد بن عبدهللا الهريش

حسيى  بن سعيد بن رض  المقبل

خالد مانع مهدي ال هزاع

علي بن محمد بن عبدهللا الدالوي

ي بن محمد بن عيش العيش حجر

عل ابن حسن ابن خميس  بوشور

لقمان بن علي بن احمد ال داؤود

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدهللا المرشد

محمد بن عوض بن عبدهللا بالل

ساره بنت فهد بن صالح الضبعان

محمد بن فهد بن محمد المقابله الدوشي

بدر محمد موش الخطام

عبدالمجيد بن حسن بن خميس  بوشور

علي بن طاهر بن حسيى  السماعيل

موش بن عيش بن احمد البدر

جابر محمد ابراهيم الجابر

محمد بن ابراهيم بن عل الجابر

محمد بن فهد بن جاش الدوشي
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راض  بن حسن بن احمد المؤمن

يوسف ابن عل ابن موش الخطام

شاكر بن سلمان بن علي القطان

ي يوسف بن سالم بن خلف العب  

ي نافع بن خلف بن نافع العب  

عبدالمجيد بن عبدهللا بن حسيى  القطان

علي بن جواد بن حسن المؤمن

محمد بن عبدهللا بن حسن المؤمن

نوف بنت فهد بن صالح الضبعان

ي بن حسن بن احمد المؤمن
راض 

منبى بن طالب بن علي العوامي

خلود بنت محمد حسن المهناء

صالح بن محمد بن صالح المهناء

عبيد عايض فيحان السمي البقمي

سعد بن ابراهيم بن احمد الراشد

سعيد بن احمد بن ابراهيم الرجال

محمد بن طاهر بن جاسم السعيد

صالح بن نارص بن صالح المسيليم

صالح بن عبدالوهاب بن محمد العبدهللا

حسيى  بن محمد بن صالح الجمعه

فوزي بن ابراهيم بن احمد مديفع

ي
 
اميى  بن علي بن عباس السياف

علي بن حسن بن عبدهللا الحايك

AL QATTAN JAWHARA ABDULAZIZ A

حسن بن عادل بن حسن المرزوق

نارص بن سعيد بن حسن المرزوق

ماجد بن سعيد بن حسن المرزوق

حسيى  بن علي بن مهدي الشويكي

طارق بن سعد بن صالح الجالل

GHAZI SALEH M ALMASHAAN

محسن بن حمزه بن مجيد الحمالي

مجدي بن حمزه بن مجيد الحمالي

بشبى بن عبدهللا بن عبدهللا الغانم

جعفر بن شاكر بن علي الجراش

مهدي بن صالح بن ياسيى  المبارك

محمد بن بدهللا بن محمد ال عبدالعزيز

ي الحمود حبيب بن محمد بن حجر

علي بن حسن بن حسن الدهان

حسيى  بن علي بن عبدهللا الحرز النارص

علي حبيب سلمان العبيد

ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الهندي

ي
نارص بن محمد بن يجي القحطان 

سلطان صالح هادي مسعود العجم

نوره خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق

خضبى مبارك جرمان ال راكه ال مطلق
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ي علي بن محمد بن هجاري الحرنر

خليفه محمد خليفه الباتع

نزيه حيدر علوي الساده

بدريه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

مقبل بن محمد بن عبدالرحمن الماجد

امان بن مهدي بن مكي امان

سعود بن مبارك بن سلطان الثوري

سهيله محمد عايش العبدالوهاب

احمد بن محمد بن عبدالرحمن المنصور

صويان بن طريف بن نارص الدوشي

احمد بن عبدهللا بن علي النارص

عباس بن احمد بن علي اليعص

محمد بن نافل بن عبدهللا السبيعي

ي
فهد بن حسيى  بن محمد الراض 

ي العواد
سعد بن محمد بن راض 

ي
مها بنت عبدالعزيز بن ابراهيم القريشر

فيصل بن سعد بن محمد بن شايع

ي
 
فهد بن عباد بن بركات الطويرف

ي رمضان بن عبدهللا بن عويد العب  

جعفر بن مكي بن عيش العسيف

حسن بن حمد بن حسن النجيدى

عبدالعزيز بن منصور بن حمد الصغبى

محمد بن منصور بن حمد الصغبى

حسيى  بن عيش بن ابراهيم العويشبى

ريان بن عبدالعزيز بن محمد العمود

مهدي سعيد بن فهاد ال مطلق اليامي

ي بن علي بن عبدهللا المهناء
هان 

ي بن دهيم
علي بدر بن علي بن ملف 

محمد بن علي بن ابراهيم الشيخ
ضيف هللا بن سعيد بن محمد الشهران 

ي الجنيد
هاشم بن احمد بن حبشر

عل بن عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

عوض عثمان محمداليوشي الشهري

فهد بن صالح بن حمود الضبعان

علي بن صالح بن علي الغامدي

نوره بنت سليمان بن عبدالمحسن الضبعان

ي بن دهيم
بدر بن علي بن ملف 

احمد بن فهد بن علي االحمد

ي
عبدهللا بن علي بن محمد البحران 
احمد بن عل بن محمد البحران 

محمد بن عبدهللا بن جعفر الجعفر

شاكر بن طالب بن علي العوامي

محمد بن عمر بن عبدالرحمن النجار

سامي ابن مانع بن حمد ال شمالن

فراس بن سعيد بن فهاد اليامي
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فهد صباح عبدهللا الخالدي

ي
محمد بن راقع بن حمد القحطان 

ي سعد بن مشعان بن مرزوق العتيير

ي سعد بن غالي بن كديميس العتيير

مالك بن احمد بن عبدهللا ال كبيش

ابراهيم بن عبدالعزيز بن محمد العبدان

ي بن دهيم
مريم بدر بن علي بن ملف 

مصطف  بن سعيد بن حسن المرزوق

ايمان بنت مهدي بن عبدهللا العلوان

احمد بن عبدهللا بن احمد المنصوري

ي  الحرنر
جميل حسن حسيى 

موش بن احمد بن علي المرهون

ي
محمد بن صالح بن مهدي الجشر

اهيم فؤاد بن احمد بن محمد البر

ي ي بن نديوي العب  
مطارد بن معاشر

لمياء بنت بداح بن عبدالعزيز العنقري

AL BANNAI YOUSEF ABDULWAHABI

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا العثمان

محمد بن شجاع بن محمد الدوشي

فهد بن بتال بن حشان الدوشى

علي ابن يوسف ابن عبدالمحسن المحمد صالح

عبدهللا عبدالستار فهد الشمالي

علي بن عبدالستار بن فهد الشمالي

دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

محمد بن صالح بن علي الغامدي

حسن بن علي بن عبدهللا السليمان

سليمان بن سعد بن عبدهللا السعيد

صالح بن فهد بن محمد السعدون
محمد بن احمد بن علي المصطف 

عبدالمحسن بن ابراهيم بن محمد فياض

عبدهللا بن عائش  بن محمد العل

عمر عبدالرحيم بن صالح بن علي الغامدي

امجاد بنت عبدالرحيم صالح الغامدي

ابراهيم بن عبدهللا بن نارص الراشد

ي
سعيد بن عبدالرحمن بن سعيد القرن 

عبدهللا بن علي بن نارص الغامدي
عبداللطيف بن عل بن محمد البحران 

مدهش بن عامر بن بتال الدوشي

جواد بن حسن بن علي الهاشم

مغرم بن داحش بن مغرم العمري

ي
توفيق بن علي بن احمد البحران 

فاطمه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الموش

محمد بن مكي بن عيش العسيف

سعود بن عبدالعزيز بن مبارك القاسم

حبيب بن ابراهيم بن محمد بن داغر
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ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الطباش

ي
عباس عبدالجليل محمد المحيشر

علي بن محمد بن هاشم الشعله
علي بن ياسيى  بن عبدهللا ال ياسيى 

حسيى  بن سعيد بن حميد ال جواد
ملحم بن محمد بن علمان الحراجيى 
لجيى  محمد بن احمد بن علي المصطف 

ي
سعد بن محمد ابن بتال النتيف 

وجدان محمد بن احمد بن علي المصطف 
هادي بن محمد بن احمد المصطف 

حمزه بن عبدالكريم بن حسن الرخري    خ

ي المقبل
طاهر بن حسن بن رض 

جمال بن عبدهللا بن علي الليلي

ي حسيى  علي السماعيل
راض 

ابراهيم بن نارص بن احمد الراشد

وفنا علي بن سعيد بن عبدهللا شر

هند بنت عبدالكريم بن حسيى  الكويليت

مان مبارك بن سالم بن محمد ال رص 

فهد بن عبدالعزيز بن محمد السعيد

ابراهيم بن عبدهللا بن محمد الفضل

صالح بن عبدهللا بن علي الشهري

الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

نوره عبدالرحمن بن مقبل

ريما بنت جواد بن محمد االحمد

عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

شيخه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

عبدالرحمن عبدهللا محمد بن مقبل

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن مقبل

امنه بنت علي بن احمد الصاغه

ي
عبدهللا بن محمد بن عبدهللا القحطان 

حسيى  بن صالح بن حسيى  االحمد

منترص محمد علي احمد البو علي

ي محمد بن نارص بن محمد العتيير

عبدالرؤوف ابن عايش ابن حسن البوصقر

ي خلود بنت فهد بن سعود العتيير

ي حمد بن فهد بن سعود العتيير

حسن بن احمد بن علي المشعل

حمد بن سعود بن مدلول الشمري

ي
موض  فايع زنعاف الدعجان 

شاج بن محمد بن منصور عبيدي

نارص بن حمد بن سعود الشمري

ALGHAMDI BANDER MOHAMMED H

حمد بن ثواب بن محمد الخالدى

حسيى  بن علي بن محمد العامر

ي
غاده بنت سعود بن صالح العريف 
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بدر بن محمد بن علي السماعيل

عبدهللا بن نارص بن محمد الغنام

ي
هال بنت سعود بن صالح العريف 

ي
صالح بن سعود بن صالح العريف 

شاج بن عبدهللا بن علي غالب

سلطان بن عبدالعزيز بن محمد العمبى

خالد بن ابراهيم بن محمد الفياض

مبارك بن عبدهللا بن محمد الرشود

وائل ابن عبدالمؤمن عبدالسالم مرزا

ي
فهد بن سعود بن صالح العريف 

طارق بن عبدالرحمن بن نارص العويد

انوار دخيل بن عباس  بن دخيل النخل

خالد ابن محمد ابن سليمان الدهاس

عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الراشد

عبدهللا بن خالد بن عبدالرحمن السويلم

علي بن جاسم بن عبدهللا جليح

طارق بن محمد بن عبدالعزيز السيف

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السيف

خالد بن صالح بن مضجي المطري

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز العمبى

ي فهد بن عبدهللا بن ابراهيم الدريير

حسيى  بن احمد بن علي الشمر

محمد عبدالرحمن عبدهللا بن مقبل

نارص بن عبدالعزيز بن نارص المكينه

عي
عبدهللا بن محمد بن حمد المهبى 

حسيى  حسن فهد المؤمن

ي
قينه بنت علي بن محمد الزهران 

مبارك بن احمد بن محمد ال هشالن

غالب بن عبدهللا بن علي غالب

ي
سعود بن صالح بن ابراهيم العريف 

محمد بن احمد بن علي المسلم

ي
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم البان 

محمد بن عبدالعزيز بن محمد الطويل

نارص بن صلحان بن فهيد السبيعي

بندر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

عبدالعزيز بن شحان بن محمد الغامدي

خالد بن سليمان بن عبدهللا بن عكرش

حسيى  بن عباس بن عبدهللا الصفار

نوف محمد عبدهللا الحمر

ي
يوسف بن خليفه بن علي المليف 

عبداالله ابن سلمان ابن محمد البوعلي

بهيه علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

مي  بطي ابراهيم الدوشي

احمد بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه
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عبدالكريم بن ابراهيم بن خليفه الحساوي

علي بن محمد بن عبدهللا الخليفه

مبارك بن سالم بن خميس الهمامي

عبدالرحمن بن محمد بن صالح النافع

ي
احمد بن ابراهيم بن عبدالكريم البان 

شكري عبدهللا سعيد

دعاء علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

رياض بن صالح بن سليمان الرصاف

يوي خالد بن صالح بن احمد الشر

فيصل بندر المشيقح

حبيب بن سعيد بن محمد العباس

احمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشيقح

ساره علي بن عبدهللا بن احمد بوناجمه

حسيى  بن حمد بن حسيى  ال دويس
نارص بن حصيى  بن عبدالرحمن الحصيى 

مانع بن حمد بن حسيى  ال دويس

ي الجبيلي علي بن موش بن حجر

سعيد بن محمد بن سالم المبارك

احمد ابن عبدهللا ابن سليمان المزروع

نارص بن عبدهللا بن احمد الحمد

بدر بن محمد بن علي ال شبيب
سليم بن محمد بن سليم الحسيى 

ي
جمعان بن عبدهللا بن محمد الزهران 

زكي بن عبدهللا بن ابراهيم المعيلي

نوره عبدالرحمن فهد المحيش

ي
ي بن حمد اليان 

حمد بن يان 

جاسم بن احمد بن ابراهيم الرشيد

سهل بن مسند الدوشي

عمر بن زايد بن محمد الزايد

ساره بنت محمد بن ابراهيم الزيد

محمد علي عبدهللا بوناجمه

احمد بن عبدهللا بن عيش السلطان

يف ف بن عل الشر نايف بن شر

ي
يونس  بن محمد بن موش الدبيي 

ي حكيم بن عبدالمجيد بن مهدي الخنبى 

محمد بن حسيى  بن علي الحمد

محمد بن صالح بن سالم العلي

شاكر بن صالح بن محمد االشقر

عبدهللا بن صالح بن سالم العلي

عبدالرحمن عمر بن زايد محمد الزايد

زايد عمر بن زايد محمد الزايد

سعود بن عبدالعزيز بن عمر الدايل

عبدهللا بن علي بن محمد الحسن

يوسف ابن محمد ابن عبدالرحمن الجمعان

يوسف بن صالح بن سالم العلي
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عبدهللا عايش بن يوسف االربش

فؤاد بن محمد بن علي ال شبيب

صالح بن علي بن صالح الدواء

سليم بن احمد بن سلمان القطان

مصطف  بن جعفر بن ابراهيم الخطام

ي
عبدالمحسن بن عبدهللا بن علي الدوح 

فالح بن عبدالمحسن بن طاهر ال حمد

ي سطام ابن عبدالعزيز ابن عبدالرحمن العمبى

هيف بن راجح بن قبالن الهاجري

راشد بن محمد بن راشد ال منصور

صالح بن احمد بن صالح الدوى

محمد بن علي بن صالح الدواء

حسيى  بن علي بن صالح الدواء

رائد بن ابراهيم بن عبدهللا الروضان

ي وسام بن عمر بن ابراهيم خواحر

يوسف بن احمد بن عبدهللا المظفر

يوسف بن خالد بن محمد اليوسف

ي
محمد بن اسماعيل بن ابراهيم نف 

نادر محمد عبدهللا العلي

ي بن مكي بن عيش العسيف
عبدالغي 

محمد بن عبدهللا بن محمد الشواف

ي
سعد ابن نارص ابن عبدهللا العريف 

حامد بن عبيد بن ضعيى  الشمري

عصام بن حسيى  بن حسيى  المطري

حسيى  بن حسيى  بن منرص المطري

بندر بن خليفه بن عبدهللا الخليفه

جواد بن جعفر بن ابراهيم الخطام

عبدهللا بن حسن بن محمد النارص

ي احمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العمبى

ي بندر بن شاعي بن مرزوق العتيير

احمد بن عبدهللا بن محمد السماعيل

ياش بن سلمان بن وصل الحازمي

علي بن معتوق بن صالح الخليفه

ماهر بن صالح بن احمد الراشد

عبدهللا ابن عبدالمحسن ابن علي الملحم

ي بنت عبدهللا بن ابراهيم البليهي
امان 

ي قعيد بن محمد بن بيان العتيير

عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الملحم

رمزي بن سلمان بن عبدهللا الغدير

ي غزاي بن ناوي بن طنيش العب  

ي فهد بن شايم بن خليف العب  

حسيى  بن احمد بن علي الجاسم

ي سعود بن مقعد بن علوش العتيير

نارص بن سلمان بن منصور المحاسنه

عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالعزيز الملحم
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ي نارص بن محمد بن حبيب العتيير

Al dajani mohammed mousa

عبدهللا بن محمد بن قميش ال دغرير

بندر بن ابراهيم بن عايش  الصمخ

حميده بنت احمد بن محمد الدويل

ي عل اصغر بن احمد بن عل العسبى

ي
محمد بن خليفه بن عبده العديي 

ي ابن محمد السماعيل اشاء طالب ابن حجر

محمد بن سعد بن محمد الخالدي

عادل بن علي بن صالح الصكاك

ه عبدالرحمن سليمان الركيان منبى

سام بن فهد بن عبدهللا البوبدر

ي عايض بن سعدون بن طريس الضبيطي المطبى

عبدالسالم بن محمد بن فارس  الشبانات

سعد بن علي بن مشبب ال سعد

حسن علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

عبدالمجيد بن عبدهللا بن احمد الميالد

ي محمد بن طرجم بن هاضل العتيير

ي
نارص بن مناحي بن محمد القحطان 

هياف بن نارص بن علي الهياف

محمد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

ي بن ابراهيم البناي علي بن ناحر

عبدهللا بن عبدالعزيز بن حمد السلمان

محمد بن عايض بن سند الرشيدي

خلف بن عبيد بن علوش الرشيدي

عبدالرحمن بن محمد بن حمد اليام

ان بن لوالس الشمري عبدهللا بن مطبى

ي الشمري مسيب بن شليوي    ح بن فلجر

فهد بن يحيى بن غرم هللا الغامدي

محمد بن عطيه بن خريفش القاندي

اهيم ابراهيم بن محمد بن محمد البر

ي العبدهللا مصطف  بن احمد بن حجر

عبدهللا بن احمد بن علي السعيد

ي منصور بن فالح بن زايد المطبى

عايد بن عيد بن سمران الرشيدي

حسيى  بن عبدالعزيز بن عل المؤمن

طيبه بنت احمد بن محمد العمران

احمد بن جاسم بن عبدهللا الزويد

جواد بن عبدهللا بن علي النويحل

عمر بن عبدهللا بن عمر العمودي

علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

سعود مطلق مبارك العازمي

مهند بن علي بن احمد الموش

ي فيصل بن عبدهللا بن عبدالعزيز الشعيير

عبيد بن عبدالرحمن الرشيدي
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راشد زيد راشد بن جدوع

ساره محمد خالد العقيل

احمد بن عبدالوهاب بن محمد الباشا

عبدالعزيز بن سلطان بن عبدهللا الملحم

عبدهللا بن شاكر بن ابراهيم الحكيم

محمد بن علي بن محمد البصيالن

عبدالعزيز عثمان حمد الشبانة

سلطان بن مبارك بن عبدالرحمن البوعلي

محمد بن منصور بن نارص هرمس

صالح بن عبدالوهاب بن حسيى  الخليفه

سعود بن دهام بن شامان الرويلي

عبدهللا بن حسيى  بن علي بوموزه

محمد بن عبدهللا بن محمد الحوطي

عل بن احمد بن عل الموش

رباب بنت معتوق بن صالح ال صفوان

صادق بن احمد بن خليفه السيف

نارص بن عجب بن حمود السبيعي

زاهد ذاكرالهي ابوسعيد شهرةالهي

محمد بن عبدهللا بن ابراهيم الحميد

ثابت مالم احمد الهوساوي

عبدالكريم محمد احمد النمر

علي بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

فاطمه احمد ال سعيد

سعيد بن صالح بن احمد الخليفه

منال بنت جواد بن باقر الشخص

فالح فهد محمد

حبيب بن محمد بن هالل ال مطر

ي
علي بن محمد بن عبدهللا البحران 

عبدهللا بن بخيت بن مرزوق العتيير

ي بن منصور بن مهدي ال سعيد عبدرب النير

عبدالخالق بن جمعه بن عايش النارص

محمد بن سعيد بن عاشور ال سماح

محمد بن علي بن محمد غنمي

فاتن بنت عبداللطيف بن عبدهللا النعيم

عبدالرزاق بن احمد بن فايز العارض

محمد بن علي بن احمد باشه

حسيى  بن عل بن محمد الكاظم

مه محمد بن حسيى  بن شلوان ال شر

ي
عبدهللا بن سالم بن عطيه الزهران 

ابراهيم بن علي بن محمد االجود

عبدالحميد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز

عل بن ابراهيم بن عل الحليم

عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

ان بدريه بنت حسن بن محمد الجبر

عبدهللا بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا
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محمد عبدهللا عبدالخالق الشهري

جميل بن عبدهللا بن محمد العباد

سعيد بن علي بن علي العل

محمد بن ابراهيم بن محمد ال داود

ي المشعل عبدالوهاب ابراهيم حجر

مرتض  بن جواد بن احمد الهاشم

ي سعد مسلط نارص العتيير

يعقوب بن يوسف بن عبدهللا العبيدان

فواز بن محمد مكي بن حسن مكي

ي مزيد بن شجاع بن سعود العتيير

احمد بن محمد بن احمد العباد

باسط بن عبدالواحد بن منصور الزيد

الجوهره محمد عبدهللا السياري

ي علي بن محمد بن مغرم عسبى

رضا نورالدين رضا الحداد

يف حسن بن علي بن عبدهللا الشر

محمد بن عبدالمحسن بن علي العبدهللا

عبدالمحسن بن علي بن عبدالعزيز بن ريس

ه محمد عبدالقادر العبد القادر منبى

علي بن عبدالعزيز بن علي بن ريس

ايمن مداوي علي الشيخ

صالح نايف خطاف الشمري

يعقوب بن يوسف بن ابراهيم الخلف

ف احمد بن محمد بن علي المشر

ف عبدالمحسن بن علي بن عيش المشر

احمد بن عبدهللا بن علي التمار

عبدالعزيز عبدهللا التميمي

شاكر بن عوض بن علي الخالدي

عقيل بن عل بن حجر المسعود

محمد بن علي بن محمد الباذر

عقيل بن جعفر بن احمد العكروش

سعد بن فرحان بن محمد الفضيخ

صادق بن علي بن عايش النويرص

علي بن محمد بن علي الخلب

عامر ابن دخيل هللا ابن علي الغامدي

ي عبدالمحسن بن حسن بن عبدالمحسن الحجر

طالب بن جواد بن حسيى  العبدالمحسن

عبدهللا بن فهد بن دواس الهويش

محمد بن نبيه بن نافع الشخص

فاطمه بنت نبيه بن نافع الشخص

عل بن عبدهللا بن محمد الحبانر

يكي محمد بن عبدهللا بن علي الب 

سليم بن عبدهللا بن صالح الغراش

علي بن عبدهللا بن محمد باكرمان

عبدالعزيز بن سليمان بن صالح الخزيم
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ي
هيثم بن صالح بن علي الزهران 

ربيع بن سعود بن فرحان عبدالرحمن

انس بن يوسف بن علي يجي

ي
عبدالرحمن بن صالح بن حسن الشمران 

عبدهللا بن علي بن احمد السالم

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

بدر بن ابراهيم بن علي الخلف

ي حامد بن محمد بن هريس العتيير

سعود بن فواز بن زنعاف السهلي

عبيد بن عايد بن سالم الدوشي

ي
خالد بن سعد بن نارص الماض 

ي
علي بن عبدالعزيز بن علي البيشر

مشهور بن حسيى  بن علي المهودي

ي
نارص بن سعد بن نارص الماض 

ى ساميه دهيكل بن خلف المطبى

سليم دخيل كفش الشمري

ي صالح بن مدهوس بن عويض المطبى

ي فهد بن سعود بن عواض العتيير

ي نارص محمد صالح العتيير

ي سعدون بن ثامر بن جهز العتيير

فواز بن ابراهيم بن احمد ال فرحان

ى خالد نايف حمود المطبى

ي حسيى  بن محمد بن علي الحجر

سعيد بن شنيف بن صالح المالكي

غرم هللا بن شنيف بن صالح المالكي

صالح محمد سعد السبيعي

ه عبدهللا بن حمد بن عبدهللا ال مغبى

ى فهد بن ماطر بن حصيبان المطبى

ي
عبدالرحمن بن محمد بن معدي الماض 

فيصل بن احمد بن عل المعيبد

نارص بن محمد بن سعود العجمي

ي عتيق بن فيحان بن مسفر العتيير

ي
سعد بن نارص بن عبدهللا الماض 

ي
عبدالعزيز بن خالد بن عثمان القحطان 
عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز القمبى 

ي الشمري مشعل بن عناد بن عب  

يدي النهدي سالم بن صالح بن حمد البى 

ي
احمد بن عبدالعالي بن علي السليمان 

حسيى  بن يوسف بن محمد الرستم

حسيى  بن علي بن حسن الحداد

ي صالح بن ابراهيم بن عبدهللا الخضبى

ي
عبدهللا بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

علي بن عباس بن طاهر البالدي

عبدهللا بن محمد بن احمد الشهري

حسن بن احمد بن حسن بوجباره
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يوسف بن علي بن محمد العبدهللا

ي ي العتيير نواف بن عبدهللا غال ب الذيانر
حمد بن صالح بن حمد البشر

سلطان بن احمد بن علي السلطان

ي نادر ابن عبدهللا ابن غالب العتيير

علي بن عبدهللا بن حسن النارص

هادي علي بن جعفر بن عبدهللا العباس

خديجه بنت صالح بن علي الخلف

ي
خالد بن احمد بن محمد البلوشر

ي
محمد بن عبدهللا بن محمد الراض 

عبدالمجيد بن عبدالمحسن المبارك

يوسف بن محمد بن فهد الصميت

محمد بن احمد بن حسن بن عبدهللا النمر

قاسم بن نارص بن عبدالكريم الحسن

حسيى  بن عباس بن طاهر البالدي

عبدالهادي علي ياسيى  الخواجه

ي
فهد بن فالح بن عبدالرحمن الحارن 

عبدهللا بن مبارك بن سعد الدوشى

احمد بن باقر بن محمد المضجي

فاضل بن عباس بن محمد العيثان

حبيب بن محمد بن ابراهيم العليوات

عبدالعزيز بن زيد بن راشد الحوتان

سعود بن محمد بن هذال الدوشي

عبدهللا بن شامان بن راشد الضفيان

راشد زيد راشد الحوتان

محمد بن علي بن طاهر الحنفوش

خالد بن عبدهللا بن زيد الذوادي

عبدالرؤف بن علي بن محمد الخميس

وجدي بن مبارك بن جوهر الحساوي

احمد سامر بن حمدي بن سعدالدين الزعيم

زكريا سلمان علي الحمدان

حسيى  بن عبدهللا بن علي السلطان

ي شالح بن عواد بن فالح الظفبى

سليمان بن عبدهللا بن حمد الصغبى

ف نوال بنت محمد بن فارس المشر

ي احمد ي بن جاسم الحاحر حسيى  بن حجر

اهيم حسن بن ابراهيم بن علي البر

علي بن موش بن احمد الخليفه

ي بن محمد الباذر
حسيى  بن راض 

عباس بن حسيى  بن متعب البرصاوي

ى فهد بن طلق بن صنيدح المطبى

عادل مريبد جويعد العازمي

عيش بن علي بن حسيى  الهالل

محمد بن عيش بن علي بن حسيى  الهالل

قاسم بن عيش بن علي السلطان
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م حسيى  بن صالح بن صالح ببى

عبدهللا بن صالح بن عبدهللا الغراش

عادل بن عبدهللا بن عبدالرزاق البشبى

محمد بن فهد بن عبدهللا الهريش

ي  بن محمد الرقانر
محمد بن حسيى 

سام سلمان حسن القويع

عمار بن عيش بن ابراهيم ال رب  ح

فيصل بن عبدهللا بن راشد الغامدي

عبدالحكيم بن عبدهللا بن عمر ال الشيخ

كاظم بن حسن بن كاظم المطر

علي بن حسن بن سلمان البندري

حسيى  ابن عل ابن محمد الرشيدان

ابراهيم بن هادي بن علي المحامض

ه بنت منصور ابن عبدهللا الغدير سمبى

ي رائد بن سليمان بن محمد العب  

هللا بن ابراهيم الداه ابراهيم بن خبى

مصطف  بن علي بن حسن العيش

عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسيى  العرفج

عبدالعزيز بن عبداللطيف بن عبدالرحمن العر

ي بن عيش ال خليتيت
اميى  بن رض 

عباس بن عيش بن محمد السيف

فهد بن حديد بن حمد الدوشي

فهد بن عبدالرحمن بن فهد المعيبد

ي
ي بن احمد بن علي الشيج 

هان 

عبدهللا بن عبدهللا اللطيف بن محمد الشهيل

فايز بن نارص بن محمد الجزيري

انور صالح معتوق الخليفه

احمد حسيى  بن فارس بن الشيخ

عبدالهادي بن احمد بن سعد السيحان

ي
سعيد بن حسيى  بن جاسم البحران 

حسيى  بن عبدالكريم بن محمد الحجر

ي بن مهدي المطرود
مصطف  بن رض 

ي
ي بن صالح بن حسن الشمران 

حسي 

ي
محمد بن صالح بن حسن الشمران 

منور بن معتق بن محمد الرشيدي

ي
ضحيان بن محمد بن ضحيان الدعجان 

نوره بنت محمد بن عبدهللا الجبر

علي حسن احمد الفيكه

ي
عبدهللا بن محمد بن شتوي القحطان 
حسن بن محمد بن عل القحطان 

ي
عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالعزيز الحصيي 

ي
عبداالله سليمان عبدالعزيز الحصيي 

ي
فاطمه بنت صالح بن اسماعيل نف 

عبدالرزاق بن صالح بن الحمد الخربوش

ي
طارق بن صالح بن عبدالعزيز القاض 
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سعد بن محمد بن سعد بن شقبى

عل بن محمد بن سعد بن شقبى

محمد بن سعد بن محمد بن شقبى

ي حمد بن فالح بن دايود العب  

رويدا علي عبدالرحمن السويلم

محمد بن طاهر بن فهد المسيلم

مصطف  بن عبدالمجيد بن عبدالمحسن العيثان

مطلق بن فيحان بن مطلق الرقاص

حمد بن سلطان بن علي السلطان

عبداالله بن حمد بن سلطان السلطان

ي
سعود محمد عبدهللا العويف 

عبدالعزيز بن فالح بن ابراهيم العصيل

محمد بن عبدالكريم بن علي العطل

علي عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

ي
محمد بن ظافر بن مسفر القحطان 

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

ي
منصور بن عبدالرحمن بن محمد القحطان 

محمد عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

محمد بن عبدهللا بن محمد العبالن

احمد هادي مليدان بالحارث الياحي

ى حمود فرحان عا يد العب  

ي هليل بن عويد بن هليل العب  

سعد بن صياح بن محمد الخالدي

ي عيد بن عايد بن هليل العب  

ي محيسن بن عايد بن هليل العب  

ي
حسيى  بن علي بن حسيى  البقشر

ي
خرص  بن عباس بن علي ال هان 

ي محمد بن عبدالمحسن بن فهيد العتيير

حبيب بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

مصطف  بن حبيب بن عبدهللا الحكيم

ي عبدهللا بن عايد بن عمبى العب  

هادي بن محمد بن مسفر ال معمر

علي بن مبارك بن خالد الخالدي

عدنان بن علي بن حسيى  الحداد

حمود بن دخيل هللا بن الحمود التميمي

توفيق بن احمد بن حسيى  المقهوي

دحام بن محمد هليل الخالدي

خالد بن احمد بن عوض الخالدي

قاسم هليل سويدان الخالدي

احمد بن علي بن عبدهللا الخضبى

ي حمود بن مسند بن حمود الحرنر

ي
سامي بن صالح بن سليمان الرسيي 

عايض كران مطر الرويلي

ي
عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الرسيي 

ي
 
ايناس بنت جعفر بن محمد العبدالباف
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ي جهز علي جهز الذيانر

ي وكي الزعير
محمد محسن فالح المب 

ي
خالد بن صالح بن سليمان الرسيي 

جعفر بن عبدهللا بن صالح الهودار

ي فرحان بن محسن بن فالح الزعير

بداح بن عبدهللا بن راشد الدوشي

حاتم مهدي بن احمد ال مرهون

سالم عبدهللا ودعيع السويدي الشمري
مريم بنت حسيى  بن محمد بوخمسيى 

ي حسيى  بن علي بن حسن الجنير

نارص بن عبدالعزيز بن ابراهيم الرشيد

سالم بن صالح بن عبدالعزيز السالم

ي ممدوح بن دعاس بن مناكد العب  

محمد بن سعيد بن محمد ال مسباح

صالح بن احمد بن صالح الغامدي

نارص بن علي بن نارص الشاوي

ي محمد بن فهد بن فهيد الزعير

عبدالخالق بن جمعه بن محمد المعيلي

ي فالح بن محسن بن فالح الزعير

ي خالد مطالب بخيت السبيعي العب  

عبدهللا ابن ابراهيم ابن عبدهللا الشي    ع

فهد بن سلطان بن جسار القروف البقمي

ي سعد بن محمد بن سعد الزعير

ي سعد بن فالح بن سعد الزعير

ي
حسن بن علي بن حسيى  البقشر

Al munif Khaled Abdullahr R

يف كان  الشر نواف بن محمد بن نصبى البر

نوره بنت عبدالهادي بن خالد الهماش

صالح بن سعد بن ابراهيم بو سعد الجميعه

فهد سالم محمد ال فطيح

فهد بن عبدهللا بن عبدالوهاب البسام

احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

عبدالمجيد بن احمد بن سعيد بن سعد الصوي    غ

ي سعود بن ناوي بن طنيش العب  

رائد بن مشعل بن سلمان الشمري
ابتهال بنت عبدالمنعم بن علي السميى 

فرحان بن غازي بن حمدان الحازمي

محمود بن فرحان بن غازي الحازمي

ي
منصور نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
فيصل نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

ي
عبدالمجيد سليمان عبدالعزيز الحصيي 

ي بندر بن عبدهللا بن ابراهيم الصير

ي عبدهللا بن صهات بن عبدهللا العتيير

ى عبدهللا بن شامان بن ماطر المطبى

ي عبدهللا خالد العصوي العب  
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ي خالد العصوي عواد العب  

ي
ان بن مسفر بن احمد الزهران  خرص 

محمد بن فرحان بن غازي الحازمي

ي
خالد نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

محمد بن محسن بن سالم الدوشي

حمد بن هادى بن كاشر اليام

سلمان بن عبدهللا بن سعد العمري

محمد بن الحسن بن عبده االمبى

احمد بن عيظه بن حسيى  اليامي

حمد بن علي بن محمد الجريان

ف بن عباس الهاشم نور بن شر

ي
جواهر نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

عماد بن سلمان بن محمد البوعلي

زينب احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

صالح بن حسن بن صالح ال مقبول

عبدهللا بن جمال بن ابراهيم المديفر

فائز بن سالم بن راشد اليامي

ي
احمد بن فهد بن محمد العتيف 

عليا بنت حبيب بن احمد الخالص

ي
عيد ابن مسعود ابن سعيد القحطان 

حسيى  بن جواد بن باقر الشخص

نبيل بن حسن بن عل الموش
نارص بن محمد بن فالح القحطان 

سحران ين رضاء بن فهد الشمري

ي
 
ترك بن عبدالرحمن بن عفتان الحاف

ي
ه نارص منصور نارص الخنفري القحطان  منبى

ي
مسفر بن سعيد بن عبدالرحمن القحطان 

ي سليمان بن محمد بن عبدهللا العب  

ف الفاعوري محمد بن خلف بن مشر

ف الفاعوري ممدوح بن خلف بن مشر

عبدالنارص بن علي بن عبدالرحمن المشعان

موش بن محمد بن سليمان الشمري

مها بنت محمد ابن فهد بن زرعه

عبدالحميد بن سلمان بن محمد البوعلي

ي
نارص منصور نارص الخنفري القحطان 

نارص بن عبدهللا بن محمد السبيعي

عبدهللا بن سالم بن جلوي العايد

حابس بن علي بن طويريق الربيعيه الشمري

حسيى  بن علي بن علي العبدهللا

سعد عايض بن كران بن مطر الدويلي

احمد بن سليمان بن عبدالرحمن النداوى

كه الدوليه لال عمال التجاريه والمقاوال ت        المحدوده الشر

حسن بن احمد بن عايش الخليفه

ي
محمد بن حسيى  بن جاسم البحران 

ثامر بن موش بن احمد بوصالح

RAK Properties PJSC Page 677 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

ي طالل بن محمد بن هزاع العتيير

ممدوح بن حمود بن جيعان الربيعيه الشمري

خالد بن محمد بن فهد ابوشايع

ي محمد بن جزاء بن عبيد العتيير

عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم العوى

FAHAD SULAIMAN AL ABDULLA AL HINDI

صالح بن محمد بن عبداللطيف الشعيير

خالد بن احمد بن جاسم الموش

عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد الفريان

صالح بن سليمان بن صالح القاسم

محمد بن حسن بن عبداللطيف االربش

صالح عبدهللا بن صالح السليم

عوض بن غرامه بن عوض االسمري

علي بن حسيى  بن علي المبارك

عبدهللا بن سليمان بن حمود الربعي

ي عبيد بن جزاء بن عبيد العتيير

مبارك بن سالم بن منرص الهمامي

ي
نارص بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

رمزي بن سعيد بن حسن الخلف

وليد بن صالح بن عل النمله

شاكر بن محمد بن حسن الخلف

ي جزاء بن عبيد بن بجاد العتيير

ي بجاد بن جزاء بن عبيد العتيير

احمد بن يوسف بن علي العمران

سلمان محمد مرعيد الشمري

حمد بن عايض  بن فهد الدوشي

عمر بن سماعيل بن عمر السماعيل

كامل بن محمد بن هاشم الشاحورى

سامي بن علي بن محمد الماجد

ي علي بن محمد بن عبدهللا الكرانر

احمد محمد نارص السنان

علي بن حسن بن علي ال ناس

ف عباس الهاشم اسعد شر
لملوم بن عبدهللا بن لملوم الحراجيى 

محمد بن حسيى  بن فارس بن الشيخ

AL YAMI AYED ALI S

عمر بن حسيى  بن عمر الهاجري

ه احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه امبى

احمد بن ابراهيم بن عمر الخليفه

عبدالعزيز بن براهيم بن عبدالعزيز التويجر

ي ي العتيير
تركي بن غزاي بن ملف 

سعود بن مطلق بن مشخص الدوشي

محمد عل سلمان الهاجرى
 
فؤاد بن عل بن مهدى الغرياف

عادل بن ابراهيم بن زيد الدوشي
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ي بندر هليل سالم العب  

عويد بن زريق بن دخيى  الشمري

حبيب بن احمد بن حسن الدروره

ي ي المطبى
سمري بن محمد بن عايش الحميدان 

احمد بن حمد ابن عبدالرحمن العليوي

ي
محمد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الماض 

محمد بن عيش بن مطلق المبارك

عبدالمنعم بن سلمان بن عبدهللا الحداد

انور بن علي بن حسن المبارك

ي بن محمد بن حسن بن شغب
هان 

مهدي بن مسعود بن مسفر الوعله

حسيى  بن راشد بن احمد الجباره

عبدالعزيز بن عبدهللا بن صالح النويرص

عبدهللا بن صالح بن عبدهللا باراس

سعد حمدان مثور الغدير الشمري

عبدهللا بن احمد بن صالح الهمامي

مبخوت بن احمد بن صالح الهمامي

عصام بن حمزه بن عبدهللا السبكي

فؤاد بن طاهر بن حسن الحداد

عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد التويجري

صالح بن محمد بن صالح الراجح

علي عبدهللا طاهر العواد

صالح بن سليمان بن جاش الجاش

علي ابن عيش ابن محمد الحمود

مؤيد بن احمد بن نارص الحسن

يد عبدالرحمن يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

امل بنت علي بن محمد المجحد

ي فرج بن رباح بن حميدي الخطانر

ميش بن جاسم بن محمد الخالدي

بندر بن حسيى  بن صالح الربيعي اليامي

عل بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

يده يجي بن عبدالرحمن بن يجي الشر

مشعل بن مسيب بن فرح العبدلي
بندر بن فهد بن سعود البشر

ي
عبدهللا بن بخيت بن عبدهللا الشهران 

ى احمد بن جهاد بن رفيع العب  

ALANEZI MASLEH MUFDHI

محمد بن عبدالمحسن بن محمد ابوزيد

فيصل بن مطلق بن شبيب السبيعي

علي بن حسيى  بن علي العواد

شاكر بن مطبى بن مطبى الشمري

ابراهيم بن عبدهللا بن حسيى  البالدي

ي عبدهللا ابن عبود ابن سند المقاطي العتيير

احمد بن صالح بن احمد الهمامي

احمد بن حسن بن طاهر العامر
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ي محمد محمد الهاجري
ماض 

عبدالعزيز بن صالح بن سلمان النشمي

جميل بن خالد بن فهد الخيال

فوزي بن عيش بن احمد الكاظم

نواف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغوينم

يوسف بن علي بن حسن المبارك

ي يتيم العب   عبود مسبى

احمد ابن عبدالعزيز ابن عبدالوهاب النجيدي

عبدالرحمن بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

ي
فيصل بن سعيد بن شاطر الشهران 

ي
سوزان فيصل سعيد الشهران 

محمد بن حمد بن ابراهيم الدهمش

بندر بن خليفه بن عمران التيماوي

حسيى  بن نارص بن علي البطاط
اياد بن حسيى  بن معتوق بوخمسيى 

نذير بن احمد بن صالح الحبيب

عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد البداح

ابراهيم بن نارص بن منصور الدوشي

ليل بنت نارص بن محمد الخلب

فهد بن محمد بن يجي القاسم

احمد بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

احمد بن عبدهللا بن غلب الذيانر العتيير

محمد بن صالح محمد المعيمع

منصور بن عبدالرحمن بن سليمان الطرباق

خالد بن عبدالرحمن بن نارص الماجد

ي
زكريا بن صادق بن عبدرب الرسول البحران 

محمد بن حسيى  بن حسن العمران

عبدرب الحسيى  بن عبدهللا بن ابراهيم

ي الدوشي
عبدهللا بن تركي بن راض 

ي
عبدهللا بن عبدالرحمن بن ابراهيم الشمران 

عبدهللا بن صالح بن احمد الباشه

زنعاف بن عبدهللا بن خشيبان السهلي

يحيى بن محمد سلمان بوعريش

ي
مي  احمد عبده الحسي 

انور بن احمد بن عبده الحسي 

عبدهللا بن ابراهيم بن احمد البناي

ي
مهند احمد عبده الحسي 

خالد بن عبدالرحمن بن محمد الفرحان

ريم بنت جاش بن صالح العبيد

عبدهللا بن فهد بن محمد بن يجي القاسم

ي
داليا احمد عبده الحسي 

صالح بن هادي بن علي ال دويس

عبدهللا سلمان حسن القويعي

احمد بن عبدهللا بن فهد بن غيث

هدى بنت علي بن عبدهللا الصقبى

RAK Properties PJSC Page 680 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

صالح بن حمد بن عبدالرحمن الرشيد

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز العرفج

هيثم بن موش بن محمد الخرس

علي بن عباس بن حسن القفاص

ميثم بن موش بن محمد الخرس
اميى  بن ابراهيم بن حسن الممي  

ي
ه احمد عبده الحسي  بشبى

خليف بن فجر بن عياط الشمري

حبيب بن حسن بن عل الهاشم

علي بن مفرج بن سعد الدوشي

ي
وليد احمد عبده الحسي 
ه احمد عبده الحسي  امبى

ي
ناديه احمد عبده الحسي 

ي
ساميه احمد عبده الحسي 

ي محمد بن ثويمر وهق المطبى

ي
نبيل بن احمد بن عبده الحسي 

خالد بن احمد بن صالح الهمامي

مريم داود عبدهللا فارع

احمد بن عبدالعزيز بن داود بالطيور

نايف بن محمد بن مسفر ال معمر

عبدهللا بن محمد عبده بن احمد الميشي

ابراهيم بن حسن بن صقر الثواب

خالد بن حسن بن عبدهللا ال نارص

باسم بن احمد بن محسن امسبح

موش بن حسن بن صقر الثواب

فهمي بن محمد بن عبدالوهاب الغزال

نارص بن احمد بن مدن العلوي

ي مشعل بن معيض بن رفيع العب  

نارص بن محمد بن صالح ال منصور

عبدهللا بن محمد بن عبدالرزاق الشعيل
عدنان بن احمد بن ياسيى  البوخمسيى 

زكي بن حسن بن صقر الثواب

محمد بن عبدهللا بن محمد النارص

عبدالعزيز بن صقر بن حسن الثواب

ي عايد بن عويد بن السيد العب  

خالد بن سعيد بن جعري الغامدي

ايمن بن جعفر بن جواد الحداد

وضاح ابن سعود ابن راشد المشعل

عبدهللا عبدالمجيد احمد آل ابراهيم

رويس بن صالح بن نارص الهمامي

محمد بن سالم بن نارص الهمامي

صالح بن سالم بن نارص الهمامي

ي
عبدهللا بن علي بن حسيى  البقشر

سالم بن صالح بن سالم الهمامي
هيفاء بنت فالح بن حمد القريي 
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SALEH RAWIS S ALHAMAMI

قاسم بن عبدالكريم ابن عبدالمحسن اللويمي

منصور بن حسن بن صقر الثواب

زهبى بن عيش بن محمد اليعقوب

ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم العجالن

ي
خالد بن مبارك بن نارص الغييي 
صالح بن اسماعيل بن ابراهيم نف 

زا ابن احمد الجارودي علي ابن مبى

ابراهيم بن مهدى بن محمد اليام

خالد بن حمد بن عبدهللا الرويتع

محمد بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

محمد بن سعيد بن عبدهللا الغامدي

علي بن عبدالوهاب بن عبدالحميد الخواجه

ي
نور بنت صالح بن اسماعيل نف 

ابراهيم بن مهدي بن محمد اليامي

عبدهللا احمد علي  المشعل

عقيل بن محمد بن طلفاح الشمري

سلمان بن احمد بن علي العبدالمحسن

سعد بن عبدالرحمن بن مبارك

نارص ابن محمد ابن حسن الجزيري

ل مطر
ّ
ي ا

عبدالواحد بن محمد بن رض 

ي خالد بن بادي بن دعيج المطبى

خالد بن جمعه بن عبدهللا الدوشي

محمد بن عبدالخالق بن عبدهللا القطان

مصطف  بن عبدالرزاق بن محمد ال حمود

جالل بن عبدالجليل بن مرهون الماء

حسيى  بن عبدهللا بن صقر الثواب
عبداللطيف عبدهللا حسن الدجان 

فارس علي عبدالعزيز العبدالكريم

ى رشود بن علي جربوع العب  

حسيى  بن سالم بن علي الهمامي

عصام بن سليمان بن احمد بو حليقه

ي
عبدهللا صالح عبدهللا السحيبان 

جمال بن علي بن عبدهللا ال بن الشيخ

ي موش بن عليوي بن جربوع العب  

سعد بن فهد بن محمد الدوشي

ي بن عبدالمحسن ال جفن
 
هزاع بن شاف

يحيى بن حمد بن محمد اليحيا

احمد بن عايش بن يوسف االربش

ي هند مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

صالح ظافر بن سعد ال بحري اليامي

علي بن حسيى  بن علي الخالدي

رشيد بن فاضل بن محمد الرشيد

حمد بن مبارك بن حمد الراشد

جاسم بن محمد بن احمد الجباره
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احمد بن حجر بن محمد الخليفه

بسام بن محمد بن عبدهللا المرشد

محمد بن حبيب بن صالح الحبيب

ي بن ركاد الشمري
حميد بن صج 

محمد بن جاسم بن محمد الخالدي

فهد بن علي بن عبدالرحمن العمرو

عبدهللا بن سعد بن سالمه الشمري

عوض بن دواس بن محمد ال عامر

عبداللطيف بن سالم بن بخيت العوده

محمد فهد مذهل المقابله

صالح بن علي بن عبدالمحسن العجمي

سعد بن علي بن عبدهللا الغامدي

احمد بن مكي بن احمد ال تركي

زياد بن عبدالعزيز بن عبدهللا العيد

ي حامد سنوشي حامد الحجبى

سعد بن حمد بن عبدهللا الغريب

ي بن دليم الرشيدي
دحيم بن مطي 

علي بن جاسم بن محمد ال محفوظ

ي بن مخلف الشمري صالح بن حرنر

ابراهيم بن شحان بن ضاحي الشمري

نخيالن بن رحيل بن محسن الشمري

ي خالد بن عوض بن حمدان العب  

علي بن حسن بن عبدهللا االربش

ي نايف شليوي    ح عواض المقاطي العتيير

محمد عبدالواحد محمد علي آل حريز

ي سامي ابن عبدهللا ابن سلمان الجنونر

قاسم محمد عبدهللا الجنونر

ي داحم بن عبدالرحمن بن منشر العتيير

ي
خليل بن يحيى بن محمد الشيج 

ي مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

فتج بن محمد بن عل العبدالمحسن

ي ساره بنت فهد بن سعود العتيير

عادل صالح عيش العسكر

ي ه بنت سفر بن مسفر العتيير منبى

ي افنان مسفر بن موسم بن مسفر العتيير

سعود بن ذيب بن ابراهيم الدوشي

نارص بن ابراهيم بن نارص الهذيلي

ي سليمان بن سالم بن نبعان العب  

هاشم بن محمد بن احمد الهاشم

ي صنهات بن تركي بن صنهات العصيمي العتيير

عدنان بن محمد بن علي غواص

ي مانع بن عويد بن مانع العب  
عائض  بن محمد بن حسن المحمض 

حبيب بن نارص بن محمد الخلف

عماد بن محمد بن عل غواص
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مصطف  بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

ي
صالح بن حسن بن مسامح الشمران 

ي بن سالم ال مطلق حسيى  بن ناحر

خالد بن محمد بن عبدالرحمن الحمدان

ادريس بن راشد بن احمد الجباره
عبدهللا بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

حبيب بن عبدالكريم بن علي ال قويسم

عبدالرحمن بن معاوض بن عوض الردادي

حميد بن رضا بن فهد الشمري

علي بن محمد بن علي الحايكي

عبدالحكيم بن صالح بن محمد تحيفه

زا بن احمد الجارودي خالد بن مبى

صالح بن محمد بن علي غواص

اسحاق بن علي بن محمد الحايكي

ي عبدالكريم بن علي جربوع العب  

ي عبيد هللا مبارك حمدان المطبى

زك بن منصور بن صالح هجلس

عبدهللا ابراهيم عبدهللا الماجد

ي رضا عبدالهادي سعيد ال عبدالرب النير

حنان بنت جعفر بن حسيى  ال ربيع

ي صباح بن ثميل بن دعداع العب  

منصور بن حسيى  بن ياسيى  الخواجه

مشاري بن علي بن صالح الغامدي

ي
عيش بن محمد بن حمد بن ظف 

جواد سلمان عبدهللا الصالح

ى ظاهر بن راض  بن محمد العب  

ي خالد بن فياض بن فرحان العب  

ي عبدهللا بن مليحان بن الجدعي العب  

خالد سعد دوشق ال غانم

صالل بدر بن صالل بن محمد العتيير

سعيد بن صالح بن محمد ال محفوظ

بدر بن صالل بن محمد العتيير

محمد حيدر محمد الجراش

ماجد بن حيدر بن محمد الجراش

عبدالرحمن حسن سكجها

ي خلف بن قويعان بن رضيمان العب  

ي
لولوه بنت فهد بن علي العريف 

حوراء بنت محمد بن حسن ال ثنيان

حبيب حسيى  بن سعود الحليلي

يج بن محمد بن حسن ال حرار

نبيهة بنت عبدهللا بن حسيى  القديجي

صالح بن غرم هللا بن عثمان الغامدي

غاده بنت عبدالمحسن بن عل الحظيف

عيبان عبدهللا ابراهيم العيبان

مؤيد بن عبدهللا بن عبدالكريم ثنيان
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ي
شويمي شامان ثان 

ي
محمد بن حسن بن ابراهيم السيهان 

طاهر بن حسن بن علي الهاشم

سليمان عبدالرحمن سعد المنصور

هيفاء بدر بن صالل بن محمد العتيير
هشام بن سعيد بن عبدهللا ال شوي  هيى 

مسلط بن سلطان بن مسلط البقمي

عبدالرحمن بن حمود بن عبدهللا الدخيل

محمد بن صالح المبارك

صالح بن محمد بن عمر العمودي

ي ي العتيير نواف بن عزيز بن نائف الذيانر

دعاء عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

مي  بنت عباس محمد المؤمن

شدي بن هادي بن مسلط الشمري

نبيهه بنت عبدهللا بن عبدالوهاب الصايغ

ايمن بن محمد بن عبدالعزيز القايدي

ماجد بن سعيد بن صالح ال نصيف

عل بن حسيى  بن سالم ال زابن

عبدهللا بن ابراهيم بن عبدالعزيز الدهيش

وفاء بنت حسن بن عبدالوهاب النارص

احمد بن حمود بن اميى  قاسم

فاطمه عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

محمد بن حسيى  بن محمد الماجدي

سعيد بن عبدالكريم بن كاظم الفرج

ي بن علي المهناء
عبدهللا بن ناشر

زينب بنت عبدالمحسن بن عبدهللا بن عيش

مراد بن علي بن صالح العبدالجبار

عبدالجليل بن عبدهللا بن احمد بن عيش

اميى  بن حمود بن اميى  قاسم

حسن بن عبدهللا بن احمد بن عيش

عبدالمحسن بن عبدهللا بن احمد بن عيش

ايات عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

محمد بن احمد بن محمد المهناء

كوثر عبدالمحسن بن عبدهللا احمد بن عيش

عبدهللا بن خالد بن محمد الخالدي

عبداللطيف بن عبدهللا بن احمد بن عيش

روان احمد بن حمد بن عوض االحمدي

عبدالعظيم بن علي بن حسيى  الحايكي

فهد عبدالرحمن احمد العبود

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن العبود

عوض عواض مروان النفيعي

ي احمد بن بريك بن سيف الكثبى

ي
محمد بن علي بن محمد الشهران 

مشعل احمد بن حمد بن عوض االحمدي

AYMEN MANSOORI ABUJAWHER
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حسيى  بن معتوق بن نارص العليوي

حسن بن علي بن عبدهللا الخميس

عبدالحكيم بن يحيى بن احمد الغامدي

عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابراهيم العيبان

نارص بن حمد بن عبدالكريم ال منصور

محمد بن صالح بن محمد تحيفه

ي محمد بن عائض بن مستور العتيير

محمد بن عبدهللا بن خالد الخالدي

ي حسيى  بن صميدان بن فالح العب  

ي محمد بن خلف بن صميدان العب  

فهد بن مرعيد بن محنش الربيعيه الشمري

ي ي الخريضي العب   احمد بن عايد بن شلير

ي بدر بن زيد بن حمدي المطبى

مشاري احمد بن حمد بن عوض االحمدي

سعد عبدالرحمن احمد

ي
 
امل بنت سعيد عياد الروف

عبدهللا بن جابر بن ذيب اليامي

ي ي بن هثل العب  
ثامر بن ملف 

مبارك بن سالم بن علي ال سالم

حسيى  بن علي بن محمد ال سالم الوعله

احمد بن حمد بن عوض االحمدي

علي بن سعد بن عبدهللا ال الشيخ

محسن بن عيضه بن احمد دنقوه

عبدالواحدبن محمد بن رض  الحريز

شاهيى  سعيد علي اليامي

اري جمانه بنت عبدالعزيز بن محمد الب  

اري عبدالعزيز بن محمد بن عمرو الب  

فؤاد بن حسن بن علي الهاشم

محمد بن عادل بن عبدالمحسن الدين

حسن بن علي بن حسن ال قمبر

ي
سعيد بن محمد بن حسن بن محمد السي 

هيثم بن علي بن احمد النارصي

محمد بن عبدهللا بن سعيد احبيل

عبدهللا بن حسن بن محمد ال حمود

عوض سعيد علي اليامي

هادي سعيد علي اليامي

حصه بنت عبدهللا بن غالب العتيير

ي محمد بن رشيد بن بتال المطبى

اوي ابراهيم بن علي بن جواد البشر

اوى مريم بنت محمد بن كاظم البشر

ي ي العب  
عبد ابن قويعان رضمان الفدعان 

صالح بن حسن بن هادي اليامي

ي نارص بن عبدالعزيز بن سعد العجاحر

ظافر بن علي عالس الوعله

شيهان سعيد علي اليامي
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رائد سعيد علي اليامي

صالح بن عبدهللا بن فريد الهمامي

محمد بن صالح بن عبدهللا الهمامي

ي بن صالح بن عبدهللا الهمامي الجبر

ايمن بن عبدالعزيز بن عبدالوهاب النجيدي
انور بن علي بن قاسم ال حسيى 

نارص بن جاسم بن حسن قنبر

ي
ان الزهران  عبدهللا بن علي بن خرص 

محمد بن حسن بن ابراهيم راشد

حسيى  بن موش بن علي الوحيد

جميل بن محمد بن عيش ال عباس

ي
ابراهيم بن حبيب بن محمد البحران 

عبدالعزيز عبدهللا عيش الحمادي

ي
فيصل بن فهد بن سعود القويض 

جمعه جعفر احمد االوجامي

هشام بن سعيد بن محمد السعيد

م احمد بن احمد بن سعيد الحرص 

سالم بن معيض بن محمد بن شويل ال عامر

صالح نايف خطاف الشمري

فالح بن نايف بن خطاف الشمري

ي ماطر بن عواد بن عبدهللا الحرنر

وك بن مبارك بن علي الهمامي مبر

ي
فواز بن مهدي ابن محيلب البيشر

احمد بن بهلن بن حمد الرشيدي

كي
حسيى  بن محمد بن ابراهيم الب 

ي بن عبدالمحسن بن احمد الحجاج
هان 

احمد بن عماد بن عثمان العلي

ي سليمان بن عويد بن معيدي العب  

حسيى  بن عباس  بن عل مشيقرى

فاضل بن عباس بن علي مشيقري

بدر بن علي بن معتوق ال بدر

علي بن احمد بن احمد ال حماد

علي بن مبارك بن علي الهمامي

افراح عبدرب الرسول عبيدان

شاج بن احمد بن عبدهللا ال عبيد

ALRADWAN JAWAD ABDRAHEEM M

ي
اهيم العريف  عبدالعزيز بن صالح بن البر

علي بن عبدالمنعم بن تركي ال هالل

احمد بن حسن بن عبدهللا المغاسله

ي
عادل بن سالم بن فرج النعمان 

يف كان  الشر محمد ابن عثمان ابن نصبى البر

ي حامد بن بطاح بن خليف العب  

ي سعدون بن حاشم بن حمام العب  

SAEED ABDULWAHED S ALMARHOON

عل بن محمد بن محمد البوموزه
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خليف بن علي بن شيخ الخالدي

فيصل بن فهد بن عبدهللا العجيان

نوف بنت فهد بن عبدهللا العجيان

عبدالمحسن بن سليمان بن محمد بالغنيم

ي سعود بن عبدالعزيز بن شباب العتيير

نارص ابن علي ابن عالس اليامي

فهد علي عبدهللا مسلجي

فارس بن عبدهللا بن نارص الفارس

محمد حمد ابراهيم الضويلع

سلطان بن حمد بن ابراهيم الضويلع

مي ضيف هللا بن صالح بن ضيف هللا الشبر

عبدهللا سلمان محمد الصايغ

سعد سعيد علي اليامي

نايف بن عبدالعزيز بن محمد النعيم

ي سالم صائل موش السبيعي العب  

محمد بن عبدهللا بن محمد المطرود

علي بن عبدالرحمن بن محمد الدوشي

سعيد بن علي بن عالس اليامي

اري عمر بن عبدالعزيز بن محمد الب  

يوسف بن عباس بن حسن

عبداالله بن عبدهللا بن ابراهيم القطان

ي سعيد علي اليامي
امان 

عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز العامر

ياسميى  بنت عبدالخالق بن عبدهللا القطان

زكيه عباس علي الهزيم

علي بن مهدي بن محمد ال درويش

احمد بن ابراهيم بن محمد القطان

محمد بن علي بن عبدالعزيز النارص

عوض بن علي بن عالس الوعله

ان متعب بن مزيد بن زيد السمبى
عبدهللا بن سعود بن احمد الحميى 

عيش بن احمد بن موش المحمد صالح

خالد بن عبدالرحمن بن ابراهيم الجابر

عبدالعزيز بن صالح فري    ح الفري    ح

ي
روان عبدالوهاب عايض القحطان 

ي
عبدالوهاب بن عايض بن حسن القحطان 

ي محمد بن دعاس بن مناكد العب  

فهد بن مبارك بن علي الدوشي

ي عيش بن عايض بن مفكر المطبى

عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الخلف

ي ماجد بن غالي بن كديميس العتيير

نوار بن محمد بن خرص  العتيير

حمد محمد حمد الدوشي

حسيى  بن عبدهللا بن مهدي الحكيم

ي محمد بن منديل بن فراج الزعير
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ي فاطمه بنت سنوشي بن حامد الحجبى

محمد بن علي بن جاسم السالم

معب   بن عبدهللا بن خالد الشلهوب

طارق بن علي بن سلمان ال حبيب

خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمرو

سعود بن عبدالعزيز بن سعود الجارهللا

اميى  بن ابراهيم بن عبدالعزيز السويلم

سلمان بن داود بن سلمان السالم

يوسف بن احمد بن عايش  الحميدى

نارص بن عايض بن نارص الفهادي

سالم بن محمد بن سالم ال سالم

ي بندر بن مطلق بن صنهات العتيير
محمد اميى  بن عبدالقادر بن عالم تركستان 

عادل بن صالح بن عبدهللا السعيد

ين سمر بنت حسن بن سعد العمبى

محمد بن عبدهللا بن موش ال شيف

عبدالجليل ابن حمزه ابن حسيى  الحكيم

فيصل خلف ضحوي الرويلي

مبارك بن فهد بن محمد الدوشي

ي ماجد بن عايض بن محمد المطبى

ي سعد بن فهد بن مصلح المطبى

ي عبدهللا بن سليمان بن عبدهللا الجنونر

ي عبيدان بن عبيد بن رايد العتيير

ي ابراهيم بن طامي بن عواض العتيير

عوض بن جارهللا بن عوض المالكي

محمد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الورثان

مطلق بن صنهات بن زويد العتيير

عبدالوهاب بن محمد بن صالح العبدهللا

ي ي عبداللطيف محمد الحاحر
هان 

علي بن عبدهللا بن يوسف المحمد علي

ي ي بن مهدي بن حسن البر
 
ف شر

منصور عبدهللا محمد اليعقوب

ي بن علي بن حسن الضامن
 
عبدالباف

يوسف بن عايش بن يوسف االريش

حسن بن محمد بن يوسف المحمدعلي

رياض بن احمد بن علي المسلم

ي
خالد عبدالوهاب عايض القحطان 
رجيحه بنت محمد بن محمد البقشر

علي بن محمد بن علي ال شبيب

فالح بن فهيد بن عايض الدوشي

سالم غانم الهاجري

فهد غانم الهاجري

خالد غانم الهاجري

فالح غانم الهاجري

ي عبدالعزيز بن منشر بن عبدهللا العتيير
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ي
ابراهيم بن سعد بن ابراهيم العريف 

اثبى احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

صالح بن حسن بن محمد العلي

عباس بن علي بن موش الحماده

بندر بن سعود بن غيث الردادى

طارق بن زياد بن حسن المفتاح
مرتض  بن محمد بن عبدهللا السميى 

سامي بن احمد ابن علي الخويصه

مشعل بن جواد بن باقر الشخص

سليمان بن محمد بن عبدالكريم الجاش

ي
عبدالعزيز بن علي بن سليمان الحوشان 

عدنان بن عبدهللا بن عل الشعالن

فهد بن عثمان بن مبارك العايد

ي محمد بن خربوش ن سعدون العتيير

ي
مسفر بن محمد بن فهد القحطان 

هشام بن جواد بن باقر الشخص

احمد بن حبيب بن عايش الحبيب

غفون بن سالم بن مسعود اليامي

طارق بن زيد بن عبدالعزيز بن فياض

منصور بن جمال بن ابراهيم المديفر

شالش بن نايف بن محمد الربيعيه الشمري

ي
سعود بن محمد بن سعد العريف 

حسيى  بن عباس بن علي مشيقري

ي بندر بن نهار بن عوض المطبى

عبدهللا ابن صالح ابن عبدهللا الباروت

ي
محمد بن علي بن حسيى  الدجان 

غانم بن سالم بن سعيد الهاجري

انور بن احمد بن معتوق البدي

ي محمد بن حمود بن محمد عواحر

فهد بن عبدالعزيز بن ابراهيم القاسم

مالك بن عل بن سلمان ال داؤود

ي الوليد بن عبدالعزيز بن براهيم الوهير

جابر بن فهد بن نهار الصقر

خالد بن صالح بن عبدهللا ال عبدالسال م

محمد بن خميس بن احمد اليوسف
سلطان بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 
حسيى  بن عبدالكريم بن حسن ابوشاهيى 

خالد بن براهيم بن علي القزالن

يف صالح بن ضاوي بن محمد الشر

محمد بن سليمان بن عبدهللا العلويط

عبدالخالق بن عل بن عل الغريب

بندر بن عسكر بن محمد لسلوم

مانع بن عبدهللا بن محمد الصقور

محمد بن بندر بن عسكر لسلوم

بندر بن محمد بن سعد السهلي
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خالد بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 

ي
عمر بن ماطر بن كنعان الدعجان 

مسفر بن سعيد بن محمد القاسم

مشاري علي ابراهيم السليمان

ه بنت عبدهللا بن عثمان الجاش امبى

زكي بن حسن بن دخيل ال عريف

محمد بن فهد بن مسلط الشمري
نارص عبدالكريم عثمان ابابطيى 

عثمان بن عبدالكريم بن عثمان ابابطيى 
سعد محمد عبدهللا البابطيى 

علي بن طاهر بن علي بوموزه

عبدالكريم بن جاسم بن محمد العبادي

ي عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن محسن الحرنر

حسيى  بن علي بن احمد الدبيشي

ي
اسماعيل بن محمد بن صالح الدبيج 

ي ي الحرنر
 
فهد بن مبارك بن الف

ي فايزه بنت محمد بن ضيف هللا الحرنر

احمد بن عيش بن احمد البناوي

عبدالرحمن صالح ابراهيم الشهيل

محمد بن عيش بن حسيى  الشوج

انور عبدالعزيز بن عبدهللا العقيل

عبدهللا بن محمد بن عبدالرحمن الفواز

طالل محمد عبدالكريم العوى

زاهر بن حسيى  بن حسن الزاهر

احمد بن علي بن دخيل ال عريف

ابتسام بنت علي بن محمد الخليف

سلطان بن علي بن خليف الخليف

ي ي بن عبدهللا بن ابراهيم الدريير دريير

ي ي العتيير
 
محمد بن مبارك بن سعود المورف

ابراهيم احمد محمد القطان

مانع احمد محمد ال شقيح

طالل بن واصل بن عبدالوهاب المومن

مصطف  احمد محمدالصالح

عبدهللا بن محمد بن عبدهللا السليمان

نارص بن سلمان بن نارص بن خثالن

صادق بن احمد بن محمد الحمود

خالد بن يوسف بن عياده الخطيب

محمد بن ماجد بن عياش الرشيدي

يود قبالن الرشيدى سعد بن شر

علي بن يسلم بن سالم القثمي

نايف بن عبدربه بن حسيى  الباذر

حسن بن عبدربه بن حسيى  الباذر

مفرج بن احمد بن صالح الهمامي

صالح بن ياسيى  بن علي السلمان

صالح سليمان سعد العجيمي
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ي ي الحرنر غالب بن حثليى  بن صلير

ي ان العتيير حمد مفرح دهبى

عدنان بن معتوق بن حسيى  العسكر

علي ابن عبدالمجيد ابن حسيى  الباذر

عبدربه بن حسيى  بن محمد الباذر

عبدهللا بن مهدى بن عبدهللا الحكيم

عبدهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي تركي بن محمد بن مفوز العتيير

AHMAD BANANI MARIKO

ي
محمد يوسف حسيى  السيهان 

محمد بن عايش بن احمد بوسنه

ي عبدهللا بن محمد بن شطي العب  

ي علي بن مرعي بن حسن العب  

زهبى محمد ابراهيم العيندي

بشبى شمروخ طالق مسعد الشمري

عل بن محمد بن عبدهللا الموش الفداغم

عبدالنارص بن اسعد بن ابراهيم خياط

يوسف بن محمد بن حسن المؤمن

علي بن حسيى  بن احمد المطرود

ي نارص بن مصارع بن رشيد العب  

محمد بن علي بن عبدهللا الخطيب

ي خالد بن قنان بن حميد المطبى

عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد النادر

خالد بن علي بن عبدالعزيز الطيار

ي سعد فهد سعد العمبى

ي بن علي بن محمد ال افري    ج
 
صدف

عطاهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي جمال بن مثيب بن وقيان العتيير

تركي بن صقر بن عيد الغبيوي

ى  بن عل العب  
 
حسيى  بن الف

ي
ي بنت عيد بن احمد السيهان 

تهان 

مدهللا بن حمدان بن علي الشمري

ي
فارس بن حميد بن عتيق الجهي 

خالد بن نارص بن سعد السهل

نارص بن سعد بن بان  السهل

ساره بنت نارص بن سعد السهل

بدر بن حبيب بن محمد الدليلي

ي
محمد بن محمد بن احمد الدوح 

كي
احمد بن عيش بن محمد الب 

نوف بنت نارص بن سعد السهل

عبدالرحمن بن سليمان بن سعيد ابويابس

احمد بن علي بن محمد الحسن

حسيى  بن علي بن حسن غالب

ي بن عبدهللا المختار شاكر بن عبدرب النير

صالح بن عبدالمحسن بن صالح الحرز

RAK Properties PJSC Page 692 of 696 Unclaimed Dividends



Uncalimed Dividends - Year 2014

2014العام - األرباح غير المستلمة 

ي
فهد بن خليل بن جمعان القحطان 

البندرى بنت نارص بن سعد السهل

ي غانم بن شهاب بن بشبى العب  

حسيى  علي القطان

فاطمه بنت عبدالعزيز بن عبدالحميد القطان

عمر بن صالح بن علي العبيد

ي
صالح بن علي بن محمد القرشر

ي محمد بن عبدالرحمن بن سالم الحليير

مفيد بن علي بن عباس ال حميد

حبيب بن حسن بن صالح الحمدان

ي
محمد بن سالم بن صالح النجران 

صقر علي خميس الحسن المهندي

سعيد حسن عيد الكواري

محمد عبدالرحيم يوسف قمبر

عائشه علي يوسف الخاطر

عمبى فهد راشد الجبر النعيمي

محمد علي صالح علي المهندي

عبدهللا محمد سعد المهندى

مقبل محمد مقبل السبيعي

احمد محمد علي خميس الحسن المهندي

محمد علي خميس الحسن المهندي

حسن علي عبدهللا علي باخميس

محمد سيف مفتاح شنظور

احمد علي محمد هالل المهندي

حمد عل احمد االنصاري

ي العذبه
طالب راشد محمد الودعان 

فرج قحطان مبارك ربيعه السليط

عبدهللا خالد محمد خالد الخاطر

ي العذبه
حمد طالب راشد الودعان 

مفتاح محبوب مفتاح رشيد

سالمه نارص عيش علي السليطي

ى المهندى خالد جاسم جمعه الشقبى
عليوى عبيد عبيد عليوى الحراجيى 

جاسم محمد اسماعيل احمد الحمادي

راشد محمد محسن صالح العجر

محمد محسن صالح منرص العجر

عيش بن احمد بن خليفه ال طوار الكواري

نوف خالد محمد خالد الخاطر

خالد محمد خالد محمد الخاطر

لولوه جبر مبارك ال بن زيد المناعي

تركي خالد محمد خالد محمد الخاطر

ي حيان خالد حيان خالد العتيير

عبدالرحمن صالح عبدالرحمن المحمدي

عبدهللا مروك الماس السعدي

نورعبدالعزيز احمد عبدهللا النعمه
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جاسم يوسف احمد جمال

اف عبدهللا حمد علي حمد االشر

Shakil Ahmad

الهام حمد سالم الكواري

غاليه علي عبدهللا المال

عبدهللا صديق عبدهللا عبدالرحيم القطان

ي بخيته عبدالهادي محمد فارس الحبانر

سالم محمد هالل البنعل المهندى

ه ال عذبه حمد راشد محمد الجهبى

ف عبدهللا ف عبدهللا شر شر

جاسم محمد عبدهللا عبدالرحمن العبدهللا

ي بن خالد بن غانم بن علي العبدهللا ال
ثان 

وليد مجلي وليد الحميدي

محمد صالح محمد عبدهللا شور

نارص صالح محسن نارص السعدي

توفيق حيدر صالح احمد محضار

سلمان سالم جاسم محمد البحر

عبدالعزيز محمد حسيى  محمد عبدهللا

يوسف نارص عيش علي السليطي

ي العذبه
علي طالب راشد الودعان 

يوسف عبدهللا احمد قاسم العمادى

مشعل جمعه محمد البوعفره الكواري

ريم احمد حسن محمد السالم

احمد حسن محمد احمد السالم

عبدهللا احمد حسن محمد السالم

ابراهيم نوح جاسم حسيى  المطوع

نارص علي مبارك احمد المحمود

راشد علي حسن الجفالي النعيمي

بدريه حمد سالم الكواري

مبارك فهد راشد الجبر النعيمي

روزه نارص عيش علي السليطي

حسن علي مبارك احمد المحمود

مها علي مبارك احمد المحمود

هيفاء حسن نارص الراشد

ي احمد سنان سعد سنان الكعير

فهد علي مبارك المحمود

نوال نارص عيش علي السليطي

ASHAR CHANDRA SINGH VIJAY SINGH

ي
سامي بن سعيد بن عبدهللا النبهان 

ي ي الحمبى عواطف بنت علي بن سعيد العكبر

ة عبداالمبى سلطان سمبى

ي
 
اس بن خلفان بن حمود الطوف نبر

المسام للتجارة واالستثمار ش م م

محمد بن خميس بن شور العلوى

حمزه بن علي بن محمد عيدروس
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محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا

ي محسن بن سعيد بن سعد جداد الكثبى

ي
فيصل بن سعيد بن عبدالرحمن المخيي 
هشام بن عبدالعزيز بن محمد البلوشر

مها بنت حسيى  بن باقر

احمد بن سعيد بن احمد المزروعي

 الكيومي
محمد راشد سالميى 

محمد بن عبدالمجيد بن عبدهللا

KIRAN CHANDRASINH

محمدعل بن عبداالمبى بن سلطان

BHARAT KUMAR JAMNADAS

ASHER HANSA BHARAT

راشد بن سعيد بن راشد الشامشي

مي  بنت سعيد بن سليمان الضنكي

محمد خميس سعيد الفوري

داود بن محمد بن سالم

سعيد بن راشد بن خلفان العجمي

حنان بنت مصطف  بن عبدهللا

BRAGANZA IVOR MARIO

سعود بن عبدالعزيز بن حميد الزيدي

سكينه بنت مصطف  بن عبدهللا

علي بن مصطف  بن عبدهللا

سعيد بن حسن بن علي المرزوق

ي
صادق بن محمد حسن بن موش اللوان 

ي
احمد عبدهللا صالح الشعبان 
اسامه اميى  احمد ابوهان 

عالء شكري رفاعي المراشده

رنده ياسميى  عارف عبدهللا زالطيمو

خالد قاسم ياسيى  اسعد

Aziz Tadayon

وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا

طلعت سعيد محمود المدهون

سامر محمود القطان

SYED SULTAN AKHTAR

Muhammad Osman Ullah

محمد علي محمد العودي

مجيب عبدالجبار ردمان

MASANOBU KAKIZAWA

YUKIO OKA

YASUAKI KODAMA

عمر صالح عمر هنيه

Reza Heidarpour Meymeh

فادي نقوال نمر سابا

Rosmy Jean Louis

MURTAZA NASEEM
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Suleiman Ismail Yahyah

Andreas Christian Luck

كه العديد للمقاوالت والنقليات ذ م.م.شر

نجاح محمود تميم

نبيل نظمي محمود الشيخ

حسن عبيد جميع عبيد هنداشي

ي مطر عبدهللا محمد المهبى

محمد اسماعيل ابراهيم الفردان

ي مسلم سالم واسط الكثبى

عزيز احمد ديب

ي احمد محمد
احمد حنف 

ي
 
حسن احمد ابراهيم المرزوف

ي
حمدان حامد مطر عطاهللا البلوشر

ي
طلحه محسن فضل العفيف 

ابراهيم خليفه محمد العبيدهللا السويدي

ي
فاطمه محسن علي العفيف 

محمود ذيب حماد

ي
امل عبدالقادر علي عبدهللا العفيف 

عمر حيى بخيت بن زيود الشامشي

RAK Properties PJSC Page 696 of 696 Unclaimed Dividends


