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NMDC001712 ري ع�دالحك�م محمد ع�دهللا الجاب 325 NMDC001430 جمعة محمد جمعة العل�ة 267
NMDC001715 �

رستما�� رحمن حسن محمد ال ع�دال 326 NMDC001431 �
مسعد احمد ال��ا�� 268

NMDC001716 ع�دالرزاق حسن محمد 327 NMDC001432 MOH'D EISA AHMED AL ALI 269
NMDC001717 �

رستما�� محمد حسن محمد ال 328 NMDC001434 ري راشد الظاه راشد سع�د  270
NMDC001718 فاطمة احمد محمد المال 329 NMDC001436 ري راشد ت��س الظاه سع�د  271
NMDC001726 ع�دهللا ع�� عوض ع�دات وعائلته 330 NMDC001438 SAEED ALI HUMAID MARZOOQ 272
NMDC001733 ع�� محمد ع�� عاشور 331 NMDC001445 راشد حسن سع�د بن ت��ه عل�اء  273
NMDC001734 ردان الس�د ماجد الس�د ع�� الس�د ماجد الف 332 NMDC001448 � زعا�� س�ف ع�� ع�� القطام ال 274
NMDC001741 راشد زوجة خم�س محمد اللهام عامرة  333 NMDC001454 فاطمة ع�� زوجة نا� محمد نا� 275
NMDC001742 ري عا�شة ع�� زوجة سلطان محمد الظاه 334 NMDC001459 راشد المنصوري م�خوت غانم  276
NMDC001745 � الحمادي مو� محمد ام�� 335 NMDC001461 محمد احمد جاسم 277
NMDC001747 محمد سع�د ع�دهللا العمودي 336 NMDC001464 � زعا�� راه�م سالم يوسف الم�س ال اب 278
NMDC001749 فاطمه قش�م زوجة محمد حمد الجروان الن�ادي 337 NMDC001465 �

راشد سع�د خلفان الحسا�� 279
NMDC001752 �

رمي�� � خل�فة ال
احمد ثا�� 338 NMDC001466 MOH'D ALI MOH'D ASHOOR 280

NMDC001753 ري سع�د خم�س عب�د خم�س الظاه 339 NMDC001473 � محمد �اقر خوري أم�� 281
NMDC001754 �

سالم خم�س عب�د الع�سا�� 340 NMDC001475 راه�م اسماع�ل خوري آمنه محمد اب 282
NMDC001759 رضان رف م محمد �ع 341 NMDC001477 سلطان عا�شة سلطان زوجة 283
NMDC001762 �

راشد سع�د الهنا�� خم�س  342 NMDC001491 سع�دة محمد زوجة تامر خلفان 284
NMDC001765 فط�م احمد ع�دهللا المنصوري 343 NMDC001493 تامر خلفان س�ف �العط�ب المرر 285
NMDC001767 زمله محمد زوجة صالح ع�� نا� المنصوري 344 NMDC001496 � �� جمعة سع�د المح�� 286



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC001969 راشدي را�ان �الهد ال ركة صالح زوجة  403م�ا NMDC001772 محمد حمد ع�� ض��ــــخ المنصوري 345
NMDC001970 راشدي را�ان �الهد طا�� ال 404 NMDC001774 محمد جمعة بتال المرر 346
NMDC001972 عب�د نا� خل�فة 405 NMDC001778 MUBARAK SAIF MOH'D MUBARAK 347
NMDC001982 محسن قاسم ع�� السعدي 406 NMDC001784 � زعا�� سالم سع�د نا� ع�لوە ال 348
NMDC001983 ري حمد سه�ل عنودة العام 407 NMDC001785 راشد سالم ع�د الس��دي سال مة عب�د زوجة  349
NMDC001984 ري سع�د صالح عوض الجاب 408 NMDC001786 راشد سالم ع�د الس��دي محمد  350
NMDC001998 ز�نل خوري محمد س�ف هللا محمد  409 NMDC001788 رك المنصوري سع�د س�ف محمد م�ا 351
NMDC001999 مناع س�ف هللا محمد خوري 410 NMDC001792 ز�ن سالم سعود �ف  �� ال 352
NMDC002000 م�� س�ف هللا محمد خوري 411 NMDC001800 �

راه�م احمد جاسم صد��� محمد اب 353
NMDC002004 ري راشد ت��س الظاه 412ت��س  NMDC001805 راشد المنصوري جعروف  354
NMDC002008 رفا�� ل�� الس�د يوسف الس�د محمد ع�� ال 413 NMDC001816 ري سالم الدودة محمد العام 355
NMDC002012 SAIF ATEEQ SAEED KHALAF 414 NMDC001820 صالحة عب�د زوجة ع�دهللا يوسف الن��س 356
NMDC002021 � محمد ع�� عب�د ع�� جل�� 415 NMDC001824 سلطان سع�د س��لم وعائلته 357
NMDC002030 ري ب�نة سالم الحمرور العام 416 NMDC001826 راشد محمد المزرو�� 358حمدة احمد زوجة 
NMDC002031 ري �الحلوس حمد حمد حمرور العام 417 NMDC001827 راشد محمد عوض المزرو�� احمد  359
NMDC002050 محمد ع�دهللا محمد 418 NMDC001841 ري سه�ل النح�س نا� العام 360
NMDC002054 رحمن �عقوب ش�خة ع�� زوجة ع�دال 419 NMDC001842 ري هدفه ع�� �الروس العام 361
NMDC002055 رحمن �عقوب حمدان ع�دال 420 NMDC001843 ري ب�نه ثع�لب زوجة سه�ل النح�س نا� العام 362
NMDC002066 عادل محمود ع�� لقمان 421 NMDC001845 �

ع�دهللا سع�د حمد الغي�� 363
NMDC002069 ي �� ز�نة محمد زوجة ع�د عب�د المه 422 NMDC001846 راشد سع�د حمد � زوجة  عا�شة شن�� 364
NMDC002072 حسن محمد طالب خوري 423 NMDC001847 �

ع�دهللا محمد ع�دهللا الغي�� 365
NMDC002074 موزة نا� س�ف النع��� 424 NMDC001848 �

موزة س�ف زوجة ع�دهللا سع�د الغي�� 366
NMDC002078 ري � العام

��� �� 425مكتوم محمد عامر ال NMDC001850 محمد خم�س صالح 367
NMDC002080 ري سل�م سالم �اال سود العام 426 NMDC001851 راشد جاسم جمعة  368
NMDC002081 رك الهام�� م��م م�ا 427 NMDC001857 راشد محمد عوض المزرو�� 369
NMDC002082 سع�د حمد سع�د الهام�� 428 NMDC001863 موزة سع�د زوجة سالم شهدادع�دهللا الن�ادي 370
NMDC002096 �

راه�م ال�لو�� احمد ع�دهللا اب 429 NMDC001864 رحمن احمد محمد الن�ادي ع�دهللا ع�دال 371
NMDC002097 و رح�م م�� محمد ع�دال 430 NMDC001867 ر�� صالح مسلم سع�د المح 372
NMDC002098 � وعائلته زعا�� ر�حان ال راشد  431 NMDC001868 حمدان محمد حمدان المنصوري 373
NMDC002102 محمد خلفان سع�د المنصوري 432 NMDC001877 ري ع�ضه صالح محمد العام 374
NMDC002103 � زعا�� راشد  ع�� العل��م ال سع�د  433 NMDC001880 راشد المر الن�ادي حم�د  375
NMDC002104 رك جابر حمد المنصوري م�ا 434 NMDC001881 عاتق ع�� محسن 376
NMDC002106 �

رمي�� راشد احمد حم�د ال 435 NMDC001885 �
رمي�� � عزران ال

سه�لة ثا�� 377
NMDC002107 سع�د سع�د ع�� القب��� 436 NMDC001890 راشد الن�ادي خل�فة المر  378
NMDC002111 �

سالم سع�د ع�دهللا الحوس�� 437 NMDC001895 �
رمي�� راشد خم�س احمد ال 379

NMDC002112 �
محمد سالم سع�د ع�دهللا الحوس�� 438 NMDC001900 و�� ع�دهللا محمد جعفر ال�ل 380

NMDC002121 ري حمد حمدان س��دان العام 439 NMDC001902 و�� ع�دالجل�ل ال�ل 381
NMDC002127 ي �� زعل المه سع�د خلفان  440 NMDC001903 و�� م��م ع�دهللا محمد جعفر ال�ل 382
NMDC002135 زا�د �خ�ت دحنان الفال �� �خ�ت  441 NMDC001904 و�� ز��ب ع�دهللا محمد جعفر ال�ل 383
NMDC002136 زا�د �خ�ت دحنان الفال �� خل�فة  442 NMDC001905 � خوري رسول محمد حس�� 384احمد محمد 
NMDC002137 زا�د �خ�ت دحنان الفال �� حم�د  443 NMDC001908 و�� احمد محمد جعفر ال�ل 385
NMDC002140 محمد عمر ع��د المنصوري 444 NMDC001909 م��م س�د عمر س�د ع�دهللا الهاش�� 386
NMDC002143 ري رش محمد العام ع�� ط�� 445 NMDC001910 � �اقر خوري محمد ام�� 387
NMDC002160 ر�يع ع�� المزرو�� محمد  446 NMDC001914 ري سالم محمد سه�ل عنودة العام 388
NMDC002166 ركه ع�� جابر سع�د المنصوري 447م�ا NMDC001918 ع�دهللا خادم ع�دهللا المنصوري 389
NMDC002173 زا�د �خ�ت دحنان الفال �� عوشة  448 NMDC001920 غانم السودي سل�م المنصوري 390
NMDC002174 راشد دحنان ذ�اب الفال �� سل�  449 NMDC001930 سالم سالم شل�ل المزرو�� 391
NMDC002175 زا�د �خ�ت دحنان الفال �� 450 NMDC001934 ر�يع سل�م ع�دهللا خم�س  392
NMDC002181 ري محمد قناص ع�� العام 451 NMDC001935 ALSAGHIR KHALIFA 393
NMDC002189 راشد عب�د المنصوري �ج  452مطرە ف NMDC001946 � زعا�� راه�م ال راه�م هال ل اب 394محمد اب
NMDC002190 راشد عب�د المنصوري �ج  453محمد  ف NMDC001947 � زعا�� راه�م ال راه�م هال ل اب 395احمد اب
NMDC002200 عوشة سلمان زوجة ص�اح محمد المزرو�� 454 NMDC001955 ري احمد محمد �الحط�م العام 396
NMDC002202 سه�ل ص�اح محمد عب�د المزرو�� 455 NMDC001957 �

اسماع�ل محمد احمد ال�لو�� 397
NMDC002203 ص�اح محمد عب�د المزرو�� 456 NMDC001958 � رب ال�ت�� عب�د محمد حا 398
NMDC002205 AHMED HASAN MOH'D AL TAJER 457 NMDC001959 ص�حة ضاوي زوجة محمد ص�يح خل�فة 399
NMDC002206 HASAN AHMED HASAN MOH'D 458 NMDC001963 خل�فة خم�س سالم ع�دهللا ال�ادي 400
NMDC002217 رك ع�دهللا الهام�� � زوجة م�ا

حرە ثا�� 459 NMDC001964 صالح سعد احمد المنصوري 401
NMDC002219 ABDULLA SIDDIQ MOH'D KHOURI 460 NMDC001967 جمال محمد سالم �الع� 402



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC002514 � محمد ع�� عروقة الطن��� 519 NMDC002222 ري رشوم العام ب�نه سه�ل زوجة سالم ط 461
NMDC002516 عب�د صالح محمد سع�د النع��� 520 NMDC002223 ري رك سع�د العام هض�ان م�ا 462
NMDC002519 رس سع�د ب�ان فاطمة هال ل زوجة فا 521 NMDC002224 SALIM SHAHEEN MOH'D JUMA 463
NMDC002523 � �� عب�د محمد فن ع�دهللا المح�� 522 NMDC002225 ر�� مكتوم مع��ض المح 464
NMDC002524 � �� س�ف محمد فن ع�دهللا المح�� 523 NMDC002227 راشد منصور محمد المنصوري 465
NMDC002525 � �� موزة س�ف زوجة محمد فن المح�� 524 NMDC002235 رحمن محمد صالح ع�دال 466
NMDC002526 � �� محمد فن ع�دهللا المح�� 525 NMDC002236 �

ع�دالرزاق ع�� الزرعو�� 467
NMDC002529 محمد نا� سالم 526 NMDC002238 �

محمد ع�دال���م الزرعو�� 468
NMDC002542 ري سالم مسلم حمد حمرور العام 527 NMDC002251 عم� حم�د عم� المنصوري 469
NMDC002545 راشدي مسلم سالم مسلم ال 528 NMDC002278 خالد ع�داللط�ف عثمان سعود ال�سام 470
NMDC002548 رضا ع�دهللا محمود خوري ع�دال 529 NMDC002281 درو�ش محمد صالح خوري وعائلته 471
NMDC002549 راشد حم�د حم�د المنصوري 530 NMDC002291 � زعا�� ش�خة سلطان ع�دهللا منصور ال 472
NMDC002551 حسن صالح �سلم 531 NMDC002292 � زعا�� هدى ع�� زوجة ع�دالع��ز جاسم حم�د ال 473
NMDC002560 HAMAD MURSHID TAMEEM 532 NMDC002296 احمد حمد احمد دمينه المنصوري 474
NMDC002561 حسن ع�� حسن مصبح 533 NMDC002297 وضحة حمد زوجة حم�د المنصوري 475
NMDC002567 راء سع�د سالم الهام�� عف 534 NMDC002298 �

ع�دهللا احمد محمد الزرعو�� 476
NMDC002568 خالد مصبح ع�� محمد ع�� االهام�� 535 NMDC002307 رك المنصوري رملة حم�د ص�اح م�ا زنه خادم ا 477م
NMDC002569 فاضل سع�د سالم حم�د الهام�� 536 NMDC002312 رك حف�ظ المزرو�� س�ف م�ا 478
NMDC002570 سع�د سالم حم�د الهام�� 537 NMDC002313 MEIRA BAKHEET ALI AL MANSOORI 479
NMDC002571 دف�ه محمد زوجة سع�د سالم الهام�� 538 NMDC002317 درو�ش محمد المنصوري 480
NMDC002574 ع�دال���م احمد يوسف 539 NMDC002318 � ع�� خوري احمد محمود حس�� 481
NMDC002579 � طاهر

محمد شا�� 540 NMDC002321 راشد المنصوري 482رو�ه خلفان زوجة غ��ب 
NMDC002591 رك مسلم الع���� جمعة م�ا 541 NMDC002331 ري جابر ع�دهللا حسن الجاب 483
NMDC002592 رك جمعة الع���� م�ا 542 NMDC002334 ري رامه حداد العام صالح ع�� ك 484
NMDC002593 �

خادم سع�د محمد الغي�� 543 NMDC002346 صالح عا�ض شماخ 485
NMDC002595 �

ع�� خم�س سع�د الغي�� 544 NMDC002348 � خوري �ف محمود حس�� �� محمد  486
NMDC002603 نا� خلفان ط��لب المنصوري 545 NMDC002349 � ع�� خوري محمد صالح محمود حس�� 487
NMDC002604 انعام حم�د سالم جمعة 546 NMDC002356 ري رملة محمد جاسم محمد الشم فاطمة احمد ا 488
NMDC002605 س�ف حم�د سالم جمعة 547 NMDC002369 ري مطر سالم مسلم السمح العام 489
NMDC002606 راه�م جاسم العل�ج�م فاطمة اب 548 NMDC002395 زك�ه حسن محمد المنصوري 490
NMDC002607 عا�شة حم�د سالم جمعة 549 NMDC002396 ري � ع�دالواحد فك محمد ام�� 491
NMDC002608 ف�صل حم�د سالم جمعة 550 NMDC002397 �خ�ت ص�اح الحاي المنصوري 492
NMDC002614 ري زة العام 551رائعة حمد زوجة حمدان ال�� NMDC002398 مطرە نا� سع�د المنصوري 493
NMDC002615 ري محمد حمدان س��دان العام 552 NMDC002400 راه�م الحمادي ع�دهللا سع�د اب 494
NMDC002616 ري ع�ضة حمدان س��دان العام 553 NMDC002408 �اء سع�د زوجة احمد ع�دهللا العف��ت ن 495
NMDC002617 ري عب�د حمدان س��دان العام 554 NMDC002410 طماعة ع�� محمد الن�ادي 496
NMDC002619 خل�فة خلفان خل�فة المرر 555 NMDC002416 ع��شة محمد زوجة محمد سع�د الشام�� 497
NMDC002621 جمعة خلف شمس 556 NMDC002418 MOH'D BILAL MOH'D AL DHAHERI 498
NMDC002629 ع�� سع�د سالم الس��در 557 NMDC002419 ري وز هال ل الظاه توفيق ف�� 499
NMDC002632 � زعا�� سالم ع�� ع�� ال 558 NMDC002425 MOH'D ABDULLA ABDUL QADIR 500
NMDC002634 � ع�دهللا محمد حس�� 559 NMDC002430 مطر احمد محمد المنصوري 501
NMDC002635 �ته �ج ع�دهللا العمر وأ 560ع�دال���م ف NMDC002431 HAMAD ALI AL AFAD AL MANSOORI 502
NMDC002645 مسفر ع�� محمد ع�� عطشان الهام�� 561 NMDC002432 AMIR HAMAD AL AFAD 503
NMDC002649 MOZA JABAR KHAMIS JABAR 562 NMDC002433 FAHAD HAMAD ALI AL MANSOORI 504
NMDC002657 راه�م حم�د سالم جمعة اب 563 NMDC002435 DARWISH ABDULLA ABDULRAZZAQ ALHARRI 505
NMDC002658 حم�د سالم جمعة بن حم�د 564 NMDC002436 �

سع�د ع�دهللا ع�� خلفان الحسا�� 506
NMDC002671 خل�فة احمد محمد الهام�� 565 NMDC002440 راشدي وأوال دە سع�د ن� �خ�ت ال 507
NMDC002675 ABDULHAMEED MOHAMED 566 NMDC002443 ري وعائلته سه�ل سالم سل�م العام 508
NMDC002677 � مرزوق فال ح جابر الح�ا�� 567 NMDC002444 ري سالم سل�م �اال سود العام 509
NMDC002701 ري رك الم رك زوجة محمد حمد م�ا 568معج�ه م�ا NMDC002459 فاطمة الهندي زوجة س�ف ص�اح 510
NMDC002705 �

رمي�� رحمن ال احمد ع�دهللا ع�دال 569 NMDC002474 شما هال ل زوجة نا� خلفان خم�س 511
NMDC002706 �در محمد احمد مطر الس��دي 570 NMDC002477 راشد المنصوري حب��ة سالم زوجة آمنه  512
NMDC002716 راشدي �ج محمد ال سه�ل ف 571 NMDC002478 راشد عب�د المنصوري احمد  513
NMDC002718 � ع�� آل ع�� حم�د حس�� 572 NMDC002479 ركه ع�� جابر سع�د المنصوري 514م�ا
NMDC002732 � زعا�� � ال

م�� سع�د مجدم الح��� 573 NMDC002488 �
راشد م�� محمد ال�لو�� م��  515

NMDC002733 ي �� رك مطر الخم رك عتيق م�ا م�ا 574 NMDC002491 �
حمد ع�� الع��ا�� 516

NMDC002740 صالح ع�دالحم�د ع�اشة 575 NMDC002501 هادف ع�� ع��ز المنصوري 517
NMDC002745 IBRAHIM ABDUL AZIZ MOH'D 576 NMDC002513 AYSHA HASAN WIDOW OF SULTAN 518



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC003018 ع�� محمد النق�ب 635 NMDC002750 ROWDHA MUBARAK W/O SAEED HAMAD 577
NMDC003022 حمامه س�ف زوجة عامر عامر حمدان المنصوري 636 NMDC002756 رم المنصوري سعود هادي لط 578
NMDC003029 رامه ال���دي محمد بن ك 637 NMDC002765 نا� خلفان خم�س المزرو�� 579
NMDC003041 � ع�� سع�د ام�� 638 NMDC002766 راشد المنصوري عب�د سع�د سع�د  580
NMDC003046 ركه حمد عب�د المزرو�� 639م�ا NMDC002774 �

رمي�� عب�د عتيق ع�دهللا ال 581
NMDC003047 فاطمه سالم زوجة س�ف حمد 640 NMDC002782 راشد النع��� م��م  582
NMDC003048 س�ف حمد س�ف حمد المزرو�� 641 NMDC002783 � سع�د حمد ال�ت�� 583
NMDC003051 رجس حسن زوجة حسن الصائغ ن 642 NMDC002791 ردان خد�جة حسن زوجة الس�د ع�اس محمد الف 584
NMDC003063 ABDUL KAREEM ALI SANQOUR 643 NMDC002796 � احمد المزرو��

محمد ثا�� 585
NMDC003074 ي �� طالب سع�د عبود ال�ث 644 NMDC002806 خم�س جمعة �اروت سل�م 586
NMDC003077 ري � العام

محمد سع�د حمد ضا�� 645 NMDC002820 ران ت��م راشد عم 587
NMDC003087 راشد سع�د النع��� سع�د  646 NMDC002824 � فاطمة محمود محمد ع�� الخزر�� 588
NMDC003091 � هدا�ه س�ف زوجة ضا�� خل�فة ضا�� ال�ع�� 647 NMDC002831 �

راشد سع�د سل�مان الغي�� 589
NMDC003096 سع�د ع�� محمد سع�د وعائلته 648 NMDC002833 �

راشد سع�د سل�مان الغي�� نا�  590
NMDC003100 � �ح�� محمد ع�� الذه�� 649 NMDC002843 ر�� سالم طالب محمد مسلم المح 591
NMDC003103 رندە ن��ل ع�دهللا �ح�� العلوي 650 NMDC002852 اسماع�ل حسن اسماع�ل 592
NMDC003104 لندا�ور زوجة ن��ل ع�دهللا �ح�� العلوي 651 NMDC002856 SAEED MATAR BUTTI MUBARAK 593
NMDC003105 ناد�ه ن��ل ع�دهللا �ح�� العلوي 652 NMDC002857 رشد نا� المنصوري راشد م رشود  594م
NMDC003107 ��عة حمد س�ف حمد المزرو�� 653 NMDC002862 ي �� ر المه � راشد م�� 595احمد 
NMDC003129 �

راشد محمد سلطان الع��ا�� 654 NMDC002863 SAIF ALI MOH'D 596
NMDC003131 ي �� س�ف ع�� احمد المه 655 NMDC002866 �

سلطان محمد س�ف الع��ا�� 597
NMDC003138 �

الط��ر اال سود محمد الع���� 656 NMDC002882 سالم عوض ص�يح 598
NMDC003139 ري رب سع�د العام سل�م ش�� 657 NMDC002887 د�مه عابر زوجة محمد �� احمد الهام�� 599
NMDC003141 ري سع�د مسلم حمرور العام 658 NMDC002888 � احمد الهام�� محمد ح�� 600
NMDC003143 ري السعودي سع�د حمرور العام 659 NMDC002891 �

جاسم ع�� خم�س الحوس�� 601
NMDC003149 ي وعائلته � �� يوسف محمد يوسف ال 660 NMDC002901 602موزة محمد زوجة جاسم محمد المزرو��
NMDC003154 سلطان احمد سلطان الس��دي 661 NMDC002918 � عوض حمد سالم هال �� 603
NMDC003156 رش محمد ع�� محمد الح 662 NMDC002920 ري حمد الع�د حمد الظاه 604
NMDC003160 هدى محمد حمد الشام�� 663 NMDC002921 محسنة صالح زوجة نا� سع�د الص��در 605
NMDC003161 � راه�م زوجة محمد هال ل ال�ع�� رة اب سا 664 NMDC002922 NASIR SAEED AL SOUIDER 606
NMDC003167 فاطمه عب�د مو� عب�د 665 NMDC002924 �

راه�م ع�دهللا الحوس�� ع�� اب 607
NMDC003172 �

رمي�� � ال
راشد ثا��  �

ثا�� 666 NMDC002927 آمنه سلطان زوجة عب�د سالم ذي�ان 608
NMDC003173 �

رمي�� � ال
راشد ها�� عا�شة  667 NMDC002928 موزة سلطان محمد ال�ندي المرر 609

NMDC003174 ي �� يوسف عم�� يوسف المه 668 NMDC002929 عب�د سالم ذب�ان حم�د المنصوري 610
NMDC003197 ع�دهللا محمد الهام�� 669 NMDC002932 م��م احمدزوجة حب�ب خل�ل ا��� حاج ع�دهللا 611
NMDC003198 ع�دهللا نعمت محمد خوري 670 NMDC002939 ري ص��حه الدال�له زوجة حمد محمد العام 612
NMDC003200 ة ع�دهللا محمد �ح�� نظ�� 671 NMDC002941 سلوى وحنان ووضحة أبناء ع�دهللا بن حمدان 613
NMDC003201 ع�دهللا محمد �ح�� 672 NMDC002942 ي �� راه�م الخم راه�م احمد اب اب 614
NMDC003202 صالحة سالم زوجة ةع�دهللا محمد �ح�� 673 NMDC002943 ي �� راه�م احمد الخم احمد محمد اب 615
NMDC003203 سالم ع�دهللا محمد �ح�� 674 NMDC002944 حمد محمد سالم 616
NMDC003204 عادل ع�دهللا محمد �ح�� 675 NMDC002948 � عواطف ع�دالحم�د ع�دهللا الخزر�� 617
NMDC003206 ري حمد مسلم حمد حمرور العام 676 NMDC002952 جمعة مه�� غانم بوعال مه القب��� 618
NMDC003207 صالح حسن صالح النجار 677 NMDC002957 ري رامه عوض العام سالم ك 619
NMDC003218 ر�ات قطمان ع�دهللا ب 678 NMDC002958 � زعا�� راه�م صقر ال راه�م سالم اب 620اب
NMDC003222 آمنه  ع�� زوجة ع�دهللا محمد مجاد 679 NMDC002963 احمد درو�ش احمد خوري 621
NMDC003223 رفيع � محمد  �مال حس�� 680 NMDC002970 محمود فتح ع�� الخاجة وعائلته 622
NMDC003235 ري محمد ع�� سع�د الظاه 681 NMDC002972 سع�د م�� ع�دهللا احمد خوري 623
NMDC003239 ري ر�يع ع�� الظاه جمعة  682 NMDC002975 �

جمعة جاسم جابر الم���� 624
NMDC003245 نا� ع�� مهدي 683 NMDC002978 �

رك ع�� المخي�� ع�دهللا م�ا 625
NMDC003246 مهرە مفلح صالح 684 NMDC002983 AHMED SALIM SALEH AL MANSOORI 626
NMDC003248 � حمد سالم محمد ال�ر�� 685 NMDC002993 �

رمي�� فاطمه درو�ش �للوته ال 627
NMDC003249 � جاسم حمد سالم محمد ال�ر�� 686 NMDC002996 سه�له درو�ش �للوته 628
NMDC003251 � فاطمة ع�� حمد ال�ت�� 687 NMDC002997 درو�ش جمعة �للوته 629
NMDC003252 � � ال�ت�� ع�� مطر سع�د حس�� 688 NMDC002998 �

رمي�� جمعة سع�د �للوته ال 630
NMDC003255 ول�د عمر محمد �اصل�ب 689 NMDC003006 راشد مكتوم هم�له المزرو�� سع�د  631
NMDC003256 طي�ة نا� زوجة عمر محمد �اصل�ب 690 NMDC003008 زا�د آل نه�ان الش�خة م��م ب�ت سع�د بن  632
NMDC003263 � سلطان سع�د سه�ل ال�ع�� 691 NMDC003010 ري راشد الظاه احمد جوعان  633
NMDC003267 � الخوري صديق محمد حس�� 692 NMDC003012 � �ح ال�ر�� رك ف نا� م�ا 634



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC003560 � الص�اغ راشد حس�� راه�م  خل�ل اب 751 NMDC003268 �

امنة حسن ع�دهللا المرزو�� 693
NMDC003561 � الص�اغ راشد حس�� راه�م  752نورة محمد زوجة اب NMDC003269 سلطان سع�د ��� الشام�� 694
NMDC003562 � الص�اغ راشد حس�� راه�م  رنا اب 753 NMDC003270 طماعة سع�د زوجة سلطان سع�د الشام�� 695
NMDC003563 � الص�اغ راشد حس�� راه�م  اب 754 NMDC003274 ش�خة سعدي زوجة مطر حامد مصبح الن�ادي 696
NMDC003583 ري محمد سالم طف�ح العام 755 NMDC003276 خل�فة سع�د خ��دم عب�د الن�ادي 697
NMDC003586 ري سع�د احمد سالم ه��مل العام 756 NMDC003277 فاطمة مصبح زوجة سع�د خ��دم عب�د الن�ادي 698
NMDC003597 ALIYA ALI SAEED 757 NMDC003278 عا�شة سعدي خ��دم عب�د الن�ادي 699
NMDC003601 صالحة محمد الهام�� 758 NMDC003287 � محمد عب�د ع�� نه�ة ال�ع�� 700
NMDC003604 راشد الن�ادي ع�� المر  759 NMDC003297 ي �� رحمة محمد خل�فة المه 701
NMDC003605 قاسم جع�ل محمد العوذ�� 760 NMDC003298 �

رح�م الحوس�� يوسف ع�دال 702
NMDC003608 ري سل�مان نا� سع�د المسك 761 NMDC003300 ري سالم احمد شع�ان العام 703
NMDC003609 نا� سع�د نا� 762 NMDC003305 �

راشد سع�د الهنا�� سالم  704
NMDC003613 �

خم�س ع�� حم�د ال�طي�� 763 NMDC003307 فاطمة عامر زوجة �خ�ت ع�� المنصوري 705
NMDC003614 سع�د محمد سع�د ف��وە المنصوري 764 NMDC003308 MOHD GHADEER AL RAI SAEED 706
NMDC003616 رب سلطان اليوسف نورە حا 765 NMDC003311 SAEED AL RAI SAAD AL AMRI 707
NMDC003618 رة سلطان اليوسف جوه 766 NMDC003315 � محمد الحل��� سل�م حر�� 708
NMDC003621 ي �� عب�د محمد عب�د المه 767 NMDC003325 ري ع�� نا� ع�� الحج 709
NMDC003622 ي �� راشد المه محمد عب�د  768 NMDC003329 � م��م محمد خلفان ال�ع�� 710
NMDC003627 ر�� غصنه سعد زوجة طالب محمد مسلم المح 769 NMDC003333 ري ع�� ع�دهللا نع�ف العام 711
NMDC003635 ري م��م الع�د عبود الجاب 770 NMDC003336 محمد س�ف ع�� الن�ادي 712
NMDC003640 ري سالم حمد عب�د �النورة العام 771 NMDC003346 ABDULLA SALEH MOH'D ABDULLA 713
NMDC003642 راه�م م��م ع�دهللا زوجة اب 772 NMDC003347 احمد ع�� بن ح��ز 714
NMDC003646 �

نجوى محمد س�ت غانم المرزو�� 773 NMDC003350 هدى حسن صالح محمد 715
NMDC003664 SALIM MOH'D SALIM BALAMA 774 NMDC003352 ع�دهللا سع�د محمد الشام�� 716
NMDC003671 �نه سلطان يوسف �� 775 NMDC003359 سع�د محمد ع�دهللا محمد الهامور 717
NMDC003674 ي �� راشد زوجة خل�فة محمد المه ە  �� 776م NMDC003364 ع�د شهداد احمد الن�ادي وعائلته 718
NMDC003690 ري سالم محمد ع�دهللا التاجر الظاه 777 NMDC003379 خالد جعفر محمد العطار 719
NMDC003691 ري محمد سالم محمد ع�دهللا التاجر الظاه 778 NMDC003382 ري عمرو س�ف محمد خم�س العام 720
NMDC003692 ري ع�� سالم محمد ع�دهللا التاجر الظاه 779 NMDC003384 سال مة سع�د جوهر سع�د 721
NMDC003693 راشد سالم ع�د الس��دي 780 NMDC003385 راء جوهر �ال ل خم�س عف 722
NMDC003696 سع�د حمد مانع الهناوي 781 NMDC003391 رحان القب��� سع�د نا� ف 723
NMDC003699 رضا عف�فه ع�� زوجة محمد حب�ب ال 782 NMDC003399 ABDUL MOHSIN ABDUL RAHIM 724
NMDC003700 رضا راه�م حب�ب ال محمود اب 783 NMDC003400 سع�د سالم عل�ان الشام�� 725
NMDC003701 � وعائلته

سع�د س�ف سع�د ع��ا�� 784 NMDC003409 سلمان محمد حم�د 726
NMDC003707 رة البوفال ح رة صالح ج�ا عادل ج�ا 785 NMDC003419 شمسة محمد خل�فة اليوسف الس��دي 727
NMDC003710 جمال جابر خم�س الظ��ف 786 NMDC003430 � وعائلته

رب حمد ال����� حمد حا 728
NMDC003714 زل�خة جمعة ع�دهللا 787 NMDC003431 MOH'D SULTAN MOH'D AL QADI 729
NMDC003715 ABDULRAHIM ALHOUSNI 788 NMDC003438 �ا� فالح س�ف الشام�� 730
NMDC003719 HAFSA ABDUL WAHID MOH'D 789 NMDC003451 � زعا�� رك ال عا�شة سالم زوجة عثمان م�ا 731
NMDC003722 � زعا�� ع�� عب�د محمد ال 790 NMDC003452 � زعا�� رك ال سلمان جاسم م�ا 732
NMDC003724 � زعا�� يوسف نا� جاسم حم�د ال 791 NMDC003454 � زعا�� مو� حسن محمد ال 733
NMDC003745 راه�م جواد جم�لة اب 792 NMDC003469 ري يو�س ع�دهللا صالح الغاف 734
NMDC003746 رك سالم خل�فة سالم المزرو�� م�ا 793 NMDC003470 YAHYA YOUSUF ABDULLA 735
NMDC003751 مطر �خ�ت هواش الخ��� 794 NMDC003475 �

راه�م جاسم الحوس�� احمد اب 736
NMDC003753 سالم مطر خلفان الخ��� 795 NMDC003482 �ي سلطان احمد مفتاح النا 737
NMDC003754 �ته محسن سع�د جوفان ح��ز وا 796 NMDC003483 �ي ش�خة ع�دهللا زوجة سلطان احمد النا 738
NMDC003758 محمد ع�� صالح محمد الصم 797 NMDC003484 OMER MOH'D BA MATRAF 739
NMDC003760 � بن مسمار

محمد احمد ع�دهللا النا�� 798 NMDC003497 رش�د المنها�� سل�مان احمد  740
NMDC003761 احمد محمد احمد ع�دهللا بن مسمار 799 NMDC003506 ري عتيق ع�� سلطان الظاه 741
NMDC003768 � زعا�� عا�شة س�ف سع�د نص�ب ال 800 NMDC003509 رسو�� احمد محمد خلفان الح 742
NMDC003778 ري نفلة سع�د زوجة محمد حمد دحروج الم 801 NMDC003510 ري رك العام �خيته محمد �خ�ت م�ا 743
NMDC003785 ABDULAZIZ KHALIL MOHAMED 802 NMDC003545 � ضا�� خل�فة ضا�� ال�ع�� 744
NMDC003788 طاهر غانم محمد الشام�� وعائلته 803 NMDC003546 � سالم حامد عب�د ال�ع�� 745
NMDC003789 ��� محمد عق�ف العا�دي وعائلته 804 NMDC003547 SUWAIDAN HAMAD BIN AL HOUTI 746
NMDC003790 خلفان ع�دهللا حمدان الجهوري 805 NMDC003553 راشد الشام�� راشد ع��  747
NMDC003804 خد�جة ع�دالواحد 806 NMDC003556 جم�لة سالم زوجة سع�د حمد غانم المح�ل�� 748
NMDC003809 � زعا�� � ال

محمد عب�د محمد الحل��� 807 NMDC003558 � الص�اغ راشد حس�� راه�م  749�شار اب
NMDC003810 رب س�ف العم��� جمعة سع�د حا 808 NMDC003559 � الص�اغ راشد حس�� راه�م  هدى اب 750



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC004118 حنتومه محمد زوجة احمد شكر ع�� الس��دي 867 NMDC003811 � احمد محمد الصايغ

محمد ت�� 809
NMDC004122 رك الشام�� سع�د سالم م�ا 868 NMDC003819 �

صالح ع�دهللا محمد ال�لو�� 810
NMDC004123 رك الشام�� رة عب�د زوجة سع�د سالم م�ا خاط 869 NMDC003821 عف�فة محسن زوجة ع�دهللا احمد الخ�� 811
NMDC004125 رمله محمد خاتم الشام�� 870 NMDC003822 محسن احمد الحاج محمد ع�� 812
NMDC004131 ري خل�فة ع�� سع�د الظاه 871 NMDC003826 ع�� مطر ع�� الفال �� 813
NMDC004132 ري ع�دهللا عوض سع�د العام 872 NMDC003830 � احمد محمد حسن ال�ر�� 814
NMDC004141 رامه عوض �سلم ك 873 NMDC003831 محمد خم�س محمد الن�ادي 815
NMDC004142 رامه زوجة حسن سالم سع�د ر�ه ك �د 874 NMDC003860 رك رك عوض م�ا م�ا 816
NMDC004158 ري ع�� محمد �ح�� شك 875 NMDC003861 � زعا�� � ال رحمه حس�� ع�� حسن  817
NMDC004166 �

م��م سالم هال ل ع�� السل�ما�� 876 NMDC003862 ران ش�خة ع�دهللا عم 818
NMDC004170 � محمد سع�د العوض أم�� 877 NMDC003866 راه�م حسن الذهب الع�� جاسم اب 819
NMDC004172 ري حسنه ع�دهللا محسن �خ�ت حسن العام 878 NMDC003876 راشد مانع المنصوري وعائلته 820نا� 
NMDC004173 ري محمد ع�دهللا محسن �خ�ت العام 879 NMDC003877 رك المنصوري زا�د م�ا 821م��م ب�ت 
NMDC004174 خ�لة �خ�ت زوجة ع�دهللا محسن 880 NMDC003881 راشد المنصوري وضحة نا�  822
NMDC004177 ر�� �خيته محمد زوجة سع�د محمد المح 881 NMDC003893 ري م��م سل�م �اال سود العام 823
NMDC004182 ري �خيته محمد زوجة محمد سالم العام 882 NMDC003895 راشد مطر المنصوري ع�� احمد  824
NMDC004188 ري �ا� ع�� سع�د العفا 883 NMDC003896 � موزة خلفان زوجة نا� س�ف عبود ال�ع�� 825
NMDC004189 صالح سع�د ع�� المنصوري 884 NMDC003897 AHMED MATAR SAKHER BAKHET 826
NMDC004199 ري ردوس عب�د العام � ك سالم�� 885 NMDC003899 � وعائلته ري ال�ت�� مه�� سع�د سا 827
NMDC004202 رمودي رمضان ع�دال���م اله م��م  886 NMDC003905 ران ع�� احمد عم 828
NMDC004204 �

�ف المرزو�� �� �ح�� محمد  887 NMDC003914 � زعا�� �ال ل عب�د س�ف ال 829
NMDC004205 احمد ع�دهللا محمد 888 NMDC003934 عمر ع�دهللا سالم 830
NMDC004213 � المنصوري رك محمد سالم�� م�ا 889 NMDC003943 راء س�ف المزرو�� عف 831
NMDC004215 س�ف محمود احمد الن�ادي 890 NMDC003951 � وعائلته زعا�� محمد ماجد سالم ال 832
NMDC004222 رمز زة عمر ع�دهللا �اه فائ 891 NMDC003952 رشد الس��دي � احمد م

ثا�� 833
NMDC004224 رمز عمر ع�دهللا �اه 892 NMDC003953 ري ع�� جمعة مانع العم�م الظاه 834
NMDC004225 ع�دهللا حم�د 893 NMDC003954 عوض احمد عمر 835
NMDC004230 ري محمد حمدان س�ف المعم 894 NMDC003955 شمعة نا� زوجة عوض احمد عمر 836
NMDC004232 IBRAHIM HASAN MOHAMED ALMANSOORI 895 NMDC003973 ع�� عب�د ع�� المنصوري 837
NMDC004233 896ز��ب محمد زوجة ع�دهللا �در نا� المزرو�� NMDC003974 ران المنصوري عب�د ع�� م 838
NMDC004236 موزة ع�دهللا زوجة منصور سالم الخ��� 897 NMDC003976 ي �� احمد سع�د ع�ال ن المه 839
NMDC004237 فاطمه نا� زوجة سالم س�ف الخ��� 898 NMDC003984 � زعا�� موزة س�ف زوجة خلفان احمد ال 840
NMDC004238 محمد ع�د الدحام المنصوري 899 NMDC003986 � زعا�� خلفان احمد �ا�س ال 841
NMDC004245 ع�� محمد ع�اس خوري 900 NMDC004011 � راه�م سالم الطن��� فاطمة احمد زوجة اب 842
NMDC004246 محمد ع�اس ع�� خوري 901 NMDC004015 محمد عش�� ع�� سل�مان المزرو�� 843
NMDC004262 عوشه احمد زوجة سالم محمد المزرو�� 902 NMDC004016 رموص سع�د صالح المزرو�� نا� ح 844
NMDC004264 سالم احمد س�ف ال�يو�� 903 NMDC004017 مضح�ة ع�دهللا س�ف ع�دهللا المرر 845
NMDC004274 مصبح ع�� مصبح الس��دي 904 NMDC004018 جاسم عب�د جاسم الهو�� 846
NMDC004275 ري خلف سع�د ع�� المعم 905 NMDC004019 �

محمد ع�� خم�س الع�سا�� 847
NMDC004277 رفا�� ع�� س�د حسن ال 906 NMDC004026 راه�م ع�دهللا المال اب 848
NMDC004284 �

رمي�� صالحة ع�دهللا حم�د ال 907 NMDC004028 ع�� محمد ص�يح خل�فة 849
NMDC004286 � وعائلته

رمي�� راشد ال ع�دهللا سلطان  908 NMDC004029 SALIM ABDUL QADIR AL KETHAIRI 850
NMDC004287 � وعائلته

رمي�� خل�فة حم�د ع�دهللا ال 909 NMDC004031 نجاة محمد حب�ب 851
NMDC004288 �

رمي�� سال مه محمد زوجة حم�دع�دهللا حم�د ال 910 NMDC004034 SALIM MOH'D SAIYAH AL AFFARI 852
NMDC004290 �

رمي�� حم�د ع�دهللا حم�د ال 911 NMDC004049 محمد خادم القب��� واخوانه 853
NMDC004298 ع�دهللا سالم مسلم �الل�ث 912 NMDC004059 ع�دالهادي محسن المنصوري 854
NMDC004302 ري راشد الظاه جمعة ع�� جمعة  913 NMDC004061 م��م س�ف سالم الفال �� 855
NMDC004305 � رح�م دورا�� 914ع�دالرزاق اسماع�ل ع�دال NMDC004062 ميناء س�ف زوجة محمد ص�اح 856
NMDC004313 راشد الس��دي ە خلفان س�ف  �� م 915 NMDC004063 � �� س�ف محمد س�ف سالم صقر المح�� 857
NMDC004314 ري محمد سالم سه�ل حضوان العام 916 NMDC004064 � �� �ح محمد المح�� خوله ف 858
NMDC004317 راه�م راه�م خلف اب مو� اب 917 NMDC004065 � �� احمد س�ف صقر سالم المح�� 859
NMDC004319 ع�دالقادر ع�� محمد محمود 918 NMDC004078 خم�س سع�د الع�� 860
NMDC004328 � ع�� وعائلته ع�� حس�� 919 NMDC004079 رك ع�دات وعائلته محمد م�ا 861
NMDC004332 ي �� عا�شة ع�� احمد ع�اد المه 920 NMDC004093 رك محمد المنصوري راح�ش محمد م�ا 862ح
NMDC004345 محمد عق�ل ع�اس خوري وعائلته 921 NMDC004102 SALMEEN AWAD RABEEA AMOURI 863
NMDC004352 � موزة حمد زوجة سلطان ع�� غانم ال�ت�� 922 NMDC004108 �

عامر سالم جوهر ال����� 864
NMDC004353 � راشد حمد سع�د ضا�� ال�ت�� 923 NMDC004115 ز�ة خل�فة احمد الس��دي ال�ا 865
NMDC004354 سلطان حمد سع�د ضا�� 924 NMDC004117 فاطمة احمد خل�فة الس��دي 866



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC004527 ري � ع�دهللا خل�فة الم

م�سون ثا�� 983 NMDC004355 � حمد سع�د ضا�� ال�ت�� 925
NMDC004529 �

رح�م محمد ع�دهللا شفيع الزرعو�� ع�دال 984 NMDC004362 محمد درو�ش خلف 926
NMDC004530 سع�د محمد ع�� الشام�� 985 NMDC004363 درو�ش خلف شمس 927
NMDC004539 رم�� �ليثم خم�س زوجة س�ف حمد الد 986 NMDC004370 � غسان ص��� الغص�� 928
NMDC004546 ري راشد سع�د خلفان المعم 987 NMDC004371 � ص��� غسان ص��� الغص�� 929
NMDC004551 NABIL ABDUL QADIR ALI ABDULLA 988 NMDC004374 محمد ع�� مساعد المنصوري 930
NMDC004552 MOH'D ABDUL QADIR ALI ABDULLA 989 NMDC004376 مد�ه سلطان سع�د الهام�� 931
NMDC004553 AMAL ABDUL QADIR ALI ABDULLA 990 NMDC004377 ة خلفان الهام�� �� دل�مج نخ 932
NMDC004554 KEMIA ALI ABDULLA AL AFIFI 991 NMDC004380 رك محمد بن عمرو صالح م�ا 933
NMDC004555 ADIL ABDUL QADIR ALI AL AFIFI 992 NMDC004381 � حمد صالح ع�دهللا الجني�� 934
NMDC004556 ABDUL QADIR ALI ABDULLA 993 NMDC004385 ال��م سه�ل زوجة ع�� ع�دهللا نع�ف 935
NMDC004557 ADELLA ABDUL QADIR ALI ABDULLA 994 NMDC004386 � المنها�� سالم عامر سالم�� 936
NMDC004558 TALHA MOHSIN ALI 995 NMDC004388 تعي�ه ��� سالم المزرو�� 937
NMDC004580 سالم حمد الشام�� 996 NMDC004389 ��� عب�د سالم المزرو�� 938
NMDC004583 احمد يوسف ع�دهللا لوتاە 997 NMDC004390 SHAIKHA NASIR BUTTI NASIR 939
NMDC004591 �

احمد ع�دال���م احمد الحوس�� 998 NMDC004391 سالم ��� عب�د المزرو�� 940
NMDC004593 رك مرزوق محمد المنصوري م�ا 999 NMDC004392 � � الجني��

و�� حمد سل�م الح�� 941
NMDC004594 � محمد المنصوري سل� حص�� 1000 NMDC004393 �

حسن ع�� غانم الحوس�� 942
NMDC004597 رك المنصوري ش�خة خلفان زوجة احمد م�ا 1001 NMDC004394 رب بن طالب ع�دالقادر ع�دال 943
NMDC004598 رك مرزوق المنصوري 1002احمد م�ا NMDC004403 ري � شنوە العام

�� ثنوە ال�� 944
NMDC004599 رك المنصوري 1003سوادە خلفان زوجة مرزوق م�ا NMDC004405 ع�� ع�دهللا سالم 945
NMDC004607 سالم عمر احمد المنها�� وعائلته 1004 NMDC004406 ري سالم حمد ع�دهللا حبتور العام 946
NMDC004608 ABDUL RAHIM SYED MOOSA SYED 1005 NMDC004409 ري زاع س��دان العام السودى ه 947
NMDC004611 �

صال ح سالم الخال �� 1006 NMDC004411 رة عش�� زوجة محمد عجال ن محمد المنصوري 948فاخ
NMDC004612 �

سالم صال ح سالم الخال �� 1007 NMDC004412 NADIR MOH'D SALOUM AL QUBAIS 949
NMDC004613 �

ع�دال���م احمد عب�د الحوس�� 1008 NMDC004413 موزة محمد طهوم القب��� 950
NMDC004615 �

ع�دهللا عق�ل عبود ما�� 1009 NMDC004414 ض�دان محمد طهوم القب��� 951
NMDC004617 ع�دهللا الس�د محمد مو� الهاش�� 1010 NMDC004415 محمد حسن محمد ع�داللط�ف الحمادي 952
NMDC004618 آمنه درو�ش زوجة الس�د محمد مو� الهاش�� 1011 NMDC004417 �

رمي�� فاطمة محمد زوجة محمد ع�دهللا ال 953
NMDC004620 احمد حسن ماجد الس��دي 1012 NMDC004418 سلطان ع�� خل�فة عنون النع��� 954
NMDC004627 MOH'D ABDUL BAQUE MOH'D & 1013 NMDC004419 �ع ش�خة سلطان العنون زوجةاحمدع�دهللا المط 955
NMDC004630 �

ع�� احمد العف��ت ال����� 1014 NMDC004421 سع�د مسعود محمد الن�ادي 956
NMDC004632 THUNAYA SUHAIL W/O OBAID HAMAD 1015 NMDC004422 راء محمد ع�� الن�ادي عف 957
NMDC004634 راء ع�دهللا سع�د المزرو�� عف 1016 NMDC004425 ع�دهللا مطر احمد محمد المنصوري 958
NMDC004635 سال مة ع�� زوجة سالم محمد المزرو�� 1017 NMDC004429 راشد محمد النع��� محمد  959
NMDC004637 ري زوجة سع�د محمد الس��دي فاطمه س�د قاد 1018 NMDC004441 � �ف حس�� �� رح�م وفائق محمد  شمسه ع�دال 960
NMDC004638 حسن محسن ع�� اال خ�� 1019 NMDC004443 رحمت محمد احمد  961
NMDC004639 � محمد ع�دهللا الهندي حس�� 1020 NMDC004455 رە نا� عبود غانم ح�د 962
NMDC004641 فاطمة احمد الحاج محمد ع�� الهندي 1021 NMDC004461 راشد الع�ار رف ع��  عا 963
NMDC004645 وز خلفان الفال �� محمد مطر ف�� 1022 NMDC004467 � محمد ع�دهللا انو�� م��م حس�� 964
NMDC004646 MOH'D MAYOOF AHMED MOH'D 1023 NMDC004468 � محمد انو�� ز�نل زوجة حس�� فاطمة  965
NMDC004647 ري وعائلته � الظاه

سه�ل ع�� اليبهو�� 1024 NMDC004471 رمودي رسول ع�� اله يو�س محمد  966
NMDC004648 MAYOUF AHMED MOH'D AL KITBI 1025 NMDC004473 راشد �ال ل الس��دي احمد  967
NMDC004649 ري ب�نه ع��ضه زوجة سه�ل ع�� الظاه 1026 NMDC004477 رحمن العور راه�م ع�دالمنان ع�دال اب 968
NMDC004652 راشد حم�د جمعة خل�فة  1027 NMDC004484 �

شع�ان حمدان محمد ال�لو�� 969
NMDC004656 BAKHEETA MATAR W/O ATEEQ SALMEEN 1028 NMDC004490 نا� هادي ع�� هادي بن ش�خة 970
NMDC004662 ري جمعه سلطان احمد الظاه 1029 NMDC004491 حسن سالم نا� 971
NMDC004666 � زعا�� راه�م ال راشد ع�� اب محمد  1030 NMDC004494 � جمعة محمد سه�ل ال�ع�� 972
NMDC004669 رك سع�د شل�ل المزرو�� غانم م�ا 1031 NMDC004498 SAIF MUBARAK FADIL ALMAZROUI 973
NMDC004670 رك سع�د شل�ل المزرو�� احمد م�ا 1032 NMDC004500 احمد ع�� غانم المزرو�� 974
NMDC004671 رك سع�د شل�ل المزرو�� م�ا 1033 NMDC004508 ري سل�م سالم سل�مان العام 975
NMDC004672 � � محمد ع�دالن�� حس�� 1034 NMDC004511 راشد الع�ار هند ع��  976
NMDC004673 زە لولوە حم 1035 NMDC004520 ع�دهللا ع�دهللا فضل الحمادي 977
NMDC004675 ALI MOH'D  ABDULLA 1036 NMDC004521 راشد الع�ار فاطمة ع�دهللا زوجة ع��  978
NMDC004677 � محمد بوس�اع

عوشه ثا�� 1037 NMDC004522 راشد الع�ار ع�دهللا ع��  979
NMDC004679 �ج صالح ع�دهللا عمر محمد �اف 1038 NMDC004523 راشد الع�ار عدنان ع��  980
NMDC004680 عب�د سالم طماش المنصوري 1039 NMDC004524 راشد الع�ار وفاء ع��  981
NMDC004681 الفن عامر جروان المنصوري 1040 NMDC004526 راشد الع�ار رجاء ع��  982



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC004844 �

رمي�� ع�� مطر خم�س ال 1099 NMDC004682 � زعا�� ع�دهللا سع�د ع�� ال 1041
NMDC004845 �

رمي�� حمدە جمعه زوجة خلفان جمعه كداس ال 1100 NMDC004683 ABDULLA THAMEEMA ABDULLA 1042
NMDC004846 زة احمد ع�دهللا جعفر آل حم 1101 NMDC004693 محمد سع�د جاسم 1043
NMDC004847 MOH'D JAFAR ABDULLA 1102 NMDC004694 حسن احمد مساعد 1044
NMDC004848 م��م س�د احمد س�د محمد 1103 NMDC004695 محمد بن ع��ضه 1045
NMDC004877 ABDULLA MOHSIN AL ZAIB 1104 NMDC004699 � م ال�ت�� �� سع�د خلفان حض 1046
NMDC004878 ري ر�س ع�� عوض احمد العام اد 1105 NMDC004701 � �ح ت��م محمد اال ح�ا�� � زوجة مف ملحه حس�� 1047
NMDC004879 ري ع�� عوض احمد العام 1106 NMDC004706 � �ح ت��م اال ح�ا�� عا�ض مف 1048
NMDC004880 ري خالد ع�� عوض العام 1107 NMDC004707 هادي جمعان ع�دهللا �اح�م 1049
NMDC004881 ري صالح عمر سع�د العام 1108 NMDC004708 راشد المنصوري حم�د حم�د  1050
NMDC004884 راشد ذب�ان محمد المنصوري وزوجته 1109�خ�ت  NMDC004709 محمد احمد سل�مان ال��ا�� 1051
NMDC004886 سع�د محمد س��ــــح المزرو�� 1110 NMDC004710 محمد عوض سالم 1052
NMDC004888 ري ە الدودة زوجة طهم�مه عب�د العام �� 1111خ NMDC004711 حمدان ع�� �لد حام المنصوري 1053
NMDC004889 ري ردوس عب�د العام حمد سالم ك 1112 NMDC004712 رە را رك بوخ سالم سه�ل م�ا 1054
NMDC004890 ري ردوس عب�د العام محمد سالم ك 1113 NMDC004714 محمد سع�د محمد الساعدي 1055
NMDC004893 � زعا�� راه�م محمد ع�� الغواص ال اب 1114 NMDC004716 سع�د حمد سع�د النع��� 1056
NMDC004901 ري حمد سالم روضه العام 1115 NMDC004717 راشد سالم النع��� سالم  1057
NMDC004902 �

رمي�� عب�د خم�س الفوت ال 1116 NMDC004718 سالم ع�دهللا سع�د النع��� 1058
NMDC004907 محمد دل�مك خلفان الهام�� 1117 NMDC004719 خم�س نا� حمد المزرو�� 1059
NMDC004917 SAEED OBAID SAEED AL DHAHERI 1118 NMDC004720 راشدي رك �لفوت صالح ال م�ا 1060
NMDC004918 �

ع�دالسال م محمد الحوس�� 1119 NMDC004721 رب س�ف الس��دي س�ف حا 1061
NMDC004920 فاطمه سلمان محمد خل�فة المزرو�� 1120 NMDC004723 محمد م�� ع�دهللا احمد خوري 1062
NMDC004923 راء سلمان محمد خل�فة المزرو�� عف 1121 NMDC004724 خالد م�� ع�دهللا احمد خوري 1063
NMDC004924 حمدە محمد زوجة سلمان محمد المزرو�� 1122 NMDC004726 ري �خيته قناص زوجة حمد محمد �طيع العام 1064
NMDC004925 سلمان محمد خل�فة المزرو�� 1123 NMDC004728 احمد ع�دهللا محمد المص� 1065
NMDC004926 عش�ه سلمان محمد خل�فة المزرو�� 1124 NMDC004729 محمد حسن ع�� محمد 1066
NMDC004927 رح�م محمد القب��� احمد ع�دال 1125 NMDC004736 سال مه ع�� زوجة سه�ل هال ل 1067
NMDC004944 سالم حمد عب�د 1126 NMDC004739 RASHID ABDULLA RASHID AL YOUHA 1068
NMDC004946 ري سالم حمد حمد حمرور العام 1127 NMDC004740 HILAL ABDULLA RASHID ALYOUHA 1069
NMDC004953 راشدي سالم ع�� رواس ال 1128 NMDC004741 MOH'D RASHID ABDULLA AL YUHA 1070
NMDC004964 رملة جمعه ع�دهللا جمعه م��م ع�� ا 1129 NMDC004742 ABDULLA RASHID AL YUHA 1071
NMDC004965 ع�دهللا جمعه ع�دهللا 1130 NMDC004743 ري حمد محمد م�سا العفا 1072
NMDC004967 ري ول حمرور العام � مسلم ق�� 1131 NMDC004747 ري ر�ش العام محمد سع�د سالم د 1073
NMDC004985 محمد سالم ح��م خلفان المنصوري 1132 NMDC004758 ري م��م عتيق زوجة محمد شهوان الظاه 1074
NMDC004988 عوشه سالم ح��م خلفان المنصوري 1133 NMDC004760 ع�دالع��ز ع�� ع�� جكه 1075
NMDC004991 ري سه�ل س�ف احمد م�ه العفا 1134 NMDC004766 ر الس��دي � ر سالم م�� � مد�ه محمد زوجة م�� 1076
NMDC004993 زا�د المزرو�� زا�د سع�د  1135 NMDC004769 ر سالم الس��دي � روزة سالم م�� 1077
NMDC004995 سل� سلطان زوجة عب�د سالم 1136 NMDC004790 �

�ا�� �� م��م خلفان زوجة عم�� سع�د محمد ال 1078
NMDC004997 ري سالم محمد شف�ان العام 1137 NMDC004791 ري آمنه احمد زوجة خلفان ع�دهللا الظاه 1079
NMDC005019 �

احمد درو�ش جمعة الحوس�� 1138 NMDC004792 ري موزة سالم زوجة احمد محمد المعم 1080
NMDC005020 �

�� رحمن �� رحمن ع�دهللا ع�دال ع�دال 1139 NMDC004793 ري خلفان ع�دهللا سلطان الظاه 1081
NMDC005021 �

�� رحمن ع�دهللا �� عدنان ع�دال 1140 NMDC004794 سالم محمد سالم الس��دي 1082
NMDC005022 �

�� رحمن ع�دهللا �� عواطف ع�دال 1141 NMDC004796 ر�س وعائلته رك  سالم م�ا 1083
NMDC005023 �

�� رحمن �� خ�� ال�ساء ع�دهللا زوجة ع�دال 1142 NMDC004799 ر�� طالب محمد مسلم المح 1084
NMDC005027 سل� سالم زوجة خم�س احمد محمد المزرو�� 1143 NMDC004801 رك سع�د سع�د م�ا 1085
NMDC005031 ALI BIN AHMED ALDHAHERI 1144 NMDC004802 ري طمطومه سالم حمد العام 1086
NMDC005032 MOHAMED ALI AHMED ALDHAHERI 1145 NMDC004803 ري سه�ل نص�ب خصوان محمد العام 1087
NMDC005037 �

رمي�� س�ف سع�د س�ف ال 1146 NMDC004804 محمد عامر سع�د 1088
NMDC005039 راشد عب�د خم�س المنصوري 1147 NMDC004805 محمد ع�اس اسماع�ل خوري 1089
NMDC005043 ري زفنه مسلم العام هادف ال 1148 NMDC004818 حم�د سنان سع�د المنصوري 1090
NMDC005046 رە ض� زوجة ع�دهللا محمد المنصوري سد 1149 NMDC004820 ري راه�م الظاه آمنه عب�د زوجة سالم اب 1091
NMDC005049 محمد س�ف حمدان المنصوري 1150 NMDC004822 ري لط�فة حمد سالم العام 1092
NMDC005052 احمد صالح احمد آل ع�� 1151 NMDC004823 HARBI HILAL HARBI AL KHAILI 1093
NMDC005065 ر سالم الس��دي � سالم م�� 1152 NMDC004824 رصاص المنصوري سع�د سه�ل  1094
NMDC005066 �

رمي�� فاطمه جمعة عب�د ال 1153 NMDC004825 سل�مه ص�اح زوجة سه�ل سع�د المنصوري 1095
NMDC005068 ر � احمد سالم م�� 1154 NMDC004826 ري كذ�ه محمد زوجة محمد خ�له س�ف م�ا العام 1096
NMDC005069 ر � م�� سالم م�� 1155 NMDC004829 عوض خلفان �خ�ت 1097
NMDC005070 ر � م��م سالم م�� 1156 NMDC004836 �ته ري وا محمد ع�دهللا اسماع�ل الهاج 1098
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NMDC005236 ر�� وعائلته سالم م��� سع�د المح 1215 NMDC005071 ر � موزة سالم م�� 1157
NMDC005242 راه�م محمد ع�� الص�قل اب 1216 NMDC005072 ر � روضه سالم م�� 1158
NMDC005247 ع�دهللا محمد ع�دهللا شمسة المزرو�� 1217 NMDC005076 ي �� مطر خل�فة س�ف قرونه المه 1159
NMDC005255 �

رمي�� ع�دهللا احمد عب�د ال 1218 NMDC005078 ص��حة السندي زوجة سلطان المرر وأوال دها 1160
NMDC005264 � �� سالم سلطان ��� المح�� 1219 NMDC005082 �ته حمد فاضل سل�م عص�ان المنصوري وا 1161
NMDC005265 محمد سلطان الحمادي 1220 NMDC005084 �ته جمعة محمد عص�ان المنصوري وا 1162
NMDC005267 �

رمي�� رحمن ال محمد ع�دهللا ع�دال 1221 NMDC005086 �ته حمد محمد عص�ان المنصوري وا 1163
NMDC005268 محمد بن صالح 1222 NMDC005087 �

رمي�� راق ال رشد جمعة �الح س�ف م 1164
NMDC005270 �

رمي�� زعل جمعة ال راء سع�د زوجة عتيق  1223عف NMDC005088 رشاد صالح ع�دهللا �انافع 1165
NMDC005271 �

رمي�� رموص ال سع�د احمد ح 1224 NMDC005090 � الفال ��
نا� عب�د ع�� ثا�� 1166

NMDC005273 � �� ��� خل�فة محمد المح�� 1225 NMDC005091 رشد جمعه رو�ه خل�فة زوجة س�ف م 1167
NMDC005277 سالم غانم شايع المنصوري 1226 NMDC005095 �

رمي�� محمد خل�فة مانع خل�فة ال 1168
NMDC005286 راشد المنصوري محمد ماجد  1227 NMDC005096 �

رمي�� رشد ال زامه سه�ل مانع م خ 1169
NMDC005292 � سلطان محمد عناد ال�ع�� 1228 NMDC005099 ري � م��نه العام ران النو�� محمد ق 1170
NMDC005295 � عا�ض فال ح محمد اال ح�ا�� 1229 NMDC005103 ر�ة ع�اس زوجة �خ�ت محمد صقر الفال �� قد 1171
NMDC005296 MA'IDH FAHD MA'IDH AL AHBABI 1230 NMDC005104 �ي ص�اح الهام�� م��م م 1172
NMDC005297 ر�� �منا عب�د المح 1231 NMDC005105 راشد الهام�� رك�ه  ت 1173
NMDC005298 ري زفنه خم�س الم 1232موزة ع�� زوجة ال NMDC005108 محمد مرزوق صقر المزرو�� 1174
NMDC005299 �ى احمد الهام�� محسن م 1233 NMDC005111 �ته حسن محمد ع�� الصقل وا 1175
NMDC005300 س�ف ع�دهللا المر الن�ادي 1234 NMDC005116 رح�م خوري محمد احمد ع�دال 1176
NMDC005301 راشدي ع�دهللا احمد سالم ع�� ال 1235 NMDC005117 � زوجة محمد احمد فاطمة حا�� 1177
NMDC005302 راشدي احمد سالم ع�� ال 1236 NMDC005118 رح�م عا�شة محمد احمد ع�دال 1178
NMDC005303 ر�� معيوف سالم حمد الد 1237 NMDC005121 �

رمي�� هاشم سع�د ص�اح ال 1179
NMDC005305 ALI SALIM ALI SULTAN AL ARYANI 1238 NMDC005124 �

رمي�� � ص�اح ال
ص�اح ثا�� 1180

NMDC005306 ري راشد الجاب راشد سع�د  محمد  1239 NMDC005125 �
رمي�� م��م جمعة زوجة جمعة ع�� ص�اح ال 1181

NMDC005307 ري راشد زوجة خل�فة سالم الظاه فاطمة  1240 NMDC005130 ATEEQ SAEED KHALAF AL HUMAIRI 1182
NMDC005308 راشد رايح  �ليثم سالم  1241 NMDC005134 HUMAID OBAID MOH'D OBAID 1183
NMDC005309 � رملة سالم مسعود اال ح�ا�� رە عامر ا مه 1242 NMDC005135 MOH'D OBAID MOH'D OBAID 1184
NMDC005311 ر�� حمود ثعلوب سالم الد 1243 NMDC005136 ABDULLA OBAID MOH'D OBAID 1185
NMDC005314 ري سالم خم�س ع�دهللا الظاه 1244 NMDC005137 ري حمد صالم عب�د عوض العام 1186
NMDC005317 زي راشد ع�� غل�طة القم 1245 NMDC005138 AHMED OBAID MOH'D OBAID 1187
NMDC005320 ري ع�دە محمد عب�د سلمان الظاه 1246 NMDC005142 HUSSAIN BAKHEET SALEH 1188
NMDC005321 FATIMA ABDULLA ALI MOH'D 1247 NMDC005143 �

رك محمد الحار�� محمد احمد م�ا 1189
NMDC005322 �ى محمد الهام�� سالم م 1248 NMDC005145 �

رمي�� رن ال رن س�ف مج مج 1190
NMDC005323 ر�� نا� خل�فة سيود الد 1249 NMDC005146 رحمن ع�دالع��ز ع�دال 1191
NMDC005324 � محمد ع�� حاذە ال�ت�� 1250 NMDC005147 � واب�ته

رمي�� ع�� احمد عت�ه ال 1192
NMDC005326 غب�شة ع�� جابر الخ��� 1251 NMDC005149 MUBARAK KHALFAN SENDIAH 1193
NMDC005328 محمد سع�د خم�س الن�ادي 1252 NMDC005150 رك خلفان سند�ة المنصوري 1194م��م حم�دزوجة م�ا
NMDC005330 ي �� خلف عتيق سع�د الحم 1253 NMDC005155 �

رمي�� محمد مانع محمد ال 1195
NMDC005332 س�ف محمد حمد المنصوري 1254 NMDC005164 ري حمد سالم سه�ل العام 1196
NMDC005333 ري ر�يع الظاه جاسم سالم  1255 NMDC005166 � فهد سعود ع�دهللا مش�ط اال ح�ا�� 1197
NMDC005335 ري راشد ع�� الظاه محمد  1256 NMDC005167 � سعود ع�دهللا مش�ط اال ح�ا�� 1198
NMDC005336 ري زام العام ع�دهللا ع�ضه خ 1257 NMDC005179 موزە ع�دهللا �در المزرو�� 1199
NMDC005344 ري سع�دە عب�د ع�دال���م الظاه 1258 NMDC005188 ري خص��ة محمد مرزوق العام 1200
NMDC005345 � رك عم�� ال�ت�� ص��حة م�ا 1259 NMDC005189 راه�م الحواي احمد ع�دهللا اب 1201
NMDC005348 ع�دهللا محمد ع�دهللا النع��� 1260 NMDC005190 ري محمد مسلم حمد حمرور العام 1202
NMDC005350 ري محمد صقر حمد الجاب 1261 NMDC005191 ري فاطمة مسلم سه�ل مسعود العام 1203
NMDC005351 راشد حمد محمد شمال ن 1262 NMDC005196 راشد النع��� راشد محمد  جواهر  1204
NMDC005353 �

� ال�لو��
راه�م عب�د ثا�� اب 1263 NMDC005197 ناد�ه احمد زوجة فالح حمد محمد النع��� 1205

NMDC005356 AHMED ABUD THANI AL BALUSHI 1264 NMDC005198 راشد محمد النع��� احمد  1206
NMDC005365 ي �� احمد محمد احمد محمد المه 1265 NMDC005199 راشد محمد النع��� راء ماجد زوجة  عف 1207
NMDC005368 سع�د سلطان سع�د 1266 NMDC005200 HAMAD SALIM SALEEM ASWAD 1208
NMDC005369 � ع�اد الهام�� جمعة ح�� 1267 NMDC005222 طالب ع�دهللا طالب العطاس 1209
NMDC005371 راه�م رق احمد اب طا 1268 NMDC005224 � محمد ع�دهللا خوري

عا�شة ع�دالغ�� 1210
NMDC005372 ع�� محمد ع�� مساعد المنصوري 1269 NMDC005225 � محمد الخوري

ع�دهللا ع�دال�ا�� 1211
NMDC005375 زا�د زوجة احمد محمد المزرو�� 1270ميثه  NMDC005228 جاسم احمد جاسم حم�د 1212
NMDC005376 زا�د احمد محمد المزرو�� 1271 NMDC005229 عب�د حمد عب�د س�ف 1213
NMDC005377 نورة محمد ع�داللحام المنصوري 1272 NMDC005235 ري 1214موزة ع�� زوجة سعد حمد حمرور العام



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC005533 NASIR SAIF HAMMAD AL JABIRI 1331 NMDC005381 � ع�ضه المنها�� �خ�ت نا�� 1273
NMDC005541 � زعا�� � ال رحمه حس��  � حس�� 1332 NMDC005385 راشد حم�د عمر المنصوري 1274
NMDC005544 رب رب سع�د محمد ابوالشوا حا 1333 NMDC005386 زا�د الفال �� رك ج��و  1275عوض م�ا
NMDC005547 يوسف احمد مهدي 1334 NMDC005391 KHALFAN MOH'D HAZEEM 1276
NMDC005550 ري ع�دهللا احمد ع�دهللا الجاب 1335 NMDC005392 راشد عتيق خلفان المنصوري 1277
NMDC005551 احمد ع�دهللا الع�دهللا الخالدي 1336 NMDC005393 راشد عتيق م��م غاشم زوجة  1278
NMDC005553 م��م محمد احمد ع�دهللا الخالدي 1337 NMDC005395 احمد محمد سع�د القاس�� 1279
NMDC005554 صال ح احمد ع�دهللا الخالدي 1338 NMDC005396 سالم سع�د صالح المنصوري 1280
NMDC005555 صف�ة احمد مهدي 1339 NMDC005397 هدا�ه محمد ع�دهللا محمد المنصوري 1281
NMDC005558 رمودي حسن م�� ع�دهللا ع�دال���م اله 1340 NMDC005398 هدا�ه سالم 1282
NMDC005565 رحمن ع�دهللا ر�� ع�دال ت 1341 NMDC005400 ري المنصوري س�ف سلطان عوف 1283
NMDC005567 راشد سع�د محمد المنصوري سع�د  1342 NMDC005401 احمد بن محمود محمد محمود 1284
NMDC005568 ع�دالقادر ع�اس اسماع�ل خوري 1343 NMDC005402 فا �� رحمن ال � ع�دال ع�دهللا ام�� 1285
NMDC005570 سع�دە ع�دهللا زوجة قاسم �سلم عمر 1344 NMDC005404 رحمن � ع�دال رحمن ام�� ع�دال 1286
NMDC005571 MOH'D SAIF AL MANSOORI AND 1345 NMDC005405 محمد احمد المحمود 1287
NMDC005572 KHAMIS MOH'D SAIF AL MANSOORI 1346 NMDC005407 راه�م ع�دهللا ع�دهللا ع�� اب 1288
NMDC005573 SAIF MOH'D HUMAID AL MANSOORI 1347 NMDC005408 �

رمي�� رشد ال 1289موزة محمد زوجة ع�دهللا م
NMDC005574 �

ع�� سالم ع�� الحار�� 1348 NMDC005411 سالم عب�د عمر المنصوري 1290
NMDC005577 راشد سع�د محمد المنصوري سع�د  1349 NMDC005414 ي �� غانم هال ل غانم هال ل المه 1291
NMDC005578 حسن احمد سهل 1350 NMDC005416 ي �� ��عة محمد زوجة عتيق ضاعن المه 1292
NMDC005580 �ج ع�دهللا الشام�� سعد ف 1351 NMDC005425 � زعا�� سع�د عب�د سالم ال 1293
NMDC005581 حم�د فالح س�ف الشام�� 1352 NMDC005432 ي �� سع�د ع�دهللا ظاهر المه 1294
NMDC005582 محمد فالح س�ف الشام�� 1353 NMDC005436 ري ش�خة ع�� زوجة غدير عب�د ع�� العام 1295
NMDC005588 ع�� محمد س�ت الخ��� 1354 NMDC005443 ري محمد سع�د مسلم حمرور العام 1296
NMDC005589 MOH'D KHAMIS MOH'D AL KHAILI 1355 NMDC005444 ري رك ال�عم سع�د العام م�ا 1297
NMDC005590 ري معيوف محمد معيوف العام 1356 NMDC005445 راشد النع��� وعائلته ع�دهللا محمد  1298
NMDC005591 MOFREH TWEEM MOH'D AL AHBABY 1357 NMDC005446 خل�فة حمدان سالم 1299
NMDC005592 OBAID MUSBAH OBAID 1358 NMDC005461 DABABA SAEED W/O RAMES MOHD 1300
NMDC005595 خالد محمد سل�مان الذه�� 1359 NMDC005462 AHMED SAEED AL HUTA AL AMRI 1301
NMDC005597 ري عتيق سلطان محمد الظاه 1360 NMDC005467 � زعا�� رحمة ع�دهللا ال فاطمة  1302
NMDC005598 احمد سلطان محمد السال �� 1361 NMDC005468 � زعا�� رحمة ع�دهللا ال راه�م زوجة  1303خد�جة اب
NMDC005602 HAMAD OTAIBA AHMAD AL RUMAITHY 1362 NMDC005470 ز�د هادي ال���دي 1304
NMDC005604 ري محمد عمر الجاب 1363 NMDC005472 � معضد المنصوري � محمد حص�� حس�� 1305
NMDC005605 ي �� صال ح ع�� ع�دالع��ز ال�ث 1364 NMDC005473 رش خل�فة المنصوري راشد طا 1306
NMDC005607 �

رمي�� محمد احمد عت�ه ال 1365 NMDC005476 عل�اء ب�ت مكتوم المزرو�� 1307
NMDC005610 �

رمي�� سال مه حمد عت�ة احمد ال 1366 NMDC005477 مطر خم�س خلفان المزرو�� 1308
NMDC005615 ABDULLA MOH'D MAJID AL MUHAIRI 1367 NMDC005481 EISA KHAMIS MOH'D AL KHAILI 1309
NMDC005625 ع�� حمد بوشهاب 1368 NMDC005482 �

رمي�� محمد سالم سع�د ال 1310
NMDC005630 �ي علوي ع�دالقادر ال 1369 NMDC005485 �

سال مة عب�د زوجة ع�دهللا قب�ل الم���� 1311
NMDC005632 FATIMA MOH'D BORAHEMA AND 1370 NMDC005487 �خيته سل�م المنصوري 1312
NMDC005633 ش�خة ع�دهللا ع�� 1371 NMDC005488 ع�� ع�دهللا ع�� 1313
NMDC005635 محمد احمد حسن خوري 1372 NMDC005489 عل�اء ع�� ع�دهللا 1314
NMDC005642 ي �� م��م محمد ص�اح سع�د الحم 1373 NMDC005493 ري جم�لة مع�س زوجة سالم حمد العام 1315
NMDC005643 راشد خلفان النا��� س�ف  1374 NMDC005496 MUBARAK JUMA MUGHIR AL KHAILI 1316
NMDC005644 راشد خلفان النا��� خل�فة  1375 NMDC005497 راشد المنصوري راشد  1317محمد 
NMDC005645 راشدي حمد محمد ع�دس ال 1376 NMDC005498 راشد الشام�� سه�ل محمد  1318
NMDC005646 ري محمد ص�اح سع�د الحم 1377 NMDC005502 مه�� خلفان عب�د جاسم 1319
NMDC005653 �

عب�د محمد حسن ال�لو�� 1378 NMDC005507 SHARAF ABDU NOOR AL DIN 1320
NMDC005657 ي �� فاطمة سلطان سع�د المه 1379 NMDC005508 رى صالح الس��دي م��م احمد زوجة د 1321
NMDC005661 AHMED ALI ABDULLA 1380 NMDC005509 ر�� �خيته مسلم سع�د المح 1322
NMDC005663 �

ع�دهللا حا�� محمد جاسم الم���� 1381 NMDC005511 ي �� � خل�فة المه
عب�د ثا�� 1323

NMDC005664 �
رحمن حا�� محمد الم���� ع�دال 1382 NMDC005513 ران ران احمد عم يوسف عم 1324

NMDC005667 رك سالم مساعد المنصوري محمد م�ا 1383 NMDC005514 � سع�د ع�دهللا ع�� ال�ع�� 1325
NMDC005670 رك سالم حمدە مساعد زوجة محمد م�ا 1384 NMDC005516 �عقوب ع�� محمد السعدي 1326
NMDC005671 سالم محمد مساعد المنصوري 1385 NMDC005517 رة شلي��ــــح فاخ 1327
NMDC005673 س�د ع�دهللا س�د ش�� س�د محمد الموسوي 1386 NMDC005518 زاع �عقوب ع�� محمد السعدي ه 1328
NMDC005674 سالم خص�ب سالم الساعدي 1387 NMDC005524 س�ف سع�د ساعد وولدە 1329
NMDC005675 رك س�ت الخ��� � محمد م�ا

الشع��� 1388 NMDC005530 رحمن خوري رق�ه محمد احمد ع�دال 1330



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC005798 حم�د سالم محمد الن�ادي 1447 NMDC005676 سه�ل بن سالم سه�ل الخ��� 1389
NMDC005799 ري ر�يع الظاه صغ�� سع�د  1448 NMDC005677 محمد سالم غنام المنصوري 1390
NMDC005804 راه�م محمد م�� اب 1449 NMDC005678 رك ع�دهللا خوري �ال ل م�ا 1391
NMDC005809 راه�م رحمن اب ع�� ع�دال 1450 NMDC005680 ش�� الس�د محمد الس�د ع�� الموسوي 1392
NMDC005810 ع�� محمد ع�� ع�� 1451 NMDC005682 راشد سالم المنصوري محمد �خ�ت  1393
NMDC005811 راد � م مو� حس�� 1452 NMDC005683 راشد سالم المنصوري راشد �خ�ت  1394
NMDC005816 رە سالم ��� حم�د بن س�� 1453 NMDC005684 راشد سالم المنصوري ود�عة �خ�ت  1395
NMDC005817 �

��� �� محمد نص�ب محمد حمد ال 1454 NMDC005686 راشد سالم المنصوري ميثاء �خ�ت  1396
NMDC005819 رحمن احمد محمد فل�ناز ع�دال 1455 NMDC005687 راشد سالم المنصوري 1397موزە �خ�ت 
NMDC005826 رم�� سالم محمد عب�د محمد الد 1456 NMDC005693 حمد ع�� حمد �ل�ور المزرو�� 1398
NMDC005833 � محمد ع�دهللا �ا� ال�ع�� 1457 NMDC005694 ورثة ع�� حمد �ال�ور المزرو�� 1399
NMDC005834 راشد محمد عب�د  1458 NMDC005695 � خوري احمد جمال محمد ام�� 1400
NMDC005843 SALIM YOUSUF BUSENAD 1459 NMDC005697 � �� رب عتيق المح�� فاضل خل�فة ح 1401
NMDC005844 AL SYED ABDUL RAHMAN AL SYED 1460 NMDC005699 � �� محمد عب�د ي��و المح�� 1402
NMDC005846 محمد حسن خلف 1461 NMDC005700 رك محمد س�ت الخ��� م�ا 1403
NMDC005850 راشد المنصوري سع�د محمد  1462 NMDC005706 فاطمة داوود زوجة الس�د محمد ع�� الموسوي 1404
NMDC005852 رك ال�ندي رك ع�دهللا م�ا خالد م�ا 1463 NMDC005707 ABDULLA ABDUL RAHIM AHMED 1405
NMDC005853 راه�م مالك حمدان ع�� اب 1464 NMDC005711 SAEED KHALFAN SALIM 1406
NMDC005854 زعل السبو�� عب�د سع�د ع��  1465 NMDC005714 SALEEM RASHID OBAID SAEED 1407
NMDC005862 عتيق ع�� سند القب��� 1466 NMDC005715 عوض ع�دهللا سعود الشام�� 1408
NMDC005869 �

جابر عب�د ه�ا�� 1467 NMDC005717 احمد ع�دالع��ز خل�فة الهام�� 1409
NMDC005870 ري �ح عوض محمد العلم مف 1468 NMDC005723 ردي الفال �� محمد احمد البوا 1410
NMDC005874 � نا� لوتاە الع�اس حس�� 1469 NMDC005725 رضا حب�ب محمد حب�ب ال 1411
NMDC005875 �

راه�م يوسف غلوم ال�لو�� اب 1470 NMDC005727 MAJEED SALIM JUMA TANNAF 1412
NMDC005876 �

راه�م يوسف غوم ال�لو�� ع�اس اب 1471 NMDC005729 علوي عوض احمد 1413
NMDC005879 MOH'D SAEED MOH'D MUBARAK 1472 NMDC005730 ي �� � المه

عتيق ماجد ثا�� 1414
NMDC005882 يوسف محمد صفوان 1473 NMDC005732 سع�د ع�� جابر الخ��� 1415
NMDC005883 �

جمعة محمود محمد احمد ال�لو�� 1474 NMDC005734 �
�� رحمن ع�دهللا �� ع�دهللا ع�دال 1416

NMDC005886 صالح مسلم مفلح خم�س المزرو�� 1475 NMDC005735 NASIR MOHAMED ALSUWASDI 1417
NMDC005888 راشد عامر المنصوري سع�د ماجد  1476 NMDC005738 رك ه�فاء احمد زوجة ع�دالرؤوف آل م�ا 1418
NMDC005890 ران سل�مان �ط�ش �سلم �ك 1477 NMDC005741 �

�فة ع�دالرزاق خالد الم���� �� 1419
NMDC005892 سع�د محمد ع�ال ن المزرو�� 1478 NMDC005742 �

ع�� محمد جاسم الم���� 1420
NMDC005901 � زعا�� محمد ع�� حمد ال 1479 NMDC005743 � زعا�� راشد حمد عب�د ال لينا حمد  1421
NMDC005905 راشدي سالم احمد سعد ال 1480 NMDC005744 � زعا�� راشد حمد عب�د ال شهاب حمد  1422
NMDC005910 FARAJ HUSSAIN KAMIS ALMANSOORI 1481 NMDC005745 � زعا�� راشد حمد عب�د ال سه�ل حمد  1423
NMDC005912 ي �� ع�دهللا خم�س الش��ه الخم 1482 NMDC005746 راشد حمد عب�د رحمن زوجة حمد  آمنه ع�دال 1424
NMDC005916 ي �� سع�د عم�� يوسف المه 1483 NMDC005757 س�ف ع�دهللا مسعود الشام�� 1425
NMDC005919 احمد سالم احمد 1484 NMDC005758 م��م حمدان زوجة س�ف ع�دهللا مسعودالشام�� 1426
NMDC005920 فاطمة احمد المزرو�� 1485 NMDC005761 MANA SAEED MANA ALRUMAITHY 1427
NMDC005921 ه�ا خم�س المزرو�� 1486 NMDC005765 � م ال�ت�� �� حمد خلفان سلطان حض 1428
NMDC005923 رك س�ف ال��ا�� محمد م�ا 1487 NMDC005767 � م ال�ت�� �� سلطان خلفان سلطان حض 1429
NMDC005926 حم�د احمد س�ف 1488 NMDC005768 راشد محمد القب��� 1430
NMDC005930 رك المنصوري س�ف محمد م�ا 1489 NMDC005769 سع�د محمد سع�د القعود 1431
NMDC005932 � �ح اال ح�ا�� رحمن ع�دالهادي مف ع�دال 1490 NMDC005770 احمد سع�د محمد سع�د القعود 1432
NMDC005936 زا�د س��د المنصوري 1491س��د  NMDC005771 رك رحمن الم�ا حمد ع�دال 1433
NMDC005937 راشد المنصوري سالم س�ف  1492 NMDC005778 احمد محمد ع�� الن��س 1434
NMDC005938 يوسف اب��كر محمد 1493 NMDC005779 جاسم نا� الن��س 1435
NMDC005940 ��عة درو�ش شكر ع�� الس��دي 1494 NMDC005780 سع�د ع�� يوسف الن��س 1436
NMDC005941 ة سع�د زوجة خل�فة احمد س�ف الس��دي �� م 1495 NMDC005781 � جاسم الن��س حس�� 1437
NMDC005942 ي �� رش زوجة س�ف محمد ه��م المه راء طا 1496عف NMDC005782 محمد �� نا� الن��س 1438
NMDC005943 رك المنصوري س�ف محمد م�ا 1497 NMDC005783 شمسه نا� محمد ع�� الن��س 1439
NMDC005944 محمد ع�دهللا صالح الس��دي 1498 NMDC005784 آمنه نا� محمد ع�� الن��س 1440
NMDC005947 ع�� سالم ع�� الطابور 1499 NMDC005785 فاطمه نا� محمد ع�� الن��س 1441
NMDC005948 راشد ع�� يوسف 1500 NMDC005786 صف�ه جاسم الن��س 1442
NMDC005953 ي �� غ�ث مهنا سع�د المه 1501 NMDC005788 ي � �� جمعه ع�� خلفان �الق 1443
NMDC005954 ISMAIL OBAID YOUSUF 1502 NMDC005789 محمد سالم خم�س الهو�� 1444
NMDC005958 سع�د خم�س المزرو�� 1503 NMDC005792 ع�� احمد حامد 1445
NMDC005967 رم محمد احمد ك 1504 NMDC005796 مطر سالم ع�� الن�ادي 1446



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC006095 � مهدي هادي عوض اال ح�ا�� 1563 NMDC005968 رم محمد احمد ك 1505
NMDC006098 محمد احمد خل�فة اليوسف الس��دي 1564 NMDC005969 س�ف محمد الن�ادي 1506
NMDC006100 خل�فة فاضل سع�د الهام�� 1565 NMDC005975 محمد حمدان ع�دهللا 1507
NMDC006103 ي �� رش المه خلفان ه��م طا 1566 NMDC005977 ع�� سع�د غانم 1508
NMDC006108 �

را�� سال مه احمد زوجة ش��ه �ح�� ال�ح 1567 NMDC005980 رحمن راه�م احمد ع�دال اب 1509
NMDC006111 � القب��� �ج حس�� محمد ف 1568 NMDC005986 ABDUL AZIZ SALEM 1510
NMDC006112 رك س�ف ال��ا�� راشد م�ا 1569 NMDC005987 راشد جمعة حم�د 1511
NMDC006113 محمد ع�دهللا عامر الفال �� 1570 NMDC005989 ع�دهللا فال ح جابر 1512
NMDC006115 غانم ع�� هم�لة المزرو�� 1571 NMDC005990 م��م احمد لوتاە 1513
NMDC006117 حمد ع�� مسلم هم�لة المزرو�� 1572 NMDC005991 راه�م منصور محمد اب 1514
NMDC006118 ش�خة خل�فة احمد س�ف الس��دي 1573 NMDC005992 � جمعة

م�سون ثا�� 1515
NMDC006119 SHAMSA HAZEEM W/O KHALIFA 1574 NMDC005993 جم�لة سالم 1516
NMDC006120 �

را�� ع�دهللا بن ع�� س�ف الحم 1575 NMDC005994 � م�� سالم النو�� 1517
NMDC006121 �

را�� ع�� ع�دهللا الحم 1576 NMDC005995 � الحج�ة سالم النو�� 1518
NMDC006130 س�ف غانم س�ف الس��دي 1577 NMDC005998 ع��ض ع�� ع��ض 1519
NMDC006131 ي �� رك المه راشد سلطان م�ا سلطان  1578 NMDC005999 س�ف معضد س�ف 1520
NMDC006137 مس�عد خالد محمد المنصوري 1579 NMDC006000 راشد ماجد الضحاك المنصوري 1521
NMDC006138 � عب�د محمد ع�دهللا ال�ع�� 1580 NMDC006001 معضد س�ف معضد 1522
NMDC006140 فاطمة ع�� زوجة محمد ص�يح خل�فة 1581 NMDC006002 سع�د س�ف معضد 1523
NMDC006141 ي �� مد�ه محمد عب�د حم�د المه 1582 NMDC006004 ري �در اسماع�ل حسن ع�دهللا اال نصا 1524
NMDC006144 � ز�نل حس�� عمر  1583 NMDC006011 عهود فاضل محمد 1525
NMDC006145 رب عثمان محمد ابوالشوا 1584 NMDC006014 فاطمة احمد ع�دهللا المسمار 1526
NMDC006146 سالم حسن سع�د المنها�� 1585 NMDC006016 راشد بن تع�ب حصة سالم زوجة محمد احمد  1527
NMDC006148 ري سالم مهدي محمد العم 1586 NMDC006017 سالم محمد جمعة 1528
NMDC006153 � ع�� المزرو�� غانم محمد سالم�� 1587 NMDC006021 NASIR MOH'D ALI 1529
NMDC006154 رة المزرو�� جمعة نص�ب ج�ا 1588 NMDC006023 AHMED MURSHID ABDULLA 1530
NMDC006155 رك زوجة جمعة نص�ب فاطمة م�ا 1589 NMDC006024 رشد رشد ع�دهللا م م 1531
NMDC006156 � ع�� المزرو�� ع�� سالم�� 1590 NMDC006028 ع�دهللا خلفان مخلوق 1532
NMDC006157 � المزرو�� محمد ع�� سالم�� 1591 NMDC006029 �ع ع�دهللا محمد احمد المط 1533
NMDC006158 � المزرو�� شدواء سلمان زوجة ع�� سالم�� 1592 NMDC006030 ك �خ�ت حمد التم��� �� ال 1534
NMDC006159 عوشة ع�� ع�� المزرو�� 1593 NMDC006031 صالح احمد محمد شلواح 1535
NMDC006161 رشد المزرو�� رشد ع�� م م 1594 NMDC006034 سالم خل�ل جبور 1536
NMDC006162 رشد المزرو�� رشد ع�� م رك م 1595م�ا NMDC006036 سع�د مسلم مفلح المزرو�� 1537
NMDC006163 رشد المزرو�� رشد ع�� م 1596ع��ضة م NMDC006040 سلطان سلطان ه��م الس��دي 1538
NMDC006164 رشد المزرو�� رشد ع�� م ع�� م 1597 NMDC006041 1539ع�� ي��و ن��� المنصوري
NMDC006165 رشد المزرو�� رشد ع�� م محمد م 1598 NMDC006043 شمسه خم�س زوجة حمدان مفلح المزرو�� 1540
NMDC006166 رشد خم�س المزرو�� عب�د ع�� م 1599 NMDC006045 رملة س�ف خل�فة مطر رو�ه سع�د أ 1541
NMDC006167 � ع�� المزرو�� ون�سة محمد سالم�� 1600 NMDC006046 خل�فة س�ف خل�فة 1542
NMDC006168 � ع�� المزرو�� عوشة محمد سالم�� 1601 NMDC006047 موزة محمد ع�دهللا الح��ز 1543
NMDC006169 � ع�� المزرو�� راء محمد سالم�� عف 1602 NMDC006050 �

جمعة ع�� غانم الحوس�� 1544
NMDC006181 رش�د الهام�� راشد  عب�د  1603 NMDC006053 محمد ضا�� الماس محمد الس��دي 1545
NMDC006182 رائعة س�ف حمد الهام�� 1604 NMDC006054 MOHAMED YOUSRI MAHMOUD ALDWEEK 1546
NMDC006183 رعش المزرو�� رك ق الع�د م�ا 1605 NMDC006058 محمد عطا خل�ل ع��قات 1547
NMDC006184 رك المنصوري 1606سع�دة درو�ش زوجة الع�د م�ا NMDC006059 � الق��� ناهد مصط�� زوجة ع�دالمج�د حس�� 1548
NMDC006185 احمد محمد ع�� درو�ش المزرو�� 1607 NMDC006060 مهدي محمد سع�د 1549
NMDC006186 متال �ة محمد المزرو�� 1608 NMDC006062 ز��ب ع�دهللا 1550
NMDC006188 احمد محمد الحمادي المزرو�� 1609 NMDC006063 راه�م حسن سلمان اب 1551
NMDC006191 دانه احمد محمد الحمادي المزرو�� 1610 NMDC006064 ع�دالجل�ل ع�دهللا 1552
NMDC006192 مينة احمد محمد الحمادي المزرو�� 1611 NMDC006065 �

صالح احمد المد�� 1553
NMDC006194 سل� احمد محمد الحمادي المزرو�� 1612 NMDC006068 نا� سلطان المنصوري 1554
NMDC006195 MUBARAK SAEED HAMAD 1613 NMDC006070 رك احمد المنصوري ع�� م�ا 1555
NMDC006196 SAEED MUBARAK SAEED 1614 NMDC006076 ABDULLA HUMAID OBAID BAKEET 1556
NMDC006204 RASHID AHMED MOHAMED ALMAZROUI 1615 NMDC006078 �

� الع���� سع�د منصور ع�دالحس�� 1557
NMDC006205 رشد المرر محمد ع�� م 1616 NMDC006079 ALI EISA NASR AL ZAABI 1558
NMDC006210 لط�فة محمد زوجة س�ف سع�د الهام�� 1617 NMDC006081 راه�م غانم سلطان الس��دي حم�د اب 1559
NMDC006211 عب�د س�ف سع�د الهام�� 1618 NMDC006089 MUBARAK HAMAD RASHID AL ORAIMI 1560
NMDC006224 احمد حمد غانم ف��ــــح القب��� 1619 NMDC006090 �

� الحار�� صالح عائض حس�� 1561
NMDC006228 SAEED SALIM JABIR SAEER 1620 NMDC006092 �

سع�د احمد العف��ت ال����� 1562



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC006335 رك زوجة مل� المزرو�� ش�خة م�ا 1679 NMDC006229 ع�دهللا محمد س��ــــح المزرو�� 1621
NMDC006336 حمد احمد س�ف المزرو�� 1680 NMDC006231 محمد عوض عتيق جمعة المنصوري 1622
NMDC006337 م��ونة حم�د زوجة حمد احمد س�ف 1681 NMDC006232 ري ع�� هادي المزرو�� سالم ع�� المه 1623
NMDC006347 خل�فة محمد هادي المنصوري 1682 NMDC006233 ري ع�� المزرو�� �لثم سلطان زوجة ع�� المه 1624
NMDC006351 سلطان خل�فة محمد هادي المنصوري 1683 NMDC006234 ري � العام ��و النو�� الصمغة  1625
NMDC006352 محمد خل�فة محمد هادي المنصوري 1684 NMDC006235 ري ��و العام 1626روضه مسلم زوجة الصمغة 
NMDC006353 محمد خلفان مفلح المزرو�� 1685 NMDC006237 نا� عتيق خلفان سالم المنصوري 1627
NMDC006357 نه�ان صقر حمدان صقر الفال �� 1686 NMDC006241 راشد عب�د المنصوري محمد  1628
NMDC006358 رە صقر حمدان صقر الفال �� سا 1687 NMDC006242 راشد المنصوري 1629�خيته محمد زوجة محمد 
NMDC006359 ز�ة صقر حمدان صقر الفال �� الجا 1688 NMDC006243 راشد عب�د المنصوري قماشة محمد  1630
NMDC006363 د�اب صقر حمدان صقر الفال �� 1689 NMDC006244 راشد عب�د المنصوري عب�د محمد  1631
NMDC006366 ف�صل صقر حمدان صقر الفال �� 1690 NMDC006245 راشد عب�د المنصوري راشد محمد  1632
NMDC006367 رحمه الشام�� سع�د حمد  1691 NMDC006246 راشد عب�د المنصوري 1633نا� محمد 
NMDC006368 SUHAIL MASOUD SALIM AL AMRI 1692 NMDC006247 راشد عب�د المنصوري سل� محمد  1634
NMDC006371 رك عمر سالم م�ا 1693 NMDC006252 خلفان محمد س��ــــح المزرو�� 1635
NMDC006372 رامس صالح محمد المنها�� ال 1694 NMDC006261 ع�� محمد ذي�ان المنصوري 1636
NMDC006374 ��� خلفان محمد حد��� المنصوري 1695 NMDC006263 سالم ع�� محمد ذي�ان المنصوري 1637
NMDC006376 OWSHA KHAMIS MOH'D AL HAWALI 1696 NMDC006265 جاسم محمد سع�د سالم المزرو�� 1638
NMDC006386 ��� خم�س سع�د الشام�� 1697 NMDC006266 خم�س محمد سع�د سالم المزرو�� 1639
NMDC006389 عف�فه محمد زوجة احمد ع�دهللا اسماع�ل 1698 NMDC006268 راشد هم�لة المزرو�� محمد سع�د  1640
NMDC006390 �لثم ع�د سالم المنصوري 1699 NMDC006270 � المزرو��

را�� رق غا�ة جاسم ال 1641
NMDC006396 راشد المنصوري 1700شماء سالم زوجة �خ�ت  NMDC006271 راشد المزرو�� 1642حمامه مكتوم زوجة محمد سع�د 
NMDC006398 احمد ع�دهللا المنصور 1701 NMDC006272 راشد المزرو�� مضح�ة محمد سع�د  1643
NMDC006399 �

رمي�� ��� سه�ل مانع ال 1702 NMDC006273 عل�اء محمد سع�د المزرو�� 1644
NMDC006401 ري مصبح ع�دهللا سع�د المعم 1703 NMDC006274 راشد المزرو�� سلطان محمد سع�د  1645
NMDC006404 �ع نورة محمد سميع المط 1704 NMDC006279 راء خلفان خم�س س�ف المزرو�� عف 1646
NMDC006405 سالم س�ت غانم المزرو�� 1705 NMDC006280 رقب��� رة ال مطر محمد الفا 1647
NMDC006407 �

احمد سالم ع�� الع���� 1706 NMDC006281 رك المزرو�� فاطمة جذال ن م�ا 1648
NMDC006410 ر�ن محمد سع�د غانم الخ�ا 1707 NMDC006282 خم�س احمد محمد المزرو�� 1649
NMDC006412 رحمن احمد ع�� ع�دال 1708 NMDC006283 زا�د خم�س احمد محمد المزرو�� 1650
NMDC006415 �

رمي�� درو�ش غانم س�ف ال 1709 NMDC006284 رك خم�س احمد محمد المزرو�� م�ا 1651
NMDC006422 MOH'D TAYIB ABDUL KARIM TOKAL 1710 NMDC006285 محمد خم�س احمد محمد المزرو�� 1652
NMDC006423 ري حمدە س�ف سه�ل الم 1711 NMDC006288 سع�د محمد سع�د شل�ل المزرو�� 1653
NMDC006429 RASHID HARIF AHMAD AL MOROR 1712 NMDC006291 زعل الفال �� زنه محمد زوجة احمد س�ف  م 1654
NMDC006434 رك س�ف بن عفصان الخ��� س�ف م�ا 1713 NMDC006295 رك سع�د المنصوري ع�� م�ا 1655
NMDC006436 � مسفر هادي صالح هادي اال ح�ا�� 1714 NMDC006296 ود�مه حمد مطر المنصوري 1656
NMDC006440 رك المنصوري محمد محمد م�ا 1715 NMDC006297 محمد حمد مطر المنصوري 1657
NMDC006441 � راشد ال�ع�� سع�د عب�د  1716 NMDC006298 حمد محمد مطر المنصوري 1658
NMDC006444 ري �ع محمد سالم صق�ح العام الخ 1717 NMDC006299 راشد محمد حمد مطر المنصوري 1659
NMDC006445 جابر سع�د ع�� جابر 1718 NMDC006300 �

رمي�� ميثاء محمد ص�اح ال 1660
NMDC006447 ABDULLA SAEED RASHID SAEED 1719 NMDC006301 �

رمي�� موزة خل�فة زوجة محمد ص�اح ال 1661
NMDC006448 ري سالم سع�د غافان مسلم الجاب 1720 NMDC006303 AHMED ATEEQ MOH'D AL MAZROUI 1662
NMDC006450 رم�� � الد محمد ع�� حمر ع�� 1721 NMDC006304 ميثاء سع�د محمد عوض المزرو�� 1663
NMDC006451 ري � الظاه راشد عب�د حمر ع�� 1722 NMDC006305 رصا�� المنصوري رك ع�� ال م�ا 1664
NMDC006454 1723كنه صقر زوجة ع�� مرزوق المزرو�� NMDC006306 � الهام�� سال مة محمد زوجة احمد عابر حا�� 1665
NMDC006455 ري � الظاه

م��م محمد زوجة عب�د ع�� اليبهو�� 1724 NMDC006307 عتيق محمد عطشان الهام�� 1666
NMDC006457 ري خل�فة حم�د خلف الظاه 1725 NMDC006311 سع�د عتيق محمد عطشان الهام�� 1667
NMDC006463 � العق�� سع�د ع�د سع�د حس�� 1726 NMDC006313 عوشة فاضل سع�د الهام�� 1668
NMDC006468 سالم ع�دهللا حم�د الشام�� 1727 NMDC006314 سل� عتيق عطشان الهام�� 1669
NMDC006470 راشد خلفان النا��� الشام�� 1728 NMDC006315 ص��حة عتيق محمد عطشان الهام�� 1670
NMDC006471 راشد خلفان الشام�� راشد زوجة  عا�شة  1729 NMDC006316 طفلة عتيق محمد عطشان الهام�� 1671
NMDC006472 راشد احمد خلف العت��ه 1730 NMDC006317 موزة عتيق محمد عطشان الهام�� 1672
NMDC006473 راشد احمد خلف العت��ه فاطمة  1731 NMDC006320 رمش المنصوري 1673موزة ح
NMDC006474 راشد خلف الشام�� فاطمة سع�د زوجة  1732 NMDC006321 ري موزة محمد زوجة حمد ع�دهللا العام 1674
NMDC006475 راشد خلفان النا��� الشام�� خلف  1733 NMDC006322 راشد محمد حف�ظ المزرو�� �خ�ت  1675
NMDC006476 راشد خلفان النا��� الشام�� خلفان  1734 NMDC006326 راشد المزرو�� ە �خ�ت  �� م 1676
NMDC006477 راشد خلفان النا��� الشام�� احمد  1735 NMDC006330 سالم ��� محمد المنصوري 1677
NMDC006478 MOH'D MUBARAK KHALFAN -- 1736 NMDC006333 SULTAN BUTTI MOH'D AL MANSOORI 1678



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC006608 ري صالح سالم ع�� الص�ع 1795 NMDC006480 �

رمي�� سع�د مصبح حم�د ال 1737
NMDC006609 سع�د سالم محمد الن�ادي 1796 NMDC006482 � سالم محمد مسعود اال ح�ا�� 1738
NMDC006613 ري مسلم حمد حمرور العام 1797 NMDC006484 ري محمد مانع محمد الظاه 1739
NMDC006614 ري راد الظاه عتيق محمد سعود ع 1798 NMDC006485 NAIMA SAIF AHMAD MIYA 1740
NMDC006621 ��ال لط�فة ب�ت ع�� ال 1799 NMDC006488 محمد حسن محمد ال�حر 1741
NMDC006635 حمدان صقر حمدان الفال �� 1800 NMDC006489 عب�د حم�د عب�د الحامدي 1742
NMDC006636 GHANIM HAMDAN AL FALAHI 1801 NMDC006491 ري محمد صقر الظاه 1743
NMDC006639 راشد جابر الهام�� عوض  1802 NMDC006492 سا�� محمد سع�د 1744
NMDC006640 راشد جابر الهام�� نا� عوض  1803 NMDC006494 SALIM AHMAD LOWYI' AL DIHBA 1745
NMDC006646 نا� سع�د س��د المنصوري 1804 NMDC006497 � رك ال�ت�� ش�خة سع�د زوجة سه�ل م�ا 1746
NMDC006651 راشد بن حمد الشام�� الشيخ حم�د بن  1805 NMDC006498 KHALAF SAGHEER KHALAF 1747
NMDC006652 الش�خة حصة ب�ت محمد خل�فة آل نه�ان 1806 NMDC006502 MAHMOUD ABDUL RAHMAN MOH'D 1748
NMDC007106 � زعا�� رە سع�د حمد عب�د ال مه 1807 NMDC006503 عب�د حم�د ص�اح المنصوري 1749
NMDC007119 رك محمد ع�� م�ا 1808 NMDC006506 عب�د حمد سع�د ص�يح الفال �� 1750
NMDC007121 ع�دالج�ار ع�دالمحسن الصايغ 1809 NMDC006508 الش��ه صالح غانم المزرو�� 1751
NMDC007126 فاطمة فاضل احمد المزرو�� 1810 NMDC006514 رمودي ع�دهللا احمد ع�دهللا اله 1752
NMDC007127 راشد الشام�� راشد سع�د  ش�خة ع�� زوجة  1811 NMDC006524 ر�� سالم عب�د محمد الفا 1753
NMDC007128 فاطمة حسن ع�� سلطان ب��ك 1812 NMDC006526 �

س�د محمد سالم ال�لو�� 1754
NMDC007129 MARIAM KHALFAN ALMUHAIRBI 1813 NMDC006527 MUBARAK BAKHEET MOH'D SAEED 1755
NMDC007133 ALI OBAID ALI SALEH 1814 NMDC006531 SALIM AHMED SAEED AL HOOTAH 1756
NMDC007140 موزة خم�س محمد ع�� المزرو�� 1815 NMDC006532 ر�� سالم غدير سع�د ل��ــ�� الد 1757
NMDC007141 محمد ع�دهللا خم�س محمد ع�� المزرو�� 1816 NMDC006536 � � محمد اال ح�ا�� 1758نورة مرزوق زوجة حس��
NMDC007142 ع�� ع�دهللا خم�س محمد ع�� المزرو�� 1817 NMDC006537 ري سالم ع�دهللا حامد الظاه 1759
NMDC007149 رحمن زوجة محمد جمعه ع�دهللا �لثم ع�دال 1818 NMDC006539 ALI SALEH AHMED AL KUWAITI 1760
NMDC007150 احمد عامر بن ح��ز 1819 NMDC006540 ري سع�د محمد حامد الظاه 1761
NMDC007155 احمد محمد يوسف محمد منقوش 1820 NMDC006541 SAGHEER KHALAF KHADYAH 1762
NMDC007163 راشد الدو�ي راشد  1821ع�دالمحسن فهد  NMDC006543 � �ح اال ح�ا�� فال ح جابر مف 1763
NMDC007172 ري سل�م ع�� خصوان العام 1822 NMDC006545 ري حمد محمد مرزوق العام 1764
NMDC007185 � �� الحاج ع�دهللا خل�فة المح�� 1823 NMDC006547 عب�د صغ�� خلف خد�ه القب��� 1765
NMDC007189 فخر ال�ساء ف�اض 1824 NMDC006549 � سم�� فضل ع�اس حس�� 1766
NMDC007198 ي �� رك ع�دهللا محمد المه فاطمة م�ا 1825 NMDC006550 � المنصوري رك سالم�� محمد عب�د سع�د م�ا 1767
NMDC007199 طال ل ع�� محمد ع�اس خوري 1826 NMDC006551 ي �� رك الحم ە هال ل خادم م�ا �� م 1768
NMDC007200 �

الط�ب س�ف معيوف الع��ا�� 1827 NMDC006553 م��م ع�� ع�دهللا حمد الغف�� 1769
NMDC007204 خد�جة أيوب محمد 1828 NMDC006554 راشد سل�مان حمد الشام�� 1770
NMDC007206 1829شا�مة محمد زوجة محمد مرزوق صقر المزرو�� NMDC006556 �

�ا�� �� خلفان حم�د ه��م ال 1771
NMDC007207 HASSAN AHMED SAEED ALMANSORI 1830 NMDC006557 ري ە العام �� سالم سه�ل سالم خ 1772
NMDC007218 ما�سة حم�دان محمود حم�دان 1831 NMDC006558 ري رار الظاه 1773حمدە سع�د زوجة محمد سعود ع
NMDC007222 لوال احمد ع�� 1832 NMDC006559 خلفان نا� عب�د الحامدي 1774
NMDC007225 راه�م سوسن محمود ع�� اب 1833 NMDC006564 رحمه الشام�� محمد ع��  1775
NMDC007226 راه�م زة محمود ع�� اب فاي 1834 NMDC006566 �

��� �� محمد سه�ل مد�ه ال 1776
NMDC007227 NOURBI SULIMAN 1835 NMDC006567 م�� احمد زوجة حسن سع�د بن سل�م 1777
NMDC007228 SALIM IBRAHIM SALIM 1836 NMDC006569 حم�د سع�د حم�د العزري 1778
NMDC007232 موزة خلفان 1837 NMDC006570 �ف �� الجنة سه�ل زوجة ع�� ع��ز ال 1779
NMDC007234 ي �� رش المه م��م ه��م طا 1838 NMDC006572 ري راشد سع�د الجاب سع�د  1780
NMDC007235 RASHED, SAEED NASIR WADHA, 1839 NMDC006573 ري ع�دهللا سالم صالح ن� العام 1781
NMDC007235 ري راشد محمد العام ورثة ت����  1840 NMDC006579 ري راه�م محمد سلطان الظاه اب 1782
NMDC007236 صالح جمعة غانم محمد بوعال مه القب��� 1841 NMDC006580 ي �� محمد عب�د سالم ال�ث 1783
NMDC007244 رش الخ��� رك محمد ج م�ا 1842 NMDC006583 �

��� �� ع�� ع��ز مكتوم ال 1784
NMDC007251 �

م��م محمد ع�� الحوس�� 1843 NMDC006585 ري ز�ة مسلم �م�دش سالم العام ال�ا 1785
NMDC007252 �

ز��ب محمد ع�� الحوس�� 1844 NMDC006586 م�خوت سه�ل ع�� ح��ك المنها�� 1786
NMDC007253 �

ش�خة محمد ع�� الحوس�� 1845 NMDC006587 رك الشام�� رك سع�د م�ا م�ا 1787
NMDC007254 � ره�� رحمن زوجة احمد ع�� محمد ب فطوم ع�دال 1846 NMDC006592 رم�� س�ف ع�� س�ف الد 1788
NMDC007256 ي �� رك ع�دهللا المه موزة م�ا 1847 NMDC006594 � رملة نا� ظافر هادي اال ح�ا�� ب�نه مسعود ا 1789
NMDC007259 فاطمة سع�د عل�ان 1848 NMDC006596 � ران سع�د سالم ال�ت�� لط�فة سه�ل زوجة ح 1790
NMDC007262 ي �� راء حم�د سالم الخم عف 1849 NMDC006599 ري رك دحروج العام سه�ل م�ا 1791
NMDC007266 ABDULLA MOHD AL MASOOD 1850 NMDC006602 ��� عب�د حمد الغف�� 1792
NMDC007273 �

رحمن المرزو�� امل حسن ع�دال 1851 NMDC006606 ع�� سالم ع�� المس�عد الن�ادي 1793
NMDC007283 MOHAMED JASEM ALMUZAKKI 1852 NMDC006607 ري محمد نا� حمد المعم 1794



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
NMDC007575 ري غال�ه صالح سالم العام 1911 NMDC007286 � زعا�� طالب ع�� حم�د ال�وس ال 1853
NMDC007576 شهرزاد الشيخ سميع هللا محمد واوال دها 1912 NMDC007287 احمد احمد الحاج محمد الهندي 1854
NMDC007582 HEIRS OF ABDULLA HUSAIN KHORI 1913 NMDC007288 أم الخ�� احمد الحاج محمد الهندي 1855
NMDC007584 � زعا�� راشد حمد عب�د ال شفاء  1914 NMDC007291 ري حمد سع�د مسلم حمرور العام 1856
NMDC007602 رمودي سع�د احمد ع�دهللا اله 1915 NMDC007297 را�ه سع�د زوجة نا� سالم ه��شل 1857
NMDC007610 � خوري محمد محمد ع�دهللا حس�� 1916 NMDC007300 سع�د محمد سع�د ضا�� 1858
NMDC007615 محمد سع�د ج�� الس��دي 1917 NMDC007305 FATIMA MOOSA HAZEEM 1859
NMDC007616 MUHRA SAEED W/O JABR MOHD EID 1918 NMDC007312 نف�سة الشيخ صقر سلطان النع��� 1860
NMDC007617 � زعا�� عب�د حمد عب�د كعبوس ال 1919 NMDC007313 ع�� محمد ع�� محمد 1861
NMDC007625 HASSAN SALEH BARAKAT AL BREIKY 1920 NMDC007341 MOZA QADEEB SALIM AL-GHATES 1862
NMDC007626 ��� �� ر�ات قطمان ال ة صالح ب �� 1921سم NMDC007342 فاطمة قض�ب سالم 1863
NMDC007627 نور محسن علوي محمد 1922 NMDC007374 AHMED SULAIMAN HAMDOON SAEED 1864
NMDC007629 ري محسن صالح �سلم صالح العام 1923 NMDC007375 عوشة خم�س عب�د 1865
NMDC007630 ري � صالح �سلم صالح العام حس�� 1924 NMDC007376 SAEED MANA SAEED AL-RUMAITHY 1866
NMDC007631 ري ع�� صالح �سلم صالح العام 1925 NMDC007377 MOHD MANA SAEED AL-RUMAITHY 1867
NMDC007633 ري احمد صالح �سلم صالح العام 1926 NMDC007378 �

رمي�� فاطمة مانع سع�د ال 1868
NMDC007635 ري ن��لة صالح �سلم صالح العام 1927 NMDC007379 �

رمي�� حمدة مانع سع�د ال 1869
NMDC007636 ري قمر صالح �سلم صالح العام 1928 NMDC007390 ALI SAEED OMER AL AMRI 1870
NMDC007654 م��م محمد صادق خوري 1929 NMDC007397 امينة نا� ال�ب��� 1871
NMDC007655 �

راد محمد ال�لو�� مطر محمد م 1930 NMDC007407 �
ع�� محمد صادق ال�لو�� 1872

NMDC007656 م��م جاسم اسماع�ل حسن 1931 NMDC007410 راه�م هال ل زة سعد زوجة اب 1873ع��
NMDC007658 الطاهر مصبح ال�ندي المرر 1932 NMDC007414 ري ورثة سع�د ع�� سالم المسك 1874
NMDC007667 ي �� غ���ة سلطان المه 1933 NMDC007416 � ع�د عب�د ع�� ال�ت�� 1875
NMDC007668 سع�د احمد �خ�ت 1934 NMDC007423 ع�� محمد احمد 1876
NMDC007669 مطر احمد �خ�ت 1935 NMDC007427 � النع���

ع�� س�ف معضد لخ���ا�� 1877
NMDC007705 ورثة نا� محمد �الهول الس��دي 1936 NMDC007429 � زعا�� راشد حمد ال هند حمد  1878
NMDC007706 ع�� سالم ع�� الطابور 1937 NMDC007433 SLMA DALMUJ AL DHAHERI 1879
NMDC007714 زل�خة حسن ورثه  1938 NMDC007434 NOORA ABDULLA SAEED 1880
NMDC007715 ري راه�م المعم محمد شمل اب 1939 NMDC007435 MOHD ABDULLA SAEED 1881
NMDC007718 � خوري ع�� محمد ع�دهللا حس�� 1940 NMDC007436 KHALID ABDULLA SAEED 1882
NMDC007719 �

رمي�� شمسة محمد احمد ال 1941 NMDC007443 درو�ش ع�دالحم�د جداوي 1883
NMDC007720 ALI SAEIDAN AYIZ 1942 NMDC007451 � زعا�� راشد حمد عب�د ال 1884نورة حمد 
NMDC007723 ع�� سلطان عنون النع��� 1943 NMDC007453 NASSER MOHD KHALIFA AL YOUSIF 1885
NMDC007725 FATMA SAIF SAEED AL YABHOUNY 1944 NMDC007465 ري محمد صقر حمد الجاب 1886
NMDC007731 خالد محمد ع�د هللا سع�د 1945 NMDC007467 ي �� رك محمد مطر المه 1887ورثة حمد م�ا
NMDC007740 ر�� ع�دهللا طالب محمد مسلم المح 1946 NMDC007472 جمال احمد سلطان اليوسف 1888
NMDC007743 راشد الس��دي احمد الحر  1947 NMDC007476 �

رك الحار�� ورثة محسن نا� م�ا 1889
NMDC007744 ش�خة محمد ع�دهللا الس��دي 1948 NMDC007477 رك المنها�� نا� محمد م�ا 1890
NMDC007745 حمدە مسفر محمد المزرو�� 1949 NMDC007491 ري ع�� من�ف الجاب 1891
NMDC007748 �

رمي�� محمد حمد عت�ه ال 1950 NMDC007494 احمد نجم محمد القب��� 1892
NMDC007749 �

رمي�� ع�� حمد عت�ه احمد ال 1951 NMDC007495 راشد القب��� فاطمة عتيق  1893
NMDC007753 رحوم احمد محمد عوض ورثة الم 1952 NMDC007496 صف�ه نجم محمد القب��� 1894
SAU00000237159C رة االس�ثمار كه سام�ا لالصول وادا �� 1953 NMDC007497 محمد نجم محمد القب��� 1895
SAU00000242378C كه السعودى الهولندى المال�ه �� 1954 NMDC007500 ع�دهللا محمد ع�� ع�دهللا 1896
SAU00000266977C كة مساهمة مقفلة ) را�ة المال�ة ( �� كة د �� 1955 NMDC007501 SULTAN MOHD RASHED 1897
SAU001016774976 رج��� ع�دالع��ز بن صالح بن ع�� ال 1956 NMDC007506 IBTISAM-MAITH NOORA MAHA 1898
SAU001018927655 ي � �� خالد بن محمد بن مق�ل الع 1957 NMDC007506 ورثة سالم عم�� عم�� الشام�� 1899
SAU001026926434 �

سلطان بن ��� بن حسن القحطا�� 1958 NMDC007523 ري ورثة س�ف محمد خم�س العام 1900
SYR002232112369 �

رتي�� بهاء محمد هشام ما 1959 NMDC007528 مصبح ع�� مصبح الس��دي 1901
UAE000000000004 � رك ضا�� ال�ت�� سمو الش�خة فاطمة ب�ت م�ا 1960 NMDC007529 ع�� محمد ع�� احمد آل ع�� 1902
UAE000000000013 زا�د ال نه�ان الشيخ محمد بن خل�فه بن  1961 NMDC007533 ري ورثة حم�د سالم �الحلوس العام 1903
UAE000000000022 زا�د ال نه�ان الش�خة ش�خة ب�ت خل�فة بن  1962 NMDC007537 NASER MOHD BAL HOOL AL SWAIDI 1904
UAE000000000023 زا�د ال نه�ان الش�خة موزة ب�ت خل�فة بن  1963 NMDC007538 NAFJA MOHD WIDOW IF NASER 1905
UAE000000000026 زا�د ال نه�ان الش�خة سالمة ب�ت خل�فة بن  1964 NMDC007543 راشد الشك��� راشد ع�دهللا  1906
UAE000000000040 الشيخ طحنون بن محمد ال نه�ان 1965 NMDC007545 SAIF AHMED MOHD BIN BATI 1907
UAE000000000119 الشيخ احمد حمدان بن محمد ال نه�ان 1966 NMDC007551 ورثة نا� سع�د نا� الهطا�� 1908
UAE000000000126 زا�د بن سلطان ال نه�ان الش�خه ود�مه ب�ت  1967 NMDC007558 عوشه عب�د زوجة محمد ع�� محمد 1909
UAE000000000129 زا�د بن سلطان ال نه�ان الش�خه شمسه ب�ت  1968 NMDC007569 ورثة سع�د محمد حماد المنصوري 1910
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UAE101000056603 ع�دهللا محمد س��ــــح المزرو�� 2027 UAE000000000142 زا�د بن سلطان ال نه�ان الشيخ نه�ان بن  1969
UAE10100005754C مؤسسة الهندسة والمقاوالت العمال النفط 2028 UAE000000000178 الشيخ خل�فه بن محمد بن خالد ال نه�ان 1970
UAE101000058410 ري ر�يع ع�� الظاه فاطمه جمعه  2029 UAE000000000184 زا�د بن سلطان ال نه�ان الش�خه موزە ب�ت  1971
UAE101000058411 ري ر�يع ع�� الظاه محمد جمعه  2030 UAE000000000185 زا�د بن سلطان ال نه�ان الش�خه شماء ب�ت  1972
UAE101000058603 ي �� ع�دال���م ع�� م�� محمد ام 2031 UAE000000000187 زا�د بن سلطان ال نه�ان الش�خه روضه ب�ت  1973
UAE101000059603 �

� محمد العو�� ع�دهللا ام�� 2032 UAE000000000188 زا�د بن سلطان ال نه�ان الش�خه ش�خه ب�ت  1974
UAE101000059903 � ع�� خوري اسماع�ل ع�دهللا حس�� 2033 UAE000000000189 زا�د بن سلطان ال نه�ان الش�خه ميثاء ب�ت  1975
UAE101000059910 � ع�� الخوري خالدە اسماع�ل ع�دهللا حس�� 2034 UAE000000000406 زا�د ال نه�ان الش�خه م��م حمدان بن  1976
UAE101000062504 راشد المنصوري رمش  2035موزە ح UAE101000003303 الشيخ ع�دهللا بن محمد بن ��� ال حامد 1977
UAE101000062703 احمد محمد ع�� الهام�� 2036 UAE101000010903 راش � محمد �اقر ك حس�� 1978
UAE101000063708 � محمد ع�دهللا انو�� م��م حس�� 2037 UAE101000011403 ع�� محمد ع�� ص�اح الهام�� 1979
UAE101000063804 رح�م ع�دهللا انو�� شمسه ع�دال 2038 UAE101000011511 حمامه محمد ع�� فاضل الهام�� 1980
UAE101000063811 � انو�� �ف حس�� �� خالد محمد  2039 UAE101000012503 � الخوري �ف محمود حس�� �� محمد  1981
UAE101000063813 � محمد انو�� �ف حس�� �� عا�شه محمد  2040 UAE101000013003 سع�د حمد سع�د الهام�� 1982
UAE101000063814 � محمد انو�� �ف حس�� �� ايوب محمد  2041 UAE101000013004 رك ع�دهللا الهام�� م��م م�ا 1983
UAE101000065205 عا�شه س�د ابوالقاسم 2042 UAE101000013603 � ع�� الخوري احمد محمود حس�� 1984
UAE101000065206 عا�شه س�د ابوالقاسم 2043 UAE101000017904 موزە محمد سالم المزرو�� 1985
UAE101000065208 � زعا�� راه�م ال عب�د محمد عب�د اب 2044 UAE101000019204 رمي�� راء جمعه سع�د ال عف 1986
UAE101000065209 � زعا�� راه�م ال ف�صل محمد عب�د اب 2045 UAE101000020221 رك مرزوق المنصوري رە مرزوق م�ا 1987سا
UAE101000065211 � زعا�� راه�م ال 2046موزە محمد عب�د اب UAE101000021209 ري خالد ع�دهللا سع�د دلم�ج الظاه 1988
UAE101000066104 � زعا�� رە ع�� عب�د ال مه 2047 UAE101000023605 ري رب ع�� الظاه ە حا �� م 1989
UAE101000066111 زعا�� امل سالم سع�د نا� عل�وە ال 2048 UAE101000023609 1990فاطمه محمد مروزق صقر المزرو��
UAE101000067409 رحمن الدح�م رحمن فهد ع�دال ��عة ع�دال 2049 UAE101000023610 ز�ه محمد مروزق صقر المزرو�� 1991ال�ا
UAE101000069504 � خوري امنه محمد حس�� 2050 UAE101000023611 1992سالمه محمد مروزق صقر المزرو��
UAE101000070303 �

رمي�� ر ال � محمد سع�د م�� 2051 UAE101000023612 1993مرزوق محمد مروزق صقر المزرو��
UAE101000070304 �

رمي�� ش�خه مانع محمد ال 2052 UAE101000023613 1994عم�� محمد مرزوق صقر المزرو��
UAE101000070404 فاطمه ع�دهللا محمد 2053 UAE101000023614 1995شمسه محمد مروزق صقر المزرو��
UAE101000070408 رحمن ع�داللط�ف محمد الخوري 2054م��م ع�دال UAE101000023615 1996شمه محمد مروزق صقر المزرو��
UAE101000070409 رحمن ع�داللط�ف الخوري محمد ع�دال 2055 UAE101000023616 خل�فه محمد مرزوق صقر المزرو�� 1997
UAE101000070903 رب س�ف الس��دي محمد حا 2056 UAE101000023617 1998ش�خه محمد مروزق صقر المزرو��
UAE101000074303 ع�دهللا احمد ع�دهللا الجابر 2057 UAE101000023618 سه�ل محمد مرزوق صقر المزرو�� 1999
UAE101000078603 ري مطر حمد عنودە العام 2058 UAE101000024311 زا�د المزرو�� زا�د سع�د  2000سالم 
UAE101000079208 ري حمد سالم حمد عب�د عوض العام 2059 UAE101000024408 محمد حاظر ع�دهللا حمد المزرو�� 2001
UAE101000081903 رشد تم�م المزرو�� حمد م 2060 UAE101000026804 فاطمة أسد ع�دال���م الفه�م 2002
UAE101000082003 ع�� مطر ع�� الفال�� 2061 UAE101000026811 رح�م المال راه�م ع�دال رفيع اب وح�دە محمد  2003
UAE101000083603 � ع�ضه المنها�� عوض نا�� 2062 UAE101000026813 رح�م المال راه�م ع�دال رفيع اب عصام محمد  2004
UAE101000083604 حس�نه احمد صالح المنها�� 2063 UAE101000027203 رە القب��� مطر محمد الفا 2005
UAE101000084904 ي �� �لثم جمعه خل�فه الخم 2064 UAE101000027803 ي �� زە ام �ف محمد صالح حم �� محمد  2006
UAE101000087303 رح�م الهاش�� الس�د مو� الس�د ع�دال 2065 UAE101000028403 راشد المنصوري سالم س�ف  2007
UAE101000091703 ري سالم سع�د سالم غصنه العام 2066 UAE101000029710 م��م ع�دهللا خم�س محمد المزرو�� 2008
UAE101000091903 رش خل�فه المنصوري خل�فه طا 2067 UAE101000029711 خل�فه ع�دهللا خم�س محمد المزرو�� 2009
UAE101000093304 سل� سالم مسلم المزرو�� 2068 UAE101000029712 راء ع�دهللا خم�س محمد المزرو�� عف 2010
UAE101000095003 �

رمي�� ر ال � س�ف سع�د س�ف م�� 2069 UAE101000030204 ناد�ه محمد محمود 2011
UAE101000095104 فاطمه الفندي غانم المزرو�� 2070 UAE101000032104 � خوري فاطمه ع�دهللا حس�� 2012
UAE101000096204 � محمد غانم المزرو�� 2071 UAE101000035903 رس سع�د المزرو�� سع�د فا 2013
UAE101000097304 زنه خادم سع�د المنصوري م 2072 UAE101000035904 �خيته سه�ل هالل المزرو�� 2014
UAE101000100304 عوشه غالب غانم القب��� 2073 UAE101000042704 راشد سالم المنصوري 2015موزە 
UAE101000101003 ري ري العام محمد شعفوري الجاب 2074 UAE101000044810 سع�د ض�دان محمد صلهوم القب��� 2016
UAE101000103103 � زعا�� عب�د محمد حسن بود�� ال 2075 UAE101000044813 ع�� ض�دان محمد صلهوم القب��� 2017
UAE101000103403 � زعا�� عب�د حمد عب�د كعبوس ال 2076 UAE101000046903 محمد خل�فة اليوسف الس��دي 2018
UAE101000103404 � زعا�� م��م سلطان عب�د بن قطا�� ال 2077 UAE101000046911 خلف محمد خل�فه اليوسف الس��دي 2019
UAE101000103611 راشد القب��� لط�فه سلطان محمد  2078 UAE101000048103 احمد درو�ش احمد خوري 2020
UAE101000103703 ي �� ر خل�فه المه � محمد م�� 2079 UAE101000053011 رك فاضل المزرو�� فاضل جوعان م�ا 2021
UAE101000103805 راك المزرو�� عوشه ع�دهللا ب 2080 UAE101000053303 خل�فه محمد سع�د المنصوري 2022
UAE101000105503 حمد سالم دعفوس المنصوري 2081 UAE101000053804 � زعا�� فاطمه ع� ع�دهللا ال 2023
UAE101000105903 � �� �ج المح�� محمد احمد ف 2082 UAE101000055403 ران المزرو�� سع�د احمد عم 2024
UAE101000106510 � زعا�� راه�م محمد ال راه�م محمد اب اب 2083 UAE101000055804 صالحه محمد ع�� الهام�� 2025
UAE101000108704 ە محمد غانم الس��دي �� من 2084 UAE101000056403 � الخوري صديق محمد حس�� 2026



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101000202504 �ف عق�ل فوال ذي �� فوز�ه محمد  2143 UAE101000111703 ي �� زە ام يوسف محمد صالح حم 2085
UAE101000202608 � زعا�� راه�م ال راشد محمد اب حسن  2144 UAE101000113808 ري رك مسعود جاسم الظاه ع�دهللا م�ا 2086
UAE101000202610 � زعا�� راه�م ال راشد محمد اب راه�م  2145اب UAE101000113813 ري رك مسعود جاسم الظاه احمد م�ا 2087
UAE101000204804 ري موزە محمد حمد الظاه 2146 UAE101000113814 ري رك مسعود جاسم الظاه ع�� م�ا 2088
UAE101000204809 �

عا�شه ع�دهللا خلفان ع�� الحسا�� 2147 UAE101000115803 راشد محمد المرر درو�ش  2089
UAE101000204811 �

سالمه ع�دهللا خلفان ع�� الحسا�� 2148 UAE101000116709 فاطمه سالم غا�ش ع�� الخم��� 2090
UAE101000205304 خاتون حسن غانم 2149 UAE101000116711 فهد سالم غا�ش ع�� الخم��� 2091
UAE101000206109 راشد الشام�� راشد ع��  ش�خه  2150 UAE101000116712 ميثاء سالم غا�ش ع�� الخم��� 2092
UAE101000206110 راشد الشام�� راشد ع��  ع��  2151 UAE101000117403 �

محمد ع�دهللا قب�ل الم���� 2093
UAE101000206803 زن�د القب��� زن�د كن�ش   2152 UAE101000120203 � زعا�� رحمن نا� ال محمد ع�دال 2094
UAE101000207304 رمضان درو�ش هدى  2153 UAE101000123204 ع�دە مشلوش سالم المزرو�� 2095
UAE101000207309 ري ر�م حمدان محمد نع�ف العام 2154 UAE101000126504 �اسه ع�� سه�ل 2096
UAE101000207310 ري غن�ه حمدان محمد نع�ف العام 2155 UAE101000129803 ي �� ع�دهللا محمد ماجد المه 2097
UAE101000207311 ري ع�دهللا حمدان محمد نع�ف العام 2156 UAE101000132103 ي �� مطر خل�فه س�ف قرونه المه 2098
UAE101000207312 ري موزة حمدان محمد نع�ف العام 2157 UAE101000132903 عتيق محمد عطشان الهام�� 2099
UAE101000207313 ري ز�ة حمدان محمد نع�ف العام ال�ا 2158 UAE101000132904 عوشه فاضل سع�د الهام�� 2100
UAE101000210504 ي �� � المه

فاطمه عب�د ثا�� 2159 UAE101000137804 � �� راشد المح�� موزە س�ف  2101
UAE101000211304 م��م ع�� عب�د الع�� 2160 UAE101000138503 �

جمعه ع�د محمد الم���� 2102
UAE101000212110 راشد مطر سالم القب��� �خيته  2161 UAE101000142804 فاطمه عب�د محمد المزرو�� 2103
UAE101000212304 � زعا�� فاطمه نا� نا� ال 2162 UAE101000143504 رب المنصوري ە عامر حا �� 2104م
UAE101000213104 � زعا�� امنه محمد كرود ال 2163 UAE101000145803 جابر عب�د سالم ه�اي المنصوري 2105
UAE101000215403 � زعا�� رحمن ع�� ال حمد ع�دال 2164 UAE101000149608 ه�ا مسلم مفلح خم�س المزرو�� 2106
UAE101000215404 � زعا�� ش�خه محمد عب�د ال 2165 UAE101000149609 فاطمه مسلم مفلح خم�س المزرو�� 2107
UAE101000216703 � زعا�� �الل عب�د س�ف ال 2166 UAE101000149610 ه�ا مسلم مفلح خم�س المزرو�� 2108
UAE101000219504 � زعا�� امنه محمد سالم ال 2167 UAE101000149611 فاطمه مسلم مفلح خم�س المزرو�� 2109
UAE101000221403 ري الدودە محمد ع�� العام 2168 UAE101000149612 سع�د مسلم مفلح خم�س المزرو�� 2110
UAE101000224905 امينه شحاته س�د 2169 UAE101000149613 محمد مسلم مفلح خم�س المزرو�� 2111
UAE101000226404 �

موزە سالم حسا�� 2170 UAE101000149903 � زعا�� رحمن ع�� ال ع�� ع�دال 2112
UAE101000226612 � زعا�� راه�م ال راه�م هالل اب محمد اب 2171 UAE101000152303 مطر خالد محمد المنصوري 2113
UAE101000226614 � زعا�� راه�م ال راه�م هالل اب احمد اب 2172 UAE101000156504 ري صالح الس��دي حمدە د 2114
UAE101000232803 ع�� خادم محمد ابوعالمه القب��� 2173 UAE101000158803 صالح س�ف صالح السبو�� 2115
UAE101000233204 � زعا�� راه�م محمد ال عا�شه اب 2174 UAE101000159104 رە المزرو�� � ج�ا راء سالم�� 2116عف
UAE101000235304 راه�م سلطانه شيخ اب 2175 UAE101000159703 � زعا�� ع�دهللا سع�د ع�� ال 2117
UAE101000235308 رك جابر محمد المنصوري سع�د م�ا 2176 UAE101000162403 مرزوق سع�د عجال ن المزرو�� 2118
UAE101000235309 رك جابر حمد المنصوري فاطمه م�ا 2177 UAE101000162709 ي �� واضحه مو� ه��م محمد المه 2119
UAE101000235316 رك جابر حمد المنصوري خالد م�ا 2178 UAE101000163103 � ع�� خوري يوسف ع�دهللا حس�� 2120
UAE101000235317 رك جابر حمد المنصوري 2179نورە م�ا UAE101000163203 � خوري محمد ع�دهللا حس�� 2121
UAE101000235318 رك جابر حمد المنصوري م�� م�ا 2180 UAE101000164508 � زعا�� احمد حسن سالم القطام ال 2122
UAE101000235319 رك جابر حمد المنصوري فهد م�ا 2181 UAE101000164704 � زعا�� ر�اب جاسم ع�� ال 2123
UAE101000235351 رك جابر حمد المنصوري راشد م�ا 2182 UAE101000165404 � زعا�� راشد محمد ال موزە  2124
UAE101000238804 راه�م اسماع�ل خوري فاطمه اب 2183 UAE101000175203 � زعا�� ري ال جاسم سع�د جاسم الع 2125
UAE101000238808 � ع�� خوري عا�شة ع�دهللا حس�� 2184 UAE101000175503 ري � ال محمد �قلر حا�� 2126
UAE101000240604 ي �� ر�يع المه فاطمه مو�  2185 UAE101000176103 � زعا�� راشد ال محمد خل�فه  2127
UAE101000240618 ري وز هال ل الظاه ع�� توفيق ف�� 2186 UAE101000176508 ي �� �نه ع�دهللا ع�� محمد بن ش��ان المه �� 2128
UAE101000240623 ري وز هال ل الظاه ع�دهللا توفيق ف�� 2187 UAE101000176909 �

العنود احمد خل�ل خالد الم���� 2129
UAE101000240625 ري وز هال ل الظاه ز�ه توفيق ف�� 2188ال�ا UAE101000178308 � زعا�� � ال فاطمه عب�د حسن ب��م�� 2130
UAE101000240803 � زعا�� محمد نا� محمد حالف ال 2189 UAE101000180503 ي �� � المه

سع�د خل�فه ثا�� 2131
UAE101000241204 � زعا�� عا�شه مو� حسن ال 2190 UAE101000182403 راشد الس��دي احمد محمد  2132
UAE101000244103 � زعا�� �ج ال رك غ��ب ف 2191م�ا UAE101000182404 ي �� راشد سلطان المه سه�له  2133
UAE101000245413 � ع�� المزرو�� موزە ع�� سالم�� 2192 UAE101000182408 راشد الس��دي راء احمد محمد  عف 2134
UAE101000246014 � ع� المزرو� ع� محمد سالم�� 2193 UAE101000182410 راشد الس��دي محمد احمد محمد  2135
UAE101000247403 �ع ع�دهللا محمد احمد المط 2194 UAE101000182711 � زعا�� راه�م سالم ع� ال م��م اب 2136
UAE101000247903 راه�م محمد الحد�دي الشام�� اب 2195 UAE101000184804 � زعا�� وز ال لط�فه سالم ف�� 2137
UAE101000248111 �

رمي�� احمد خلفان مطر سع�د ال 2196 UAE101000187503 � زعا�� مفتاح سع�د مجدم ال 2138
UAE101000250804 �

رمي�� راشد ع�� ال امنه  2197 UAE101000188004 � زعا�� راشد ال عل�اء سالم  2139
UAE101000251003 �

ع�دهللا احمد محمد الزرعو�� 2198 UAE101000194009 ردان امل احمد ع�� احمد الف 2140
UAE101000252104 زنه خادم محمد القب��� م 2199 UAE101000197204 زي حمدە ع�دهللا سع�د القم 2141
UAE101000252114 ع�دهللا محمد غ�ث محمد بو عالمه القب��� 2200 UAE101000198404 � زعا�� فاطمه س�ف عب�د ج�� ال 2142



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101000336108 د�مانه داود سل�مان داود السكسك 2259 UAE101000252115 �خيته محمد غ�ث محمد بوعالمه القب��� 2201
UAE101000336110 ز�د داود سل�مان داود السكسك 2260 UAE101000252116 رە محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� سا 2202
UAE101000336111 س�ف داود سل�مان داود السكسك 2261 UAE101000252117 حمدە محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2203
UAE101000336303 حمدان غانم حمدان الفال�� 2262 UAE101000252118 سلطان محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2204
UAE101000337103 � زعا�� سلطان محمد سلطان كعبوس ال 2263 UAE101000252119 زي محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� ال�ا 2205
UAE101000338108 عا�شه ع�دالغ�� محمد ع�دهللا خوري 2264 UAE101000252120 غانم محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2206
UAE101000338803 � �� رك ع�دهللا المح�� عامر م�ا 2265 UAE101000252121 خالد محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2207
UAE101000340104 ام الخ�� فاضل �اظم الن��س 2266 UAE101000252122 لط�فه محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2208
UAE101000340109 �ع الن��س خد�جه ع�� محسن مط 2267 UAE101000252123 م�� محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2209
UAE101000340110 �ع الن��س حم�دە ع�� محسن مط 2268 UAE101000252124 فاطمه محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2210
UAE101000344009 راشد هم�له المزرو� رك محمد مكتوم  2269م�ا UAE101000252125 سع�د محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 2211
UAE101000344204 � زعا�� عا�شه ع�د عب�د ال 2270 UAE101000255104 � زعا�� امنه حم�د جاسم ال 2212
UAE101000345404 ي �� زل�خه محمد احمد المه 2271 UAE101000255204 رمي�� �نة خم�س  احمد ال �� 2213
UAE101000350110 � زعا�� صالح جاسم صالح عب�د ال 2272 UAE101000258503 ري محمد ع�دهللا نع�ف العام 2214
UAE101000350503 � زعا�� راشد حم�د ال حم�د  2273 UAE101000258505 ري ردوس العام ص�حه محمد ك 2215
UAE101000351808 � زعا�� عا�شه س�ف سع�د نص�ب ال 2274 UAE101000259704 ل�� ع�دالقادر محمود 2216
UAE101000353603 � زعا�� محمد جاسم سالم الشاعر ال 2275 UAE101000259708 زي راء حسن مو� حسن القم عف 2217
UAE101000354903 �

رمي�� عب�د خم�س الفوت ال 2276 UAE101000259709 زي سل� حسن مو� حسن القم 2218
UAE101000366404 رمودي رضا محمد اله آمنه حسن  2277 UAE101000262303 رى ع�دالع��ز حسن ع�� الصاب 2219
UAE101000367703 � زعا�� محمد ع�دهللا احمد دلم ال 2278 UAE101000262313 رى اب�سام ع�دالع��ز حسن ع�� الصاب 2220
UAE101000369311 � �� س�ف صقر س�ف سالم صقر المح�� 2279 UAE101000264011 ح��م سالم ح��م خلفان المنصوري 2221
UAE101000369803 مه�� سع�د محمد المزرو�� 2280 UAE101000264104 عل�اء نا� خلفان المزرو�� 2222
UAE101000370204 �

رمي�� عوشه خم�س  عب�د ال 2281 UAE101000266110 راشد الدو�ى راشد  2223ع�دالمحسن فهد 
UAE101000370209 �

رمي�� سع�د مانع سع�د مانع ال 2282 UAE101000267613 زي ع�دهللا سع�د خلفان سع�د القم 2224
UAE101000370210 �

رمي�� محمد مانع سع�د مانع ال 2283 UAE101000270909 حمد ع�� سلمان محمد المزرو�� 2225
UAE101000371603 خل�فه حمدان سالم الفال�� 2284 UAE101000272213 ري زفنه مسلم العام سالم مسلم ال 2226
UAE101000376903 خل�فه احمد س�ف الس��دي 2285 UAE101000274403 راشد �الل الس��دي احمد  2227
UAE101000376904 ي �� رش المه شمسه ه��م طا 2286 UAE101000274503 زي غ��ب مو� حسن سالم القم 2228
UAE101000376910 امل خل�فة احمد س�ف الس��دي 2287 UAE101000276603 س�ف غانم س�ف الس��دي 2229
UAE101000376911 موزە خل�فه احمد س�ف الس��دي 2288 UAE101000277703 محمد ع�� سع�د �السيود المزرو�� 2230
UAE101000376914 تيهه خل�فة احمد س�ف الس��دي 2289 UAE101000278710 زي ع�� احمد محمد بندوق القم 2231
UAE101000376916 هند خل�فه احمد س�ف الس��دي 2290 UAE101000279008 وش الس��دي وش محمد ح�� عا�شه ح�� 2232
UAE101000378003 �ج يو�س الس��د سالمه محمد ف 2291 UAE101000285203 ري سل�م سالم سع�د العفا 2233
UAE101000378903 سع�د ع�� سع�د الشام�� 2292 UAE101000285803 ردان الس�د ماجد الس�د ع�� الس�د ماجد الف 2234
UAE101000380103 �

رحمن محمد المرزو�� حسن ع�دال 2293 UAE101000290003 راشد حف�ظ المزرو�� سالم  2235
UAE101000380404 � زعا�� فاطمه سع�د ع� ال 2294 UAE101000290004 راشد سع�د المزرو�� رە  فاخ 2236
UAE101000381603 ري راه�م المعم محمد شمل اب 2295 UAE101000290010 راشد حف�ظ المزرو�� سع�د سالم  2237
UAE101000387404 � رحمن محمد الطن��� م��م ع�دال 2296 UAE101000290011 راشد حف�ظ المزرو�� عشوان سالم  2238
UAE101000387611 ر الس��دي � احمد ع�� احمد م�� 2297 UAE101000290012 راشد حف�ظ المزرو�� مكتوم سالم  2239
UAE101000387612 ر الس��دي � محمد ع�� احمد م�� 2298 UAE101000291103 معصومه س�د ع�دالصاحب سع�د مو� المو� 2240
UAE101000388404 رمي�� سالمه مطر خم�س ال 2299 UAE101000292608 ي �� ميثاء ع�� س�ف سلطان المه 2241
UAE101000391403 � مهدي هادي عوض االح�ا�� 2300 UAE101000293703 مسلم احمد محمد  هم�له المزرو�� 2242
UAE101000397804 ري راشد سالم الظاه فاطمه  2301 UAE101000296206 راشد المنصوري وضحه نا�  2243
UAE101000404613 � خوله حم�د خم�س محمد م��ــهل ال�ع�� 2302 UAE101000297304 عل�اء سع�د بوشا�ر 2244
UAE101000404615 � محمد حم�د خم�س محمد م��ــهل ال�ع�� 2303 UAE101000302104 ري ع�� فاطمه س�د قاد 2245
UAE101000408403 � الخوري احمد جمال محمد ام�� 2304 UAE101000304804 ش�خة سالم سع�د بوع�لوە 2246
UAE101000409203 راشدي ان ال � �� �خ�ت ب��ك خب 2305 UAE101000306903 � زعا�� حسن سالم عتيق ال 2247
UAE101000414203 رك المنها�� نا� محمد م�ا 2306 UAE101000309204 � �� � جمعه المح�� موزە شاه�� 2248
UAE101000414303 ع�دهللا ن��ــــع ع�دهللا المنها�� 2307 UAE101000309215 � �� هدى ��� خل�فه محمد المح�� 2249
UAE101000414903 س�د ع�دهللا س�د ش�� س�د محمد الموسوي 2308 UAE101000309216 � �� خالد ��� خل�فه محمد المح�� 2250
UAE101000417810 زا�د بو حم�د المزرو�� جمعه خلفان ع�دهللا  2309 UAE101000309803 ي �� ر المه � راشد م�� ع�دهللا  2251
UAE101000420803 ري را�� سعد العفا سع�د ال 2310 UAE101000310903 ري محمد خل�فه ع�� الظاه 2252
UAE101000420904 رە سع�د محمد المنصوري سا 2311 UAE101000318604 راء محمد س�ف الهام�� عف 2253
UAE101000420909 حمدە ع�� مرزوق محمد المنصوري 2312 UAE101000318703 ع�دهللا محمد ع�دهللا المنصوري 2254
UAE101000420910 سع�د ع�� مرزوق محمد المنصوري 2313 UAE101000319104 رسم�ه حسن نخ��� 2255
UAE101000420918 صاف�ه ع�� مرزوق محمد المنصوري 2314 UAE101000319113 راشد الحر الس��دي خالد الحر  2256
UAE101000420920 مسعود ع�� مرزوق محمد المنصوري 2315 UAE101000325903 راشد المنصوري راشد  2257محمد 
UAE101000420922 خم�س ع�� مرزوق محمد المنصوري 2316 UAE101000335610 ع�� الهوم محمد غنام المنصوري 2258



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE10100053357C � االسال�� �ف ابوظ�� م 2375 UAE101000420955 سع�د ع�� مرزوق محمد المنصوري 2317
UAE101000533703 رك النع��� رك �الل م�ا م�ا 2376 UAE101000422404 � زعا�� عل�اء ع�� ع�دهللا ال 2318
UAE101000533908 راشد سع�د الشك��� اس�ا ع��  2377 UAE101000425903 راشد جابر الهام�� عوض  2319
UAE101000534703 ع�دالملك يوسف احمد الحمر 2378 UAE101000425904 ي �� فاطمه احمد عب�د الخم 2320
UAE101000534704 رضا الصواف دعد محمد ع�د  2379 UAE101000426103 راشد محمد الس��دي خلفان  2321
UAE101000539503 فاطمه ع�دهللا محمد صادق خوري 2380 UAE101000427604 ي �� غ���ه عب�د سع�د المه 2322
UAE101000547303 مالود هد�ب ع�� المالود 2381 UAE101000429403 رە المرر خل�فه احمد خلفان ج�ا 2323
UAE101000549204 رە احمد خل�فه الس��دي شا� 2382 UAE101000429404 فاطمه خم�س محمد المزرو�� 2324
UAE101000549214 �نه احمد خل�فه اليوسف الس��دي �� 2383 UAE101000431903 هادف ع�� ع��ز المنصوري 2325
UAE101000550403 محمد سل�مان نا� الذه�� 2384 UAE101000432403 �

رمي�� زعل جمعه ال جمعه  2326
UAE101000551803 � زعا�� � ال

راشد ع�� عب�د الحل��� 2385 UAE101000434303 غ��سه احمد شكر الس��دي 2327
UAE101000553204 حمدە محمد ع�� المنصوري 2386 UAE101000434308 شمسه احمد ع�دهللا محمد صالح الس��دي 2328
UAE101000556803 احمد سالم صالح المنصوري 2387 UAE101000436004 � زعا�� م��م محمد ع�� ال 2329
UAE10100055828C النهضه لالس�ثمار 2388 UAE101000439303 خل�فه محمد هادي المنصوري 2330
UAE101000562503 �

سع�د محمد احمد النعما�� 2389 UAE101000439304 � �� موزە مطر سع�د المح�� 2331
UAE101000562804 ري ر�ه محمد هالل الحج 2390 UAE101000439311 محمد خل�فه محمد هادي المنصوري 2332
UAE101000573003 ري عمر عوض سالم الص�ع 2391 UAE101000440603 � �� سالم سلطان ��� المح�� 2333
UAE101000575108 � ع�� خوري محمد ع�دهللا حا�� 2392 UAE101000445003 احمد سع�د ع�� الش�� 2334
UAE101000575109 � ع�� خوري فاطمه ع�دهللا حا�� 2393 UAE101000452903 �

رمي�� خلفان عب�د خلفان ال 2335
UAE101000575111 � ع�� خوري سعاد ع�دهللا حا�� 2394 UAE101000455103 �

راه�م الحوس�� راه�م احمد اب اب 2336
UAE101000575703 ي �� سالم صالح سالم ال�ث 2395 UAE101000455204 �

م��م محمد ع�� الحوس�� 2337
UAE101000583103 راشدي محمد مسلم مطلق ال 2396 UAE101000456708 رك محمد مساعد المنصوري محمد م�ا 2338
UAE101000584703 �

رحمن احمد المرزو�� ع�دهللا ع�دال 2397 UAE101000459404 �
امنه ع�� حسن الحوس�� 2339

UAE101000584710 �
رحمن احمد المرزو�� م��م ع�دهللا ع�دال 2398 UAE101000459408 �

م��م ع�� يوسف احمد الحوس�� 2340
UAE101000584712 �

رحمن احمد المرزو�� حصه ع�دهللا ع�دال 2399 UAE101000459415 �
كنعان ع�� يوسف احمد الحوس�� 2341

UAE101000584713 �
رحمن احمد المرزو�� خالد ع�دهللا ع�دال 2400 UAE101000459416 �

ز��ب ع�� يوسف احمد الحوس�� 2342
UAE101000584714 �

رحمن احمد المرزو�� لولوە ع�دهللا ع�دال 2401 UAE101000459417 �
خد�جه ع�� يوسف احمد الحوس�� 2343

UAE101000584716 �
رحمن احمد المرزو�� عا�شه ع�دهللا ع�دال 2402 UAE101000459418 �

ع�دهللا ع�� يوسف احمد الحوس�� 2344
UAE10100058533C كه الناموس للنقل�ات العامه �� 2403 UAE101000459419 �

راه�م ع�� يوسف احمد الحوس�� اب 2345
UAE101000588403 � زعا�� راشد حم�د ال راه�م  اب 2404 UAE101000459456 �

احمد ع�� يوسف احمد الحوس�� 2346
UAE101000592903 ري محمد ع�دهللا محمد العام 2405 UAE101000460503 احمد سع�د عثمان الواحدي 2347
UAE101000594503 �

سالم شنون سالم الحار�� 2406 UAE101000463604 سع�دە ع�� �سلم 2348
UAE101000595003 احمد علوي ع�� المنصوري 2407 UAE101000463803 � � الناخ�� محمد محسن حس�� 2349
UAE101000595503 ي �� جمعه س�ف ع�� المه 2408 UAE101000467103 �

احمد درو�ش جمعه الحوس�� 2350
UAE101000607303 � �ح االح�ا�� رحمن ع�دالهادي مف ع�دال 2409 UAE101000469503 � هادي صالح محمد العقر�� 2351
UAE101000613603 الحم�دي حمد ع�دهللا المنصوري 2410 UAE101000472803 راشد عب�د الشام�� ع�دهللا  2352
UAE101000615603 سالم احمد عوض الش�ي�� النهدى 2411 UAE101000472804 � زعا�� م��م ع�� ع�دهللا ال 2353
UAE101000617603 �

وضاح طالب ع�� الهنا�� 2412 UAE101000473603 � زعا�� ع�دالع��ز جاسم حم�د ال 2354
UAE101000619403 � ع�� حمد محمد الجني�� 2413 UAE101000475803 سلطان احمد سلطان الس��دي 2355
UAE101000619904 ري فاطمه سه�ل سالم العام 2414 UAE101000475903 �ف محمد احمد الخوري �� محمد  2356
UAE101000623003 سلطان سع�د س��لم 2415 UAE101000488204 زي رە احمد سع�د القم زاه 2357
UAE101000623113 � �� زا�د الحاج ع�دهللا خل�فه المح�� 2416 UAE101000488211 راء احمد سلطان غنوم الهام�� عف 2358
UAE101000636903 رسوس�ه رحمه محمد ي��ه الح 2417 UAE101000488212 عا�شه احمد سلطان غنوم الهام�� 2359
UAE101000640008 ع�دالع��ز ع�دهللا سل�مان س�ف الخ��� 2418 UAE101000504203 ري يوسف ع�� احمد اال نصا 2360
UAE101000640803 �

نا� ع�� نا� الحوس�� 2419 UAE101000504611 �
عمر عثمان ع�� ع�دهللا المرزو�� 2361

UAE101000640804 �
عا�شه احمد خم�س الحوس�� 2420 UAE101000505903 محمد حسن سالم الحمادي 2362

UAE101000640813 �
�در نا� ع�� نا� الحوس�� 2421 UAE101000506203 سالم حسن سالم الحمادي 2363

UAE101000641304 راشدي رح مسعود ال مذه�ه فا 2422 UAE101000514603 رە التم��� نا� عبود غانم بن ح�د 2364
UAE101000641311 راشدي ع�دهللا النم�� النمر سالم ال 2423 UAE101000515203 �

ع�دهللا عق�ل عبود ما�� 2365
UAE101000641313 راشدي راه�م النم�� النمر سالم ال اب 2424 UAE101000515903 ع�� خلفان احمد الحمادي 2366
UAE101000641315 راشدي �خ�ت النم�� النمر سالم ال 2425 UAE101000516603 ي �� محمد عب�د سالم ال�ث 2367
UAE101000641316 راشدي ع�� النم�� النمر سالم ال 2426 UAE101000518003 ران سل�مان �ط�ش �سلم �ك 2368
UAE101000641317 راشدي عا�شه النم�� النمر سالم ال 2427 UAE101000518303 رە التم��� ع�دهللا جمعان سالم بن ح�د 2369
UAE101000641318 راشدي مث�له النم�� النمر سالم ال 2428 UAE101000519703 ع�دالحم�د محمود محمد ال محمود 2370
UAE101000641503 �

اسماع�ل محمد س�ار الحوس�� 2429 UAE101000527103 � زعا�� راه�م جاسم ال سلطان ع�� اب 2371
UAE101000650205 زە عق�ل ع�دهللا ع�� 2430 UAE101000527403 �

محمد حسن احمد المرزو�� 2372
UAE101000650212 ري محمد صالح �سلم صالح العام 2431 UAE101000529203 �

حسن ع�� حسن المرزو�� 2373
UAE101000650214 ري ع�دالسالم صالح �سلم صالح العام 2432 UAE101000531808 ع�دهللا خم�س يوسف خل�فه المال�� 2374



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101000735903 رك احمد ب��ك م�ا 2491 UAE101000650215 ري م�� صالح �سلم صالح العام 2433
UAE101000736503 يوسف اب��كر محمد 2492 UAE101000655903 ري ر�س العام سالم ع�دهللا  2434
UAE101000736903 نا� محمد ع�دال�� 2493 UAE101000657104 وز سلطان محمد صديق ف�� 2435
UAE101000738010 رم ا�مان هادي جمعان ع�دهللا �اح�م الحضا 2494 UAE101000657114 سلطان س�ف محمد حمد الساعدي 2436
UAE101000738303 ر�ات ع�دالصمد صالح ع�دهللا ب 2495 UAE101000657115 عم�� س�ف محمد حمد الساعدي 2437
UAE101000741303 � العمودي

ع�دهللا اب��كر عثمان �اصا�� 2496 UAE101000657116 محمد س�ف محمد حمد الساعدي 2438
UAE101000744503 صالح محمد ع�دالهادي شهاب الهاش�� 2497 UAE101000657117 عا�شه س�ف محمد حمد الساعدي 2439
UAE101000745903 رە التم��� رك مساعد بن ح�د �سلم م�ا 2498 UAE101000657118 وفاء س�ف محمد حمد الساعدي 2440
UAE101000745911 رە التم��� رك بن ح�د خالد �سلم م�ا 2499 UAE101000657119 نا� س�ف محمد حمد الساعدي 2441
UAE101000746804 رحمن محمد فطوم ع�دال 2500 UAE101000657803 هادي خم�س خم�س المنصوري 2442
UAE101000749503 عمر سالم عمر 2501 UAE101000661603 ري �ح�� �امل جاسم العام 2443
UAE101000759003 � عوض حمد سالم هال �� 2502 UAE101000665703 �

محمد قاسم محمد الحوس�� 2444
UAE101000760803 سع�د حم�د حمد السع�دي 2503 UAE101000667509 �

م��م سالم هالل ع�� السل�ما�� 2445
UAE101000760810 ز��ب سع�د حم�د حمد السع�دي 2504 UAE101000677105 خاتمه محمد حسن 2446
UAE101000761503 وك �سلم صالح العمرو م�� 2505 UAE101000677115 اسماء سالم عمر احمد المنها�� 2447
UAE101000762203 ر�� سالم سعد سع�د المح 2506 UAE101000677116 حاتم سالم عمر احمد المنها�� 2448
UAE101000762205 ساب��ن جمعه عمر 2507 UAE101000677117 سلومه سالم عمر احمد المنها�� 2449
UAE101000763904 �

فاطمه ع�دهللا صالح المرزو�� 2508 UAE101000677118 ع�� سالم عمر احمد المنها�� 2450
UAE101000764904 رش�دە سالم عمر 2509 UAE101000677503 �

�عقوب احمد حسن غ��ب الحوس�� 2451
UAE101000770503 ي �� صالح ع�� ع�دالع��ز ال�ث 2510 UAE101000680003 �

محمد اسماع�ل احمد الحوس�� 2452
UAE101000774403 � سالم عوض الحنتوش ال�ر�� 2511 UAE101000683103 سع�د سلطان سع�د الساعدي 2453
UAE101000774803 � رك محمد لشقر ال�ر�� صالح م�ا 2512 UAE101000686104 س��كه �عقوب ع�دهللا بن ع�� 2454
UAE101000774804 حمدە محمد صالح 2513 UAE101000686604 �

م��م سالم ع�� الحسا�� 2455
UAE101000774809 � رك محمد لشقر ال�ر�� ركة صالح م�ا م�ا 2514 UAE101000689004 عا�شه ع�دهللا صالح الع�� 2456
UAE101000774810 � رك محمد لشقر ال�ر�� فاطمة صالح م�ا 2515 UAE101000689203 �

جاسم ع�� خم�س الحوس�� 2457
UAE101000774811 � رك محمد لشقر ال�ر�� نا� صالح م�ا 2516 UAE101000690403 ي �� ع�� سل�م الصق�� ال�ث 2458
UAE101000776003 ��� �� صالح سالم احمد ال 2517 UAE101000691103 �ا� سالم محمد العلوي 2459
UAE101000779603 حسن عمر ع�دهللا بن عمرو 2518 UAE101000691614 ري راشد محمد العام �ە ت����  2460ن
UAE101000781309 ي �� زە سالم عمر ع�دالع��ز ال�ث 2519فاي UAE101000694204 ز��ب محمد ع�� الحوس�� 2461
UAE101000782103 ري ع�دالقادر صالح اسحاق الص�ع 2520 UAE101000696703 ي �� خلف ع�� صالح الع 2462
UAE101000783903 ي �� محمد جعفر محمد ال�ث 2521 UAE101000700504 �

م��م ع�� حسن المرزو�� 2463
UAE101000788103 ع�دهللا عوض حنتوش 2522 UAE101000700511 �

امنه ع�دهللا صالح الحاي المرزو�� 2464
UAE101000793903 صالح سالم ع�� ال�ندي 2523 UAE101000700512 �

صالحه ع�دهللا صالح الحاي المرزو�� 2465
UAE101000797803 صالح سالم صالح ال�ر�� 2524 UAE101000700903 �

خل�ل ع�� حسن الحوس�� 2466
UAE101000802603 خم�س محمد سالم العلوي 2525 UAE101000702803 زى رش سلمان ع�دهللا القم سالم طا 2467
UAE101000802703 ري رمع الص�ع ع�� �سلم مق 2526 UAE101000708603 ك المنها� �� رك سالم ال م�ا 2468
UAE101000809303 ي �� اب��كر سالم عمر العطاس ال�ث 2527 UAE101000715404 رك�س �خ�ت �خيته  2469
UAE101000834703 رە التم��� رك بن ح�د رك عوض م�ا 2528م�ا UAE101000716803 �

محمد ع�دهللا سع�د ال�ما�� 2470
UAE101000835003 �

صالح ع�دالقادر ع�دهللا الحار�� 2529 UAE101000717103 ع�داللط�ف احمد محمد المحمود 2471
UAE101000835603 �

� الحار�� محمد سالم المص�ع�� 2530 UAE101000720503 �ج ع�دهللا بن عمرو ع�دال���م ف 2472
UAE101000843803 �

رە العف��� ره عوض عمر الشيخ ع�� ه 2531 UAE101000720504 نعمه احمد ع�دهللا بن عمرو 2473
UAE101000844803 ري صالح سع�د سالم الص�ع 2532 UAE101000720505 �ج ع�دهللا بن ع ش�خه عوض زوجه ع�دال���م ف 2474
UAE101000845403 رك محمد ع�� م�ا 2533 UAE101000720510 �ج ع�دهللا بن عمرو 2475عمرو ع�دال���م ف
UAE101000845803 زن�� ع�دهللا سالم ع�دهللا  2534 UAE101000720513 �ج ع�دهللا بن عمرو ە ع�دال���م ف �� ام 2476
UAE101000851503 �

نا� سالم نا� الخل��� 2535 UAE101000720514 �ج ع�دهللا بن عمرو رشا ع�دال���م ف 2477
UAE101000856003 سالم سع�د محمد ال ب��ك 2536 UAE101000720515 �ج ع�دهللا بن عمرو عساف ع�دال���م ف 2478
UAE101000857003 محمد خم�س سع�د ال�ادي 2537 UAE101000721303 رك محمد بن عمرو صالح م�ا 2479
UAE101000857403 ي �� صالح �سلم بن عمر ح��سان ال�ث 2538 UAE101000721803 ري جمال سالم محمد سالم قاد 2480
UAE101000860003 � ع�دالقادر هادى احمد الق�ا�� المصع�� 2539 UAE101000721903 � ع�� محمد نا�� 2481
UAE101000860303 ع�دالهادي محسن حمد المنصوري 2540 UAE101000723514 احمد عوض سالم ع�� عامر 2482
UAE101000866903 اسعد اسعد طاهر 2541 UAE101000725103 ع�دهللا سالم مسلم �الل�ث 2483
UAE101000866904 ص�اح محمد احمد 2542 UAE101000725203 صالح ع�� محسن النق�ب 2484
UAE101000870103 سع�د احمد �اذ�اب 2543 UAE101000726303 ري سالم عمر ع�� العم 2485
UAE101000870503 نا� احمد ع�دهللا ال���� 2544 UAE101000729503 ري سالم محمد سالم قاد 2486
UAE101000871205 ە سالم قاسم �� سم 2545 UAE101000733303 �� �� ع�دهللا محمد نخ�ش الح 2487
UAE101000872803 � � حدير المصع�� صالح حس�� 2546 UAE101000733604 رجاء محمد غانم 2488
UAE101000874303 وك ع�� صالح المنصوري م�� 2547 UAE101000733608 لم�اء سع�د ع�� محمد 2489
UAE101000876003 �

سالم احمد ذروان الحار�� 2548 UAE101000733703 �
محمد نا� سالم العول�� 2490



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101000990403 ي �� ع�� سل�م الصق�� ال�ث 2607 UAE101000881303 ع�دهللا خم�س المنصوري 2549
UAE101000993503 � هاشم

نج�ب محمد العطاس ب�� 2608 UAE10100088446C ر�ب ذ م م � للتد
اي �� 2550

UAE101000993703 � عوض محمد �اشك�ل الخزر�� 2609 UAE101000890803 ي �� رفان عوض احمد ال�ث ع 2551
UAE101000993708 � طال ل عوض محمد �اشك�ل الخزر�� 2610 UAE101000895003 ر�� محمد ع�دهللا سع�د المح 2552
UAE101000994003 رامه ال���دي ز�د هادي ك 2611 UAE101000905303 � سع�د محمد ع�دالمج�د الحر�� 2553
UAE101000996503 �

رحمت ال�لو�� محمد احمد  2612 UAE101000914903 �
محمد حسن محمد المرزو�� 2554

UAE101000997714 �
رح�م المرزو�� �در محمد ط�ب ع�دال 2613 UAE101000915503 محمد عوض  سالم الغسا�� 2555

UAE101001001903 ري الع�د عبود من�ف الجاب 2614 UAE101000916603 ري رك المشج رك ع�� م�ا م�ا 2556
UAE101001008103 ع�� محمد �ح�� الشيخ ع�� ال ب��ك 2615 UAE101000917003 ري سالم سع�د سالم غصنه العام 2557
UAE101001008104 ز��ب سالم سلطان 2616 UAE101000919903 صالح حسن ع�دهللا 2558
UAE101001008111 ماجد ع�� محمد �ح�� الشيخ ع�� ال ب��ك 2617 UAE101000921703 �

احمد محمد احمد عب�د الحوس�� 2559
UAE101001008112 فاطمه ع�� محمد �ح�� الشيخ ع�� ال ب��ك 2618 UAE101000922103 �

راه�م الحوس�� راه�م خلف اب خلف اب 2560
UAE101001008113 عاطف ع�� محمد �ح�� الشيخ ع�� ال ب��ك 2619 UAE101000927003 � نا� صالح مساعد الق�ضه المصع�� 2561
UAE101001011704 قمر سع�د �سلم 2620 UAE101000927008 صف�ه نا� صالح مساعد الق�ضه 2562
UAE101001013603 ري صالح ع�دهللا قاسم العام 2621 UAE101000927009 ران نا� صالح مساعد الق�ضه عم 2563
UAE101001014403 � �� � محمد جمعه المح�� سالم شاه�� 2622 UAE101000927010 جابر نا� صالح مساعد الق�ضه 2564
UAE101001016803 محمد حسن محمد ع�داللط�ف الحمادي 2623 UAE101000927011 � نا� صالح مساعد الق�ضه �اسم�� 2565
UAE101001018303 راه�م محمد جاسم الشكر اب 2624 UAE101000927012 اروى نا� صالح مساعد الق�ضه 2566
UAE101001018403 � زعا�� فاطمه احمد سلطان ال 2625 UAE101000928203 رش�د ال ب��ك ع�� سالم صالح �ا 2567
UAE101001019004 م��م حسن محمد المنصوري 2626 UAE101000933803 محمد احمد محمد المنصوري 2568
UAE101001020904 شما محمد سالم المرر 2627 UAE101000937803 � عاتق ع�� محسن المصعب�� 2569
UAE101001020911 ع�دهللا جاسم محمد جاسم احمد ابوعص��ه 2628 UAE101000938203 � ال�اف��

المند�� غالب اب��كر العف��� 2570
UAE101001022703 لط�فه عثمان �اوهاب 2629 UAE101000938503 ري قاسم عب�د سالم المشج 2571
UAE101001023803 ري يو�س ع�دهللا صالح الغاف 2630 UAE101000938903 زام � ح محمد محمد حس�� 2572
UAE101001026103 راشد الش��� راشد سع�د  2631 UAE101000938909 زام � ح راه�م محمد محمد حس�� اب 2573
UAE101001030303 ع�دال���م ع�� سالم صنقور ال سلوم 2632 UAE101000938910 زام � ح عمر محمد محمد حس�� 2574
UAE101001033503 رك ع�� المنصوري زا�د ع�� م�ا 2633 UAE101000938911 زام � ح م��م محمد محمد حس�� 2575
UAE101001034703 راشد سع�د الجهوري ع�دهللا  2634 UAE101000938912 زام � ح خد�جة محمد محمد حس�� 2576
UAE101001034903 � زعا�� خلفان حسن خلفان ال 2635 UAE101000938913 زام � ح حسن محمد محمد حس�� 2577
UAE101001036603 راشد ع�� محمد النع��� 2636 UAE101000938914 زام � ح يوسف محمد محمد حس�� 2578
UAE101001037703 سع�د سلطان سع�د ع�� القب��� 2637 UAE101000938915 زام � ح ع�دهللا محمد محمد حس�� 2579
UAE101001039404 فاطمة ضاعن مرزوق الشام� 2638 UAE101000939011 راء صالح هادي المنصوري عف 2580
UAE101001039408 رم�� عل�اء سع�د هالل ع�دهللا الد 2639 UAE101000940103 محمد صالح سالم المنصوري 2581
UAE101001039903 ري �الع الدودە محمد ع�� العام 2640 UAE101000944103 �

محمد عوض محمد العول�� 2582
UAE101001045304 رحمن ع��ز ال�ساء عظمه ع�� ع�دال 2641 UAE10100094526C ر�ــــع الهندس�ة - ذ م م م رة المشا كة فور سا�ت الدا �� 2583
UAE101001045305 � سع�د فاطمه حس�� 2642 UAE101000947503 سع�د عبود محمد ذ�اب 2584
UAE101001045308 ي �� هناء عوض �در جعفر ال�ث 2643 UAE101000953203 ع�دالجل�ل ع�دهللا دغ�ش 2585
UAE101001045309 ي �� أحالم عوض �در جعفر ال�ث 2644 UAE101000953403 � المال�� رد حس�� محمد شا 2586
UAE101001045310 ي �� احمد عوض �در جعفر ال�ث 2645 UAE101000957203 محمد صالح العطاس 2587
UAE101001045311 ي �� سعد�ه عوض  �در جعفر ال�ث 2646 UAE101000960403 رك �الل�ث احمد م�ا 2588
UAE101001045312 ي �� رە عوض �در جعفر ال�ث سا 2647 UAE101000962403 طالب ع�دهللا طالب العطاس الهاش�� 2589
UAE101001045313 ي �� نوال عوض �در جعفر ال�ث 2648 UAE101000968003 رم اوي الحضا �� صالح سعد �ا 2590
UAE101001048103 عب�د احمد محمد �ل�د المرر 2649 UAE101000977203 ع�دي محمد عينان شاە 2591
UAE101001051103 � الخوري محمد صالح محمود حس�� 2650 UAE101000978003 ري سع�د صالح عوض الجاب 2592
UAE101001053703 راشد محمد المنصوري سع�د محمد  2651 UAE101000978503 ع�دهللا ع�دە نورالدين شهاب الهاش�� 2593
UAE101001053903 راشد ع�� هم�له المزرو�� سع�د  2652 UAE101000978505 رە جو�سكر مها سامالج سا 2594
UAE101001055503 ي �� ر�س عامر محمد عمر ال�ث 2653 UAE101000979303 رن ��� المرر محمد مج 2595
UAE101001057503 يوسف محمد صالح المحمود 2654 UAE101000981803 ي �� احمد محمد احمد محمد المه 2596
UAE101001057803 ري محمد سع�د احمد االشخ 2655 UAE101000984715 � � احمد خن�� ع�� ع�دهللا حس�� 2597
UAE101001058103 ع�اس احمد ع�� العصفور 2656 UAE101000985903 ي �� رامه الصق�� ال�ث � ك حس�� 2598
UAE101001061103 � زعا�� عب�د سالم سع�د نا� ال 2657 UAE101000988108 �

مو�� فايع فالح حمود القحطا�� 2599
UAE101001066503 � الع��ض سع�د منصور ع�دالحس�� 2658 UAE101000988109 �

فالح فايع فالح حمود القحطا�� 2600
UAE101001066504 ح�اە ع�� سالم 2659 UAE101000988110 �

مشاعل فايع فالح حمود القحطا�� 2601
UAE101001067803 �

جاسم محمد احمد عب�د الحوس�� 2660 UAE101000988111 �
نورة فايع فالح حمود القحطا�� 2602

UAE101001071604 �
امنه نا� ع�� الحوس�� 2661 UAE101000988112 �

حمود فايع فالح حمود القحطا�� 2603
UAE101001071608 �

نجوى محمد س�ت غانم س�ت المرزو�� 2662 UAE101000988113 �
وضحه فايع فالح حمود القحطا�� 2604

UAE101001071609 �
نجوم محمد س�ت غانم المرزو�� 2663 UAE101000988504 غصه سعد غانم 2605

UAE101001072904 حمدە خل�فه ف��ــــح القب��� 2664 UAE101000988512 ر�� ع�دهللا طالب محمد مسلم المح 2606
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UAE101001190303 �

� الحار��
رك احمد المعرو�� محمد م�ا 2723 UAE101001079603 � احمد العوذ�� صالح حس�� 2665

UAE101001193003 احمد ع�دالع��ز يوسف الص�اغ 2724 UAE101001081303 ري ع�دهللا خلفان عب�د المعم 2666
UAE101001194408 سالم احمد سالم صالح 2725 UAE101001082403 � زعا�� ع�� محمد سلطان ع�� كعبوس ال 2667
UAE101001194410 ع�دهللا احمد سالم صالح 2726 UAE101001084403 راشدي � ال

�خ�ت محمد شا�� 2668
UAE101001194411 ع�دالهادي احمد سالم صالح 2727 UAE101001085603 احمد ع�دهللا �در المزرو�� 2669
UAE101001196203 راشدى رك ال ن�له سع�د م�ا 2728 UAE101001086603 �

سعد�ه ع�داللط�ف ال���دي المرزو�� 2670
UAE101001196603 ري �ف ع�� الجف �� علوي  2729 UAE101001087003 ع�دهللا ع�� عوض ع�دات 2671
UAE101001200203 ي �� محمد عب�د طالب ال�ث 2730 UAE101001089503 صالح ع�دالحم�د ع�اشه 2672
UAE101001201903 �

رك صالح احمد الخبنة الحار�� م�ا 2731 UAE101001093003 ف�صل محمد ع�دالج�ار ال ع�� 2673
UAE101001205803 ع�دهللا سلمان ع�� سل�مان الهندي 2732 UAE101001093803 � ع�� ال ع�� ع�� حس�� 2674
UAE101001206018 خالد ع�دهللا حمد نا� حمد المزرو�� 2733 UAE101001093804 ل�� خالد ع�دهللا 2675
UAE101001206803 � �� ع�دهللا محمد المسعود المح�� 2734 UAE101001098204 موزە محمد ع�� آل ع�� 2676
UAE101001208003 �

ران الحار�� رك احمد شق احمد م�ا 2735 UAE101001099703 ش�خه نا� ��� نا� المزرو�� 2677
UAE101001208503 رم القب��� آمنه درو�ش ك 2736 UAE101001103603 ري محمد عمر محمد الجاب 2678
UAE101001208703 ي �� ر�� خم�س  محمد عمر ال�ث احمد م 2737 UAE101001105603 ري � حسن الجاب حسن سالم�� 2679
UAE101001210003 �

صالح نا� عم�� الحار�� 2738 UAE101001105903 ي �� راه�م الخم راه�م احمد اب احمد اب 2680
UAE101001212403 �

جمعه خلف محمد شمس الحوس�� 2739 UAE101001106703 ري رامه الحداد العام احمد ك 2681
UAE101001214603 رحمن خلفان الحمادي يوسف ع�دال 2740 UAE101001109103 ي �� �در نا� ع�دالع��ز ال�ث 2682
UAE101001219204 فاطمه مصبح سع�د الن�ادي 2741 UAE101001112103 ري رامه الحداد العام ع�دهللا ك 2683
UAE101001220703 �

ع�� ع�دهللا سالم الحوس�� 2742 UAE101001116704 �ساء محمد احمد خوري 2684
UAE101001228403 احمد ع�دهللا محمد سع�د الس��دى 2743 UAE101001116709 احمد ع�دالقادر محمد ع�اس ع�� خوري 2685
UAE101001234003 محمد احمد خل�فه اليوسف الس��دي 2744 UAE101001116710 حامد ع�دالقادر محمد ع�اس ع�� خوري 2686
UAE101001237203 محمد عطا خل�ل ع��قات 2745 UAE101001116711 سهام ع�دالقادر محمد ع�اس ع�� خوري 2687
UAE101001237303 ي �� هاشل سع�د هاشل المغ 2746 UAE101001116803 رى ع�ظه صالح محمد سالم العام 2688
UAE101001239403 � �خ�ت المنصوري خم�س جادهللا حس�� 2747 UAE101001121903 يو�س ع�دهللا محمد صادق خوري 2689
UAE101001248903 جمعه مه�� غانم بوعال مه القب��� 2748 UAE101001123303 �

درو�ش خلف الحوس�� 2690
UAE101001249805 امنه ع�دهللا ع�� بن ش��ان 2749 UAE101001130403 رى ع�� هادى المزرو�� ع�� المه 2691
UAE101001249810 م�� احمد خل�فه الس��دي 2750 UAE101001130412 رى ع�� هادى المزرو�� سلطان ع�� المه 2692
UAE101001249811 الش�خه خوله احمد خل�فه احمد الس��دي 2751 UAE101001135503 راشد خلف الهام�� صالح غانم  2693
UAE101001249812 حمد احمد خل�فه احمد الس��دي 2752 UAE101001137203 ماجد �الل مرزوق الع�� 2694
UAE101001249814 خالد احمد خل�فه احمد الس��دي 2753 UAE101001137503 � زعا�� ع�� حسن خلفان ال 2695
UAE101001249815 م��م احمد خل�فه احمد الس��دي 2754 UAE101001138809 رك الحد�� المنصورى 2696نورە سع�د محمد م�ا
UAE101001249816 ش�خه احمد خل�فه احمد الس��دي 2755 UAE101001140703 راشدي سعد�ه ع�� سع�د ال 2697
UAE101001256004 عت�قه مسفر حمد الهام�� 2756 UAE101001143104 عواطف ع�دالحم�د محمد 2698
UAE101001256603 ري �ف الشيخ اب��كر الشاط �� �مال  2757 UAE101001143303 راشد المرر ر�ش  راشد د 2699
UAE101001263903 س�ف محمد جاسم ع�� الع�� 2758 UAE101001143703 احمد محمد غانم محمد القب��� 2700
UAE101001266803 ر�ات قطمان محمد ع�دهللا ب 2759 UAE101001148504 راه�م ع�دالع��ز شه�ل رە اب سا 2701
UAE101001268503 سالم خل�ل جبور 2760 UAE101001149704 صف�ه نجم محمد القب��� 2702
UAE101001274403 � محمد احمد ع�� الع�� 2761 UAE101001150703 راه�م التم��� راه�م ع�دالرزاق اب 2703اب
UAE101001283404 راه�م م��م محمد اب 2762 UAE101001154103 عادل محمود ع�� لقمان 2704
UAE101001283804 رشد المنصوري م��م خلفان م 2763 UAE101001156803 ع�� سع�د حم�د حمد السع�دي 2705
UAE101001284811 احمد ع�دالغفار ع�دالخالق ع�دهللا خوري 2764 UAE101001157203 �

احمد سع�د صالح الم���� 2706
UAE101001286503 � زعا�� محمد عب�د سالم محمد البواب ال 2765 UAE101001160303 � محمد اسدهللا خوري حس�� 2707
UAE101001287103 ر�ات قطمان ق��در ع�دهللا ب 2766 UAE101001160703 �

� ع�دهللا العف��� ز�د حس�� 2708
UAE101001291103 ي �� ر�� خم�س محمد عمر ال�ث ف�صل م 2767 UAE101001161703 �لثم ع�د سالم المنصوري 2709
UAE101001299203 رشد المنصوري محمد خلفان م 2768 UAE101001167504 ري رە احمد ع�دهللا الجاب هاج 2710
UAE101001301417 يوسف احمد ع�دهللا محمد خوري 2769 UAE101001168603 ع�د �خ�ت مسلم بن هم�له المزرو�� 2711
UAE101001303703 محمد سالم حا�س سالم المنصوري 2770 UAE101001171304 هدى سالم غا�ش ع�� الخم��� 2712
UAE101001304610 رك مطر احمد محم�د المانع المنصور راشد م�ا 2771 UAE101001172008 احمد عب�د غنام ��� سلطان المزرو�� 2713
UAE101001310403 � ع�دالسالم ع�دهللا محمد محمد الخزر�� 2772 UAE101001172503 عب�د مصبح عب�د العم��� 2714
UAE101001315704 رمي�� امنه درو�ش  جمعه ال 2773 UAE101001175503 ري نا� س�ف حماد الجاب 2715
UAE101001316503 � ع�� سع�د ام�� 2774 UAE101001176503 محمد احمد محمد ع�� 2716
UAE101001317803 ع�� محمد مطر ابونمر المزرو�� 2775 UAE101001180203 محفوظ سالم �اعب�د 2717
UAE101001319203 ع�� ع�دهللا سالم ذي�ان 2776 UAE101001181903 � بن الزوع عائض سالم�� 2718
UAE101001319803 ع�دهللا محمد كب�س ال�اف�� 2777 UAE101001182103 �

� �خ�ت صالح الحار�� حس�� 2719
UAE101001322903 � زعا�� رك ع�� ال محمد عثمان م�ا 2778 UAE101001182410 �

ز�ن سالم سعود الحار�� �ف  �� هناء ال 2720
UAE101001324503 �

2779جوهر مرزوق جوهر المرزو�� UAE101001182412 �
ز�ن سالم سعود الحار�� �ف  �� ذ�اب ال 2721

UAE101001333003 رب حمود الح��� حمد حا 2780 UAE101001182803 �
ع�دالقادر علوي نا� الهيث�� الحار�� 2722
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UAE101001471703 �

راه�م حسن ع�� المرزو�� اب 2839 UAE101001343803 ز�نا احمد عدي �س�ب الب�طار 2781
UAE101001473603 �

راه�م الحوس�� احمد ع�دهللا الحاج اب 2840 UAE101001344403 راشد �الفار المنصوري رب محمد  2782حا
UAE101001479803 ر�� سالم طالب محمد المح 2841 UAE101001348603 �

رمي�� � ال
خل�فه محمد ثا�� 2783

UAE101001482203 راشد هم�له المزرو�� راء مكتوم  2842عف UAE101001350703 ��� �� رك ع�دهللا ال م�ا 2784
UAE101001503203 محمد ظاعن محاسون الهام�� 2843 UAE101001363503 راشد مطر سالم القب��� مطر  2785
UAE101001513803 ري خالد ع�� محمد العما 2844 UAE101001364203 ع� سالم خم�س السعدى 2786
UAE101001514503 ي �� رش المه خلفان ه��م طا 2845 UAE101001365603 حسن ع�دهللا ع�اس الخوري 2787
UAE101001521203 ع�دهللا سع�د س��د الشام�� 2846 UAE101001367103 �� �� احمد سالم نص�� الح 2788
UAE101001526703 ي �� رحمه المه ع�دهللا خلفان ع�دهللا  2847 UAE101001368403 � سالم نصار الع���� حس�� 2789
UAE101001528303 رجاوي ول�د اسماع�ل سلمان محمد الج 2848 UAE101001368412 � سالم نصار الع���� خالد حس�� 2790
UAE101001530103 � زعا�� محمد ع�� ع�� القطام ال 2849 UAE101001372603 حسن محمد ع�� محمد الص�قل 2791
UAE101001530903 راشد مكتوم هم�له المزرو�� سع�د  2850 UAE101001373803 اسماء سالم نا� 2792
UAE101001532303 ري ري العام احمد محمد ع�� مقط 2851 UAE101001377303 راه�م ع�دالع��ز محمد بومج�د اب 2793
UAE101001537703 محسن ع�� احمد المنصوري 2852 UAE101001377304 فاطمه محمد غانم 2794
UAE101001541052 رك دو�ل احمد ع�دهللا المنصوري م�ا 2853 UAE101001377308 راه�م ع�دالع��ز محمد بومج�د �� اب 2795
UAE101001552720 �

زاع محمد ع�� خم�س  محمد الحوس�� ه 2854 UAE101001377309 راه�م ع�دالع��ز محمد بومج�د 2796م��م اب
UAE101001555503 ماجد مه�� خم�س �لواتر المزرو�� 2855 UAE101001377310 راه�م ع�دالع��ز محمد بومج�د شمسه اب 2797
UAE101001574209 راشد ع�� الشام�� ع�دالع��ز سلطان  2856 UAE101001377311 راه�م ع�دالع��ز محمد بومج�د محمد اب 2798
UAE101001588504 ش�خه ع�دهللا خلفان الحسا�� 2857 UAE101001383903 �ع الن��س � ع�� محسن مط حس�� 2799
UAE101001592803 راشد النع��� راشد محمد  محمد  2858 UAE101001386903 محمد ع�دالهادي يوسف محمد الشيخ 2800
UAE101001600703 ��� �� ر�ات ع�دالصمد ال صالح ع�دهللا ب 2859 UAE101001387003 احمد حمد حم�د محمد الس��دى 2801
UAE101001603110 � ع�� صالح محمد احمد ال�ر�� 2860 UAE101001387004 فاطمه احمد محمد الس��دى 2802
UAE101001603403 رك ع�� نا� الهما�� م�ا 2861 UAE101001387603 � جمعه ع�� محمد ال�اس�� 2803
UAE101001603603 رك المزرو�� فاطمه جذال ن م�ا 2862 UAE101001389703 راشدي سالم محمد العسل �خ�ت ال 2804
UAE101001604904 ي �� راشد الع م��م �ح��  2863 UAE101001391503 ري حمد حمدان س��دان العام 2805
UAE101001612003 احمد نا� احمد ع�دهللا ال���� 2864 UAE101001395504 � زعا�� عا�شه احمد حمد ال 2806
UAE101001613703 ر�ات قطمان قطمان ع�دهللا ب 2865 UAE101001396803 ع�� محمد احمد المزرو�� 2807
UAE101001618403 الحاج مسلم مفلح المزرو�� 2866 UAE101001397504 وس�مه شوجات ع�� خان م�� 2808
UAE101001622203 �

رمي�� رموص احمد ال احمد حمد ح 2867 UAE101001397508 � زعا�� رى ال محمد س�ف س�ف ع�� وا 2809
UAE101001631203 � الس�د ش�� الس�د محمد الموسوي الس�د حس�� 2868 UAE101001397510 � زعا�� ري ال امنه س�ف س�ف ع�� وا 2810
UAE101001632103 ري خالد ع�� عوض احمد العام 2869 UAE101001401303 راشد ال�اف� سالم يوسف حسن  2811
UAE101001632503 ري رق يوسف ع�� احمد اال نصا طا 2870 UAE101001405503 � محمد ع�� محمد بوحا�� 2812
UAE101001637603 محمد مطر خلفان محمد المزرو�� 2871 UAE101001426303 � زعا�� سالم احمد سلطان احمد ال 2813
UAE101001641603 زم عمر احمد ع�� جا 2872 UAE101001426404 كنه محمد ع�� الهام�� 2814
UAE101001642403 رموص سع�د صالح المزرو�� سع�د ح 2873 UAE101001428803 � فاطمه محمود محمد الخزر�� 2815
UAE101001645103 � زعا�� راه�م نا� نا� ال اب 2874 UAE101001429403 محسن سع�د محمد المزرو�� 2816
UAE101001646604 ع�دە ع�� محمد الهام�� 2875 UAE101001433504 م�� الس�د محمد مو� الهاش�� 2817
UAE101001662803 احمد محمد غانم سلطان الس��دي 2876 UAE101001433508 �ف الفوالذي �� فاطمه محمد محمد  2818
UAE101001664003 زدى � داود ال منذر ع�دهللا حس�� 2877 UAE101001433509 �ف الفوالذي �� خالد محمد محمد  2819
UAE101001664503 راشد ع�� هم�له المزرو�� ع��  2878 UAE101001433510 �ف الفوالذي �� ميثه محمد محمد  2820
UAE101001667010 راشد النع��� 2879الشيخ ع�دالع��ز نا� حم�د  UAE101001433511 �ف الفوالذي �� 2821نورە محمد محمد 
UAE101001667013 الشيخ ع�دالع��ز نا� حم�د النع�� 2880 UAE101001433512 �ف الفوالذي �� رە محمد محمد  فاخ 2822
UAE101001672303 محمد محمد ع�� الهام�� 2881 UAE101001433513 �ف الفوالذي �� امنه محمد محمد  2823
UAE101001678003 راشد مانع المنصوري رك نا�  2882م�ا UAE101001436003 فاطمه شامخ محمد النا��� الشام�� 2824
UAE101001679504 غ���ه ع�� سلمان المزرو�� 2883 UAE101001438603 ع�� محمد ع�� الهام�� 2825
UAE101001692903 رمي�� ر ال � سع�د محمد سع�د م�� 2884 UAE101001445003 ع�دهللا مطر احمد محم�د المانع المنصوري 2826
UAE101001708203 محمد ع�� ع�دهللا السقاف 2885 UAE101001447103 � زعا�� � ال سع�د جمعه سالم�� 2827
UAE101001709303 �

راه�م صالح الحاي المرزو�� احمد اب 2886 UAE101001449208 محمد ع�دهللا ع�دالرزاق عق�ل الخوري 2828
UAE101001713403 رك ال�ندي رك ع�دهللا م�ا خالد م�ا 2887 UAE101001452103 �

محمد صالح سالم الغ�ال�� 2829
UAE101001713503 احمد محمد سل�مان نا� الذه�� 2888 UAE101001457403 ري كذ�ه ع�� سه�ل العام 2830
UAE101001716108 احمد ع�� احمد بتال بوعالمه القب��� 2889 UAE101001461608 ي �� رك ع�دهللا الخم محمد يوسف م�ا 2831
UAE101001731303 احمد نعمان ع�� 2890 UAE101001464004 �

فاطمه هاشم اسماع�ل الحوس�� 2832
UAE101001731403 � الخوري محمد محمد ع�دهللا حس�� 2891 UAE101001464010 �

عال�ه ع�� محمد اسماع�ل الحوس�� 2833
UAE101001735104 قماشه ع�دهللا ع�� 2892 UAE101001464011 �

محمد ع�� محمد اسماع�ل الحوس�� 2834
UAE101001735108 وش محمد الس��دي موزە محمد ح�� 2893 UAE101001464012 �

� ع�� محمد اسماع�ل الحوس�� حس�� 2835
UAE101001735111 وش الس��دي م��م محمد ح�� 2894 UAE101001464013 �

امنه ع�� محمد اسماع�ل الحوس�� 2836
UAE101001735112 وش محمد الس��دي رە محمد ح�� سا 2895 UAE101001469203 رك الحد��� المنصوري محمد سع�د محمد م�ا 2837
UAE101001735113 وش محمد الس��دي عل�اء محمد ح�� 2896 UAE101001471303 ع�دهللا مالود هد�ب ع�� المالود 2838



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101002010004 راشد المنصوري راشد احمد  2955حمدە  UAE101001739303 فهد حمد ع�� العفاد المنصوري 2897
UAE101002013603 � زعا�� ع�دهللا سالم سع�د الحالل ال 2956 UAE101001742503 � المنصوري رك ع�� عا�د شاه�� م�ا 2898
UAE101002023904 �

رمي�� شمسه محمد احمد عت�ه ال 2957 UAE101001743504 رف�عه محمد س��ــــح المزرو�� 2899
UAE101002023905 �

رمي�� شمسه محمد احمد ال 2958 UAE101001754004 وش  محمد ع�دهللا محمد الس��دي ە ح�� �� من 2900
UAE101002025503 ري ر�� العام يوسف سالم محمد �خ�ت المح 2959 UAE101001754303 �

�� رحمن محسن احمد ال�� ع�دال 2901
UAE101002028103 �

رمي�� رحمن ال يوسف محمد ع�دهللا ع�دال 2960 UAE101001754503 �
�� عمر ع�� احمد ال�� 2902

UAE101002031503 ع�شه محمد سع�د احمد 2961 UAE101001758003 �
رمي�� ع�دهللا محمد ع�دهللا ال 2903

UAE101002031803 رە التم��� رك بن ح�د رك عوض م�ا 2962عمر م�ا UAE101001760504 � المزرو�� ون�ه محمد سالم�� 2904
UAE101002032303 الطاهر مصبح ال�ندي المرر 2963 UAE101001760603 يوسف محمد حسن سع�د �امجبور ال ب��ك 2905
UAE101002039403 ع�دالجل�ل حسن ع�دهللا محسن ال محسن 2964 UAE101001761003 � زعا�� راه�م وسواس ال راه�م ع�� اب 2906اب
UAE101002040104 ي �� ز�ه ع�دهللا خل�فه المه ال�ا 2965 UAE101001770903 ري ع�دالسالم ع�دالقادر صالح اسحاق الص�ع 2907
UAE101002042403 � زعا�� جاسم بن يوسف محمد قض�ب ال 2966 UAE101001773003 ي �� ر� خم�س ال�ث نج�ب م 2908
UAE101002043303 �

احمد نا� ع�� الحوس�� 2967 UAE101001774403 � المنها�� سالم �ح�� ع�دهللا حر�� 2909
UAE101002043403 ع�� احمد محمد كب�س ال�اف�� 2968 UAE101001776903 �

رك الحار�� رس احمد م�ا فا 2910
UAE101002043703 سم�� عمر محمد عمر �اصل�ب 2969 UAE101001777503 ر�� المنصوري رك سع�د م 2911محمد م�ا
UAE101002046203 � زعا�� خل�فه يوسف محمد قض�ب ال 2970 UAE101001779603 �

سالم ع�� محمد اسماع�ل الحوس�� 2912
UAE101002046303 ز�� ر�ه ع�اس  قد 2971 UAE101001779703 محمد شامخ محمد النا��� الشام�� 2913
UAE101002048504 راشد مطر القب��� نورە  2972 UAE101001788604 �

امنه ع�دهللا خلفان الحسا�� 2914
UAE101002059103 محمد احمد خل�فه الس��دي 2973 UAE101001794903 راشد مطر سالم القب��� فاطمه  2915
UAE101002059409 احمد طالل ع�� محمد ع�اس خوري 2974 UAE101001803203 شمسه ��� حمد سع�د ثنه المنصوري 2916
UAE101002059411 ع� طالل ع�� محمد ع�اس خوري 2975 UAE101001804703 هاجر احمد الحاج محمد ع�� الهندي 2917
UAE101002064004 رە مس�عد خالد المنصوري سد 2976 UAE101001806903 �

رم ال�لو�� زە شاە ك ع�دهللا محمد حم 2918
UAE101002064903 راشد مانع المنصوري محمد نا�  2977 UAE101001807303 ي �� محمد احمد ع�� المه 2919
UAE101002067603 � �� محمد صقر س�ف سالم المح�� 2978 UAE101001811204 رفا�� ل�� الس�د يوسف الس�د محمد ال 2920
UAE101002072704 � زعا�� راه�م محمد ال موزە اب 2979 UAE101001812404 � انو�� �ف حس�� �� فائقه محمد  2921
UAE101002072708 � زعا�� راشد محمد ال راه�م سعود  2980اب UAE101001812604 راشد سالم المنصوري روضه  2922
UAE101002072709 � زعا�� راشد محمد ال اسماء سعود  2981 UAE101001814103 ��� �� صالح عمر ع�� سالم ال 2923
UAE101002072710 � زعا�� راشد محمد ال راشد سعود  2982 UAE101001818803 �

رمي�� رن س�ف ال س�ف محمد مج 2924
UAE101002080303 رئ��� خالد نا� احمد ع�دهللا ال 2983 UAE101001823703 فهد محمد ع�� احمد الع�� ال ع�� 2925
UAE101002088104 حمدە ع�دهللا ع�� ش��ان 2984 UAE101001832803 درو�ش ع�دالحم�د جداوي 2926
UAE101002088109 الشيخ محمد شايع بن احمد ال حامد 2985 UAE101001835803 ث��ا ع�دهللا ع�دە نورالدين الهاش� 2927
UAE101002088204 م�� احمد خل�فه الس��دي 2986 UAE101001835903 وكب ع�دهللا ع�دە نورالدين شهاب ك 2928
UAE101002108603 ي �� عمر عوض �در جعفر ال�ث 2987 UAE101001838704 ش�خة خل�فة احمد الس��دي 2929
UAE101002108803 ري صالح عمر عوض سالم ال�ندي الص�ع 2988 UAE101001839503 ان صالح �� عوض احمد خ 2930
UAE101002115804 موزە احمد سلطان غنوم الهام�� 2989 UAE101001847203 راه�م المال رفيع اب احمد محمد  2931
UAE101002128803 سالم محمد غ�ث محمد بوعالمه القب��� 2990 UAE101001858003 �

نا� محمد حسن سع�د �امجبور الدي�� 2932
UAE101002138203 �

ز�ار الحار�� رك  رك احمد م�ا م�ا 2991 UAE101001871308 حمدان ع�دهللا محمد خل�فه محمد ال�ندي مرر 2933
UAE101002141603 � احمد الشيخ محمد احمد الشيخ حسن الخزر�� 2992 UAE101001871309 س�ف ع�دهللا محمد خل�فة محمد ال�ندي المرر 2934
UAE101002146504 م��م احمد ع�دهللا المنصور 2993 UAE101001871310 مها ع�دهللا محمد خل�فه محمد ال�ندي المرر 2935
UAE101002147203 �

رمي�� سع�د س�ف سع�د س�ف ال 2994 UAE101001882203 محمد س�ف محمد س�ف الس��دي 2936
UAE101002147503 � زعا�� ع�دهللا احمد ع�دهللا محمد ال 2995 UAE101001886103 سع�د احمد سع�د ع�� الش�� 2937
UAE101002148703 � زعا�� حسن جمعه حسن جمعه ال 2996 UAE101001888603 و�� رحمه احمد محمد جعفر ال�ل 2938
UAE101002149403 ري وز هالل الظاه �ا� توفيق ف�� 2997 UAE101001891603 � زعا�� راه�م محمد ال عوض محمد اب 2939
UAE101002153103 رب سع�د القب��� رب سع�د حا حا 2998 UAE101001915703 راشدي رك ال ع�� سالم سع�د م�ا 2940
UAE101002157504 رك جابر المنصوري سع�دە م�ا 2999 UAE101001927303 �

رم ال�لو�� زە شاە ك �ح�� محمد حم 2941
UAE101002158003 �خ�ت سع�د �خ�ت ع�دهللا الس��دي 3000 UAE101001944803 ري رك حمد يزرب العام محمد م�ا 2942
UAE101002160903 ع�دهللا ع�� سع�د نا� الهطا�� 3001 UAE101001950503 راشد المنصوري راشد حم�د حم�د  2943
UAE101002161803 ر�ه جمال �امل �د 3002 UAE101001951503 ري ر�يع عموري العام � عوض  2944سالم��
UAE101002163503 رشد المرر احمد محمد ع�� م 3003 UAE101001957203 ي �� � المه ر�يع شاه�� خل�فه محمد ع�دالع��ز  2945
NMDC006207 رشد المرر مص�اح محمد ع�� م 3004 UAE101001962703 راشد عب�د خم�س الشدى المنصوري سه�له  2946
UAE101002172703 راشد مطر المنصوري راشد احمد  3005احمد  UAE101001963003 رشاد محمد سالم عب�د السعدي 2947
UAE101002191003 � زعا�� حصه سلطان ع�� ال 3006 UAE101001964003 رفا�� هاشم الس�ديوسف الس�دمحمدالس�دع�� ال 2948
UAE101002195503 راشد محمد بن لوتاە الس��دي محمد  3007 UAE101001964503 ي �� رق خل�فه يوسف المه طا 2949
UAE101002199803 س�ف فاضل سع�د محمد الهام�� 3008 UAE101001973804 �

موزە ع�دهللا صالح المرزو�� 2950
UAE101002200603 خلفان محمد سالم حم�د المرر 3009 UAE101001976103 �ع الن��س فاطمه ع�� محسن مط 2951
UAE101002202103 احمد س�ف مو� ع� الهام� 3010 UAE101001984503 � ع�� المزرو�� احمد محمد سالم�� 2952
UAE101002202104 طفله عتيق محمد الهام� 3011 UAE101001998603 احمد خم�س عمر السوم�� 2953
UAE101002203403 رى زنه حمدان محمد نع�ف العام م 3012 UAE101001998803 ي �� �� ال�ث �� جمال نا� سع�د ال 2954



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101002552503 منصور محمد ع�دهللا خوري 3071 UAE101002203603 رق احمد سع�د عثمان الواحدي طا 3013
UAE101002552508 � خوري خالد منصور محمد ع�دهللا حس�� 3072 UAE101002206803 �

عادل احمد ع�دال���م احمد الزرعو�� 3014
UAE101002552512 � خورى فاطمه منصور محمد ع�دهللا حس�� 3073 UAE101002209503 رحمن ع�داللط�ف محمد الخوري احمد ع�دال 3015
UAE101002556403 � زعا�� رك عثمان ال رك جاسم م�ا م�ا 3074 UAE101002211403 ر�� ع�� سع�د عب�د مسلم المح 3016
UAE101002558603 خلفان سالم ��� محمد المنصوري 3075 UAE101002212204 شمسه محمد خل�فه اليوسف الس��دي 3017
UAE101002561003 الع�د حم�د الع�دالمانع المنصوري 3076 UAE101002214903 �

رمي�� � ال
سع�د محمد ثا�� 3018

UAE101002561203 �ج ع�دهللا بن عمرو ه�فاء ع�دال���م ف 3077 UAE101002219608 رك الهام�� رك عب�د كن�ش م�ا م��م م�ا 3019
UAE101002568203 رح�م المال راه�م ع�دال رفيع اب رف محمد  3078عا UAE101002222303 ناعسه محمد منظور 3020
UAE101002568603 رح�م القب��� محمد نجم محمد ع�دال 3079 UAE101002224203 احمد محمد ع�� الص�قل 3021
UAE101002580003 ري وز الظاه محمد توفيق ف�� 3080 UAE101002226303 � �ح�� ع�دهللا عوض حنتوش ال�ر�� 3022
UAE101002589703 حمد محمد غانم سلطان الس��دي 3081 UAE101002228403 س�ف سلطان محمد �س�س النع��� 3023
UAE101002596703 انور ع�� محمد ع�اس خوري 3082 UAE101002235204 3024فوز�ه محمد ع�دهللا زوجه ع�دالع��ز ال�طاط
UAE101002600204 � زعا�� اب�سام ع�� حمد ال 3083 UAE101002235903 نا� عتيق خلفان سالم المنصوري 3025
UAE101002602703 مطر ع�� ص�اح محمد المنصوري 3084 UAE101002242103 ي �� غالب عوض �در جعفر ال�ث 3026
UAE101002606403 �

رمي�� راه�م ال هلل ع�دهللا حسن اب 3085 UAE101002247703 � راشد الوا�� النق�� راشد ع��  3027
UAE101002608903 ري محمد سع�د محمد ال�ل��� العام 3086 UAE101002256203 حمد س�ف خم�س محمد النع��� 3028
UAE101002609003 �

راه�م خل�ل احمد الحوس�� اب 3087 UAE101002260903 ع�دهللا حسن احمد علوي الع�دروس 3029
UAE101002612303 محمد ع�� مرزوق محمد المنصوري 3088 UAE101002261503 ي �� محمد س�ف ع�� احمد المه 3030
UAE101002612803 صالح خم�س  خم�س المنصوري 3089 UAE101002262803 � زعا�� رحمه ال  � ع�دهللا حس�� 3031
UAE101002617303 راه�م ن� � نا� اب احمد حا�� 3090 UAE101002263203 �

رمي�� رحمن ال رحمن محمد ع�دهللا ع�دال ع�دال 3032
UAE101002626603 راشد مانع المنصوري سلطان نا�  3091 UAE101002269704 � سع�د ع�� را�� ت 3033
UAE101002628703 رە سلطان يوسف أحمد الس��دي جوه 3092 UAE101002282504 � زعا�� راشد محمد ال عا�شه  3034
UAE101002635503 رك المزرو�� رك عشوان ع�دهللا م�ا 3093م�ا UAE101002294203 زغلول زە سعد  ع�� 3035
UAE101002642103 رك مرزوق المنصوري 3094راشد احمد م�ا UAE101002304303 � ع�� خوري ع�دالع��ز ع�دهللا حس�� 3036
UAE101002642203 ي �� محمد احمد محمد حم�د المه 3095 UAE101002306103 رش�د عمر محمد احمد �ا 3037
UAE101002661503 � انو�� �ف حس�� �� ع�دالع��ز محمد 3096 UAE101002308303 ي �� احمد عوض مو� ه��م المه 3038
UAE101002670003 �

حسن سالم محمد الحوس�� 3097 UAE101002317103 ري رك العام �خيته محمد �خ�ت م�ا 3039
UAE101002672103 محمد مروان ع�دالملك يوسف احمد الحمر 3098 UAE101002318403 راشد خلفان المزرو�� محمد س�ف  3040
UAE101002674103 �

خالد نا� ع�� نا� الحوس�� 3099 UAE101002318603 محمد عوض عتيق جمعه المنصوري 3041
UAE101002677403 � زعا�� � ال رحمه حس��  � رق حس�� طا 3100 UAE101002320803 � �� س�ف محمد س�ف سالم المح�� 3042
UAE101002679603 رمودي ع�دهللا احمد ع�دهللا جعفر اله 3101 UAE101002323103 �

رمي�� راشد درو�ش  جمعه �للوته ال 3043
UAE101002692503 � زعا�� راه�م جاسم وسواس ال سع�د ع�� اب 3102 UAE101002328204 � �� نجود ��� خل�فه المح�� 3044
UAE101002701203 ي �� رفان عوض احمد ال�ث محمد ع 3103 UAE101002329503 راشد مطر سالم القب��� عب�د  3045
UAE101002706903 ي �� ع�دهللا احمد ع�� احمد المه 3104 UAE101002338503 حمد مسلم احمد محمد هم�له المزرو�� 3046
UAE101002709604 �

فاطمه ع�� يوسف الحوس�� 3105 UAE101002344603 نص�ب خلفان محمد خ��دە المنصوري 3047
UAE101002711404 سل� ع�� مرزوق المنصوري 3106 UAE101002345303 سالم ع�دهللا ن��ــــع ع�دهللا المنها�� 3048
UAE101002714904 ي �� � سالم ع�دالقادر ال�ث امل عوض زوجه حس�� 3107 UAE101002384603 �ج محمد غ�ث محمد بوعالمه القب��� ف 3049
UAE101002716003 �ي رش الم� زە ع�دهللا محمد اله فائ 3108 UAE101002394703 �

جاسم محمد ام�دى المرزو�� 3050
UAE101002727003 ي �� رك حا�� �خ�ت المه فاطمه م�ا 3109 UAE101002415203 � ع�� خوري احمد ع�دهللا حا�� 3051
UAE101002727503 سع�د خم�س نا� حمد المزرو�� 3110 UAE101002435104 � زعا�� عا�شه محمد عب�د ال 3052
UAE101002727804 راشد المزرو�� م��م سالم  3111 UAE101002446003 محمد عتيق محمد عطاش الهام�� 3053
UAE101002728603 ر الس��دي � م��م احمد م�� 3112 UAE101002452503 راشد حف�ظ المزرو�� غدير سالم  3054
UAE101002735603 ري وز هالل الظاه خل�فه توفيق ف�� 3113 UAE101002456303 � زعا�� صالح ع�دهللا حسن س�ف ال 3055
UAE101002736305 �

� فايع فالح القحطا��
مو�� 3114 UAE101002457409 هم�ان محمد هامل خادم غ�ث ال غ�ث القب��� 3056

UAE101002740103 حمدە خلف خم�س خل�فه الس��دي 3115 UAE101002462103 سه�ل سع�د ع�� محمد سع�د 3057
UAE101002744903 �ع الن��س محمد ع�� محسن مط 3116 UAE101002465003 محمد سالم عب�د سالم ه�اي المنصوري 3058
UAE101002745603 ع�� عق�ل ع�� محمد بوفط�م 3117 UAE101002467704 �

رمي�� ع�دە سالم محمد ال 3059
UAE101002748503 ي �� رفان عوض احمد ال�ث خالد ع 3118 UAE101002490403 ري وز هلل الظاه فاروق توفيق ف�� 3060
UAE101002751603 ي �� جم�له مسلم احمد سع�د ال�ث 3119 UAE101002497703 م�� نا� سالم الشك��� 3061
UAE101002763004 � �� سالمه محمد عب�د المح�� 3120 UAE101002500604 ل�� احمد ع�دهللا خوري 3062
UAE101002774303 ع�� مسلم مفلح خم�س المزرو�� 3121 UAE101002519710 ري سلطان ع�دهللا سع�د دلم�ج الظاه 3063
UAE101002776603 �

� محمد العو�� سع�د ع�دهللا ام�� 3122 UAE101002521703 ي �� محمد حمد س�ف فهد المه 3064
UAE101002781203 � حامد احمد عمر سالم ال�ر�� 3123 UAE101002527903 ي �� سع�د �اعد عب�د أحمد الحم 3065
UAE101002783003 خالد عمر سع�د العاص الم�� 3124 UAE101002529004 رك رحمن الم�ا 3066فوز�ه حمد ع�دال
UAE101002789203 ري محمد عب�د محمد عب�د العام 3125 UAE101002535503 �

محمد سالم سع�د ع�دهللا الحوس�� 3067
UAE101002804603 ي �� راشد الحم خل�فه خادم خل�فه  3126 UAE101002543803 احمد ع�دالخالق جمعه خوري 3068
UAE101002815004 موزە عتيق محمد الهام�� 3127 UAE101002545703 � انو�� �ف حس�� �� احمد محمد  3069
UAE101002820603 راغب عوض اب��كر محمد 3128 UAE101002550104 � فاطمه الشيخ محمد الخزر�� 3070



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101003378004 �

رە ذ�ب شعوان القحطا�� سا 3187 UAE101002828003 س�ف احمد سع�د عثمان الواحدي 3129
UAE101003378404 راه�م المال رفيع اب فه�مه محمد  3188 UAE101002858903 رحمن عوض النام�� امل ع�دال 3130
UAE101003415703 محمد سع�د ع�� سع�د الش�� 3189 UAE101002862505 زن�� عب�� ع�دهللا سالم  3131
UAE101003416903 راشدي زە النم�� النمر سالم ال فائ 3190 UAE101002883903 رك محمد ال�ر�� صالحه صالح م�ا 3132
UAE101003426004 حصه عب�د ع�� المنصوري 3191 UAE101002889603 رف احمد جمال محمد الخوري عا 3133
UAE101003446003 � الش��

محمد احمد سل�مان القا�� 3192 UAE101002896303 محمد �عقوب ع�دهللا صادق خوري 3134
UAE101003455503 �

�ا� نا� ع�� نا� الحوس�� 3193 UAE101002899103 ي ع�� محمد �ح�� الشيخ ع�� ال ب��ك �� ص 3135
UAE101003458503 � زعا�� راشد ال جمال عب�د سالم  3194 UAE101002906703 محمد هاشم الشيخ الهاش�� 3136
UAE101003462403 � انو�� �ف حس�� �� �در محمد  3195 UAE101002923403 ي �� رك سالم العك سلمان م�ا 3137
UAE101003478204 �

ص��حه ع��� يوسف الحوس�� 3196 UAE101002944604 �
فاطمه نا� ع�� الحوس�� 3138

UAE101003485503 ي �� فاطمه مو�� ه��م المه 3197 UAE101002951403 راشد محمد غ�ث محمد القب��� 3139
UAE101003510603 راشد محمد النع��� سع�د  3198 UAE101002954803 ري خالد سه�ل الماس الظاه 3140
UAE101003519803 � رك محمد لشقر ال�ر�� م�خوت صالح م�ا 3199 UAE101002961103 � رحمه سلطان الطن��� رحمه محمد ب سلطان ا 3141
UAE101003543004 عا�شه محمد سالم المرر 3200 UAE101002965503 ري را�� سع�د العفا مسلم غدير ال 3142
UAE101003571003 منصور ع�� سلمان محمد المزرو�� 3201 UAE101002972304 � رك المصعب�� مها ع�� محسن م�ا 3143
UAE101003637203 � زعا�� راه�م ال راشد محمد اب 3202يوسف  UAE101002974703 ري س�ف سع�د محمد العام 3144
UAE101003656903 راشد القب��� خالد محمد ع��ضه  3203 UAE101002975003 صالحه محمد ع�� ال�ندي 3145
UAE101003670904 رمودي م��م احمد ع�دهللا اله 3204 UAE101002980703 �

سلوي ع�� محمد اسماع�ل الحوس�� 3146
UAE101003681703 عق�ل ع�داالم�� احمد الحاج محمد الهندي 3205 UAE101002982103 زا�د المزرو�� دحام خلفان ع�دهللا  3147
UAE101003702703 ميثه محمد غ�ث محمد بوعال مه القب��� 3206 UAE101002987003 � رمست�� توفيق اسحاق احمد ك 3148
UAE101003760303 ري ع�� محمد �ح�� الشيخ ع�� ال ب��ك شك 3207 UAE101002990404 رم�� م�� سع�د سالم الد 3149
UAE101003806104 روضه عب�د ع�� المنصوري 3208 UAE101002996403 هال ل محمد ع�� فاضل الهام�� 3150
UAE101003807303 �

سالم صالح سالم الخال�� 3209 UAE101003021404 � �� نورە ��� خل�فه المح�� 3151
UAE101003813703 صادق سالم محمد مو� المنها�� 3210 UAE101003027703 ري سعدە سعد حمد ند�ل الهاج 3152
UAE101003827103 احمد س�ف محمد حمد الساعدي 3211 UAE101003051203 محمد س�ف غانم سلطان الس��دي 3153
UAE101003840503 زار س�د ع�دهللا س�د ش�� س�د الموسوي ن 3212 UAE101003062503 سالم محمد سالم حم�د الضحاك المنصوري 3154
UAE101003872003 �

رمي�� مصبح درو�ش جمعه �للوته ال 3213 UAE101003074903 حمدە محمد سالم المرر 3155
UAE101003880003 �

زي محمد العف��� روضه حسن غا 3214 UAE101003092303 ي �� رك مطر الخم رك عتيق م�ا م�ا 3156
UAE101003918903 � هاشم

صالح محمد ع�� ع�دهللا السقاف ب�� 3215 UAE101003096403 � رە ال�ت�� ا �� خل�فه سالم ع��  3157
UAE101003932703 ي �� منصور عمر ع�دهللا عمر ال�ث 3216 UAE101003109503 عب�د عتيق محمد عطشان الهام�� 3158
UAE101003937103 زي ع�� احمد محمد بندوق القم 3217 UAE101003111003 ر�� صالح �خ�ت سع�د سالم المح 3159
UAE101003946003 محمد احمد سالم صالح 3218 UAE101003119603 سلطان محمد خم�س  ال�ادي 3160
UAE101003951903 �

يوسف ع�� يوسف احمد الحوس�� 3219 UAE101003121204 ي �� ر� خم�س ال�ث �لثوم م 3161
UAE101003951908 �

اغن�ه يوسف ع�� يوسف احمد الحوس�� 3220 UAE101003128703 ري عمرو س�ف محمد خم�س العام 3162
UAE101003951909 �

ز�ه يوسف ع�� يوسف احمد الحوس�� ال�ا 3221 UAE101003141003 � م ال�ت�� �� سلطان خلفان سلطان حض 3163
UAE101003953003 � زعا�� م��م محمد عب�د ال 3222 UAE101003145203 �

صالح ع�دهللا صالح الحاي المرزو�� 3164
UAE101003956603 راشد مطر سالم القب��� رك  م�ا 3223 UAE101003150903 زي محمد حسن مو� حسن القم 3165
UAE101003959103 � انو�� �ف حس�� �� خالد محمد  3224 UAE101003168704 هنادي سع�د ع�� 3166
UAE101003977703 � خوري م�� محمد ام�� 3225 UAE101003169803 رمش المنصوري راشد ح رمش  رە ح 3167مط
UAE101003997603 زام � ح رحمن محمد محمد حس�� ع�دال 3226 UAE101003211404 م�� عوض عمر 3168
UAE101004023103 � زعا�� محمد عب�د ع�� حمد ال 3227 UAE101003227403 � �� حايز احمد سالم حايز المح�� 3169
UAE101004023303 راشد القب��� هالل سلطان محمد  3228 UAE101003236903 صالح جاسم حسن بن جعفر 3170
UAE101004028503 � زعا�� سع�د سالم سع�د نا� ع�لوە ال 3229 UAE101003237904 � زعا�� وضحه محمد خم�س ال 3171
UAE101004048604 عا�شه غانم محمد الس��دي 3230 UAE101003239003 �

� الحار�� مأمون محمد سالم المص�ع�� 3172
UAE101004057303 �خ�ت احمد محمد احمد بوغنوم الهام�� 3231 UAE101003239603 رح�م الوسوا�� عمر محمد ع�دهللا ع�دال 3173
UAE101004058703 ري � ع�ظه صالح العام فهد سالم�� 3232 UAE101003259303 ري نص�ب سه�ل نص�ب خصوان محمد العام 3174
UAE101004069804 �

عذا�ه ع�دهللا خلفان الحسا�� 3233 UAE101003262704 راشد المزرو�� 3175موزە سالم 
UAE101004085103 �

ز�ن سالم سعود الحار�� �ف  �� مها ال 3234 UAE101003264003 رحمن خواجه العب�د�� احمد يوسف محمد ع�دال 3176
UAE101004097303 راشدي سالم النم�� النمر سالم ال 3235 UAE101003268503 ع�� احمد حامد المنصوري 3177
UAE101004098003 ري راشد س�ف اال شخ طال ل سالم  3236 UAE101003269104 � زعا�� م��م عب�د سالم البواب ال 3178
UAE101004108503 �

ع�دالع��ز احمد ع�دهللا احمد المرزو�� 3237 UAE101003271603 �ج ع�دهللا بن عمرو م�ساء ع�دال���م ف 3179
UAE101004125603 سع�د عتيق محمد عطشان الهام�� 3238 UAE101003272403 حمد محمد غ�ث محمد بوعالمه القب��� 3180
UAE101004140403 � �� � �� خل�فه محمد المح�� شاه�� 3239 UAE101003275403 � زعا�� راه�م ال راشد محمد اب محمد  3181
UAE101004140703 � زعا�� عب�د حمد عب�د س�ف ال 3240 UAE101003282303 � زعا�� طالب ع�� حم�د ال�وس ال 3182
UAE101004149403 � رك محمد لشقر ال�ر�� نورە صالح م�ا 3241 UAE101003282703 3183�در يوسف محمد غ��ب المنصوري
UAE101004152103 ري طفول سع�د سالم العام 3242 UAE101003291003 �

محمد ع�دهللا خلفان ع�� الحسا�� 3184
UAE101004162703 ري وز هال ل الظاه صالح توفيق ف�� 3243 UAE101003294203 علوي ع�� محمد �ح�� الشيخ ع�� ال ب��ك 3185
UAE101004180103 ع�� عتيق محمد عطشان الهام�� 3244 UAE101003297603 ل�� سع�د حم�د حمد السع�دي 3186



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE101005821303 ري وز هالل الظاه رە توفيق ف�� طاه 3303 UAE101004190703 ري ع�دالسالم صالح �سلم صالح العام 3245
UAE101005856703 محمد ض�دان محمد صلهوم القب��� 3304 UAE101004218203 خالد احمد سع�د عثمان الواحدي 3246
UAE101005872103 حامد ع�دالقادر محمد ع�اس الخوري 3305 UAE101004249803 زا�د محسن عمر صالح ال ب��ك 3247
UAE101005961603 � زعا�� راه�م ال ف�صل محمد عب�د اب 3306 UAE101004250004 سالمه عامر عمر 3248
UAE101005981603 ري وز هالل الظاه سل� توفيق ف�� 3307 UAE101004267303 ي �� محمد عوض �در جعفر ال�ث 3249
UAE101006015903 � زعا�� رى ال محمد س�ف س�ف ع�� وا 3308 UAE101004278409 � المنصوري حا�� صالح نا� حس�� 3250
UAE101006203704 ري وز هالل الظاه ش�خه توفيق ف�� 3309 UAE101004284303 ي �� رك بن شيخ ال�ث احمد صالح ب 3251
UAE101006211303 حاتم سالم عمر احمد المنها�� 3310 UAE101004296303 ري وز الظاه قماشه توفيق ف�� 3252
UAE101006554503 ري وز هالل الظاه هيثم توفيق ف�� 3311 UAE101004299104 �

ل�� ع�� يوسف الحوس�� 3253
UAE101006563203 ري وز هال ل الظاه سلطان توفيق ف�� 3312 UAE101004299204 �

عا�شه ع�� يوسف الحوس�� 3254
UAE101006572304 ري وز هال ل الظاه عا�شه توفيق ف�� 3313 UAE101004299803 راشد الحر الس��دى محمد الحر  3255
UAE101006633903 ري وز هال ل الظاه احمد توفيق ف�� 3314 UAE101004314103 جمال احمد سلطان اليوسف الس��دي 3256
UAE101006662104 ري وز هال ل الظاه اص�له توفيق ف�� 3315 UAE101004328003 � زعا�� خالد غ�ث حسن غ�ث ال 3257
UAE101007037703 � زعا�� راه�م ال جم�له محمد اب 3316 UAE101004355203 ام الخ�� احمد الحاج محمد ع�� الهندي 3258
UAE101007090003 � �� هدى ��� خل�فه محمد المح�� 3317 UAE101004365903 ري محمد صالح �سلم صالح العام 3259
UAE101007197903 �

ع�دهللا ع�� يوسف احمد الحوس�� 3318 UAE101004372603 مكتوم ع�� حمد �ال�ور المزرو�� 3260
UAE101007290103 � رك محمد لشقر ال�ر�� جم�له صالح م�ا 3319 UAE101004380503 حثل ع�� مرزوق محمد المنصوري 3261
UAE10101098822C رات ذ م م كه المطلع للعقا �� 3320 UAE101004380903 �

رە القحطا�� فالح فايع فالح حمود ج 3262
UAE10101432749C رات ذ.م.م رە العقا را�ت موف الدا 3321 UAE101004391803 زا�د خم�س احمد محمد المزرو�� 3263
UAE101143290004 رض�ه نا� ع�دالواحد م 3322 UAE101004422804 راشدي م��م النم�� النمر ال 3264
UAE101143290008 ا�مان ع�دهللا محمد ع�دالواحد المعينه 3323 UAE101004426703 � ع�� المزرو�� زا�د ع�� سالم�� 3265
UAE10119770010G � لالس�ثمار كة ابوظ�� �� 3324 UAE101004458403 ي �� حنان عوض �در جعفر ال�ث 3266
UAE101650226404 م��م خل�فه عد�ل القب��� 3325 UAE101004489803 خادم محمد غ�ث محمد ابوعلمه القب��� 3267
UAE102000010604 روضه حم�د عص�ان المنصوري 3326 UAE101004502004 � زعا�� حصه س�ف س�ف ال 3268
UAE102000015903 حمد س�ف حمد المزرو�� 3327 UAE101004502603 خالد ع�دالغفار ع�دالخالق ع�دهللا الخوري 3269
UAE102000018103 راشد المنصوري حم�د حم�د  3328 UAE101004505903 راه�م ع�دهللا الزوي الش�� ع�دهللا اب 3270
UAE102000021304 زە محمد ع�� ابوطالب ع�� 3329 UAE101004520503 راشد مطر القب��� محمد  3271
UAE102000023610 محمد حمد غانم ف��ــــح القب��� 3330 UAE101004537403 �

ع�� نا� ع�� نا� الحوس�� 3272
UAE102000024903 ري رك �افور م��نه العام م�ا 3331 UAE101004549903 محمد حمد سل�مان جابر الشام�� 3273
UAE102000026603 رك عمر ع��د المنصوري 3332م�ا UAE101004549904 هدى سالم خم�س ال�ادي 3274
UAE102000027103 محمد حمد مطر المنصوري 3333 UAE101004557903 سعاد حب�ب عب�د مص�قر 3275
UAE102000035003 راشد مطر المنصوري 3334راشد احمد  UAE101004590903 حسن ع�� حسن المحم�د 3276
UAE102000035004 ص��حه مطر محمد المنصوري 3335 UAE101004601703 رى سودە حمدان محمد نع�ف العام 3277
UAE102000035011 راشد مطر المنصوري راشد احمد  3336محمد  UAE101004617303 راشدي حمد النم�� النمر سالم ال 3278
UAE102000035803 رك مساعد المنصوري راشد م�ا 3337 UAE101004626604 � زعا�� م�� محمد عب�د ال 3279
UAE102000037603 محمد سع�د سالم المزرو�� 3338 UAE101004650203 احمد ع�� ع�دهللا �اتون 3280
UAE102000039810 زا�د محمد ص�اح غانم المزرو�� 3339 UAE101004689603 �

رمي�� رابوى ال راه�م محمد سلطان  3281محمد اب
UAE102000040904 جماال ت ع�دهللا قال ب 3340 UAE101004691204 نع�مه جمعه شليع 3282
UAE102000041708 ري سالم حمد عب�د �النورە العام 3341 UAE101004799804 امل خل�فة احمد س�ف الس��دي 3283
UAE102000042703 راشد عب�د المنصوري سالم  3342 UAE101004827903 رحمن العطاس احمد ع�� محمد ع�دال 3284
UAE102000045503 حمد ع�� العفاد المنصوري 3343 UAE101004828803 �

مشاعل فايع فالح حمود القحطا�� 3285
UAE102000046803 خلفان س�ف سع�د الهام�� 3344 UAE101004839603 عب�د محمد عب�د محمد الج���� 3286
UAE102000052403 س�ف محمد عص�ان المنصوري 3345 UAE101004882803 � زعا�� 3287�ور عب�د �ور عب�د ال
UAE102000057612 ري شمه سالم سل�م اسود العام 3346 UAE101004895503 ري نج�ب خل�فه سالم ع�� سالم المسك 3288
UAE102000062004 شمه محمد مرزوق المزرو�� 3347 UAE101004910804 وضحه ع�� مرزوق محمدالمنصوري 3289
UAE102000062703 حم�د الع�د المانع المنصوري 3348 UAE101004995104 زام � ح عا�شه محمد محمد حس�� 3290
UAE102000064503 ري سه�ل عب�د سه�ل نورە العام 3349 UAE101005011103 احمد عوض سالم ع�� عامر 3291
UAE102000066503 ري سل�م ع�� خصوان العام 3350 UAE101005017403 رك لشقر ال�ر�� �خيته صالح م�ا 3292
UAE102000066603 غانم ص�اح عط�ش  المزرو�� 3351 UAE101005209303 عوشه سالم غا�ش ع�� الخم��� 3293
UAE102000066803 محمد سع�د شل�ل المزرو�� 3352 UAE101005222903 امينه شحاته س�د 3294
UAE102000066804 سال مه سالم سالم المزرو�� 3353 UAE101005242704 حمامه محمد ع�� فاضل الهام�� 3295
UAE102000067003 مكتوم فندي غانم المزرو�� 3354 UAE101005312703 م��م ع�دهللا ع�دالقادر 3296
UAE102000067004 �نه ��� س�ف المزرو�� �� 3355 UAE101005383503 � خوري خل�ل اسماع�ل ع�دهللا حس�� 3297
UAE102000067703 رك ع�� المنصوري ع�� م�ا 3356 UAE101005405003 � زعا�� راه�م ال راشد محمد اب م��  3298
UAE102000070103 مطر حمد مطر المنصوري 3357 UAE101005435703 �

رحمن احمد المرزو�� احمد ع�دهللا ع�دال 3299
UAE102000075904 امنه عابر الهام�� 3358 UAE101005513903 �� يوسف �� خل�فه محمد المح�� 3300
UAE102000082103 س�ف �خ�ت دعفوس المزرو�� 3359 UAE101005567703 �

رحمن احمد المرزو�� ع�� ع�دهللا ع�دال 3301
UAE102000082105 راك المزرو�� غب�شه ع�دهللا ب 3360 UAE101005722303 �

��� �� موزە سع�د سه�ل ال 3302



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE102000213704 ه�فاء عتيق محمد الهام�� 3419 UAE102000083903 حمد احمد س�ف ح��حر المزرو�� 3361
UAE102000217903 ري راشد العام احمد عب�د حمدان س��دان  3420 UAE102000083904 م��ونه حم�د ع�� المزرو�� 3362
UAE102000227903 محمد حمد س�ف حمد المزرو�� 3421 UAE102000084803 خلفان محمد ح��م المنصوري 3363
UAE102000231203 يوسف ع�دالواحد ع�� ع�دهللا الحمادي 3422 UAE102000090403 رك سالم مساعد المنصوري محمد م�ا 3364
UAE102000234504 راشد سالم المنصوري مص�فه  3423 UAE102000090404 حمدە مساعد مساعد المنصوري 3365
UAE102000235904 � محمد المزرو��

موزة �لو�� 3424 UAE102000092903 س�ف ثامر خلفان س�ف المرر 3366
UAE102000237704 رك جابر المنصوري فاطمه م�ا 3425 UAE102000092904 نص�فه سع�د سندي 3367
UAE102000238103 عا�شه خل�فه محمد هادي المنصوري 3426 UAE102000096403 عامر حمد ع�� العفاد المنصوري 3368
UAE151000015203 ع�� سالم ع�� المس�عد الن�ادي 3427 UAE102000097003 ذي�ان محمد ذي�ان المنصوري 3369
UAE151000016003 س�ف محمد مطر الماجدي الن�ادي 3428 UAE102000102704 حمدە محمد ع�� فاضل الهام�� 3370
UAE151000019103 سالم محمد سالم الن�ادي 3429 UAE102000103403 خلفان ع�دهللا خلفان �الع�ار المنصوري 3371
UAE151000019104 راشد س�ف فاطمه  3430 UAE102000103604 حمدە محمد عب�د المزرو�� 3372
UAE151000021204 ري نورە ع�دهللا سع�د الظاه 3431 UAE102000103903 ض�� ع�دهللا محمد ع�دهللا المنصوري 3373
UAE151000021303 � المنصورى رك سالم�� عب�د سع�د م�ا 3432 UAE102000106603 رحمن حسن الحمادي احمد ع�دال 3374
UAE151000022603 ري محمد سلطان محمد الظاه 3433 UAE102000107503 محمد عش�� ع�� سل�مان المزرو�� 3375
UAE151000033904 ش�خه سالم ع�� 3434 UAE102000108703 حم�د سنان سع�د المنصوري 3376
UAE151000035203 رك ��� هواش الخ��� م�ا 3435 UAE102000112304 حمدە احمد خل�فة المزرو�� 3377
UAE151000036203 �

ع�دهللا سع�د حمد الحسا�� 3436 UAE102000112603 راشد المنصوري راشد نا�  3378
UAE151000043504 امنه عب�د ع�� 3437 UAE102000112604 ران المنصوري راء سلطان ق 3379عف
UAE151000044203 � محمد الحل��� سل�م حر�� 3438 UAE102000115003 رمش المنصوري راشد ح رمش  3380ع�دهللا ح
UAE151000044303 ري � الظاه

سع�د س�ف ع�� الحسا�� 3439 UAE102000115004 امنه صغ�� ع�� العوا�� 3381
UAE151000049103 ري الشاعر سلطان ع�� الظاه 3440 UAE102000119803 رى الحمادي رحمن �ح ع�دهللا ع�دال 3382
UAE151000051104 روضه محمد ص�اح المزرو�� 3441 UAE102000120903 �ج ع�� المنصوري سل� ف 3383
UAE151000051110 سال مه احمد ع�� غانم عط�ش المزرو�� 3442 UAE102000124203 رك جابر حمد المنصوري �خ�ت م�ا 3384
UAE151000051113 فاطمه احمد ع�� غانم عط�ش المزرو�� 3443 UAE102000127204 رك جابر المنصوري م��م م�ا 3385
UAE151000051114 غانم احمد ع�� غانم عط�ش المزرو�� 3444 UAE102000128603 رصاص المنصورى سع�د سه�ل سع�د  3386
UAE151000052503 محمد سع�د معضد الن�ادي 3445 UAE102000128903 محمد سلمان محمد خل�فه المزرو�� 3387
UAE151000052504 ش�خه محمد ع�� 3446 UAE102000129003 راشد مطر المنصوري راشد احمد  3388مطر 
UAE151000054103 ري محمد خم�س ع�� اللهام الظاه 3447 UAE102000130903 محمد س�ف مو� ع� الهام� 3389
UAE151000054104 غب�شه نا� محمد 3448 UAE102000131103 ري غن�ه سه�ل نع�ف محمد العام 3390
UAE151000055003 ري رك سع�د العام هض�ان م�ا 3449 UAE102000132603 احمد ع�� محمد ع�� عطشان الهام�� 3391
UAE151000058203 ري �ع الظاه راشد حمد احمد المط 3450 UAE102000134703 راشد المنصوري محمد سع�د سع�د  3392
UAE151000059803 � عا�ض فال ح محمد اال ح�ا�� 3451 UAE102000135403 راشد عب�د المنصوري حمد سالم  3393
UAE151000065904 موزە محمد ع�� 3452 UAE102000135803 راشد ع�� هم�له المزرو�� محمد  3394
UAE151000067904 موزە س�ف سع�د الشام�� 3453 UAE102000139203 راشد محمد عوض المزرو�� احمد  3395
UAE151000070103 ري سع�د حمد حمرور العام 3454 UAE102000140403 راشد عب�د المنصوري محمد سالم  3396
UAE151000070408 م��م ع�دهللا مسفر س�ف الس��دي 3455 UAE102000140903 زا�د المزرو�� عب�د خلفان ع�دهللا  3397
UAE151000070409 فاطمه ع�دهللا مسفر س�ف الس��دي 3456 UAE102000141103 ري رك �افور م��نه العام محمد م�ا 3398
UAE151000070410 شمسه ع�دهللا مسفر س�ف الس��دي 3457 UAE102000143403 راشد عب�د المنصوري 3399محمد غ��ب 
UAE151000086304 ري ش�خه حمد صالح الظاه 3458 UAE102000145003 راشد المنصوري سالم سع�د سع�د  3400
UAE151000093708 ري راشد ت��س الظاه امنه سع�د  3459 UAE102000146204 راء سع�د سالم الهام�� عف 3401
UAE151000093711 ري راشد ت��س الظاه فاطمه سع�د  3460 UAE102000147203 راشد عب�د المنصوري سلطان سالم  3402
UAE151000095203 ري ع�� جمعه مانع الظاه 3461 UAE102000148403 زا�د المزرو�� محمد خلفان ع�دهللا  3403
UAE151000098803 ري سه�ل محمد صق�ح العام 3462 UAE102000148803 راشد عب�د خم�س الشدي المنصوري ض�ا�ه  3404
UAE151000103103 احمد سلطان محمد السال�� الن�ادي 3463 UAE102000150803 راشد مطر المنصوري راشد احمد  3405سلطان 
UAE151000108204 �

عا�شه س�ف ع�� الحسا�� 3464 UAE102000158203 رك مطر حمد مطر المنصوري 3406م�ا
UAE151000112403 رى ە عب�د سع�د الظاه �� نخ 3465 UAE102000158803 رشد المرر را�ان محمد ع�� م 3407
UAE151000112508 ري ري العام � عب�د س��د الصم�ا سالم�� 3466 UAE102000167203 رشد المرر عب�د ع� م 3408
UAE151000113904 �

م��م ع�دهللا خلفان حسا�� 3467 UAE102000169403 �خ�ت محمد سع�د شل�ل المزرو�� 3409
UAE151000113905 �

م��م ع�دهللا خلفان حسا�� 3468 UAE102000170104 راشد المنصوري راشد احمد  3410سل� 
UAE151000116303 ري حمد العود سع�د العام 3469 UAE102000172303 راشد عب�د المنصوري رك غ��ب  3411م�ا
UAE151000129503 راشدي سع�د سه�ل طا�� ال 3470 UAE102000175203 حمدان محمد سع�د شل�ل المزرو�� 3412
UAE151000132403 ري نص�ب سه�ل محمد �طبع العام 3471 UAE102000175204 راشد ع�� المزرو�� شمسه  3413
UAE151000134103 � م ال�ت�� �� جمعه خل�فه ح 3472 UAE102000179003 راشد عب�د المنصوري سع�د  3414
UAE151000137804 �خيته احمد م�ا 3473 UAE102000179103 راشد محمد حمد مطر المنصوري 3415
UAE151000139703 سه�ل سالم سه�ل الخ��� 3474 UAE102000180403 ري مسلم �خ�ت حمد �خ�ت العام 3416
UAE151000145403 ري سع�د م�خوت العض��� العام 3475 UAE102000188803 محمد س�ف محمد عص�ان المنصوري 3417
UAE151000147303 سلطان محمد سلطان الشام�� 3476 UAE102000202303 ري صالح سالم سل�م اسود العام 3418



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE151000345904 �

� خم�س الغي�� عا�شه شن�� 3535 UAE151000147304 عا�شه سلطان محمد 3477
UAE151000349303 ري ە العام �� سالم سه�ل سالم خ 3536 UAE151000148904 شنه سل�مان سالم النع��� 3478
UAE151000351803 �

راشد ع�� الحسا�� ع��  3537 UAE151000150703 سع�د النا��� س�ف الشام�� 3479
UAE151000355603 مطر سالم ع�� بن مس�عد الن�ادي 3538 UAE151000156903 سع�د محمد ع�� الشام�� 3480
UAE151000366905 عا�شه ��� حم�د الشوامس 3539 UAE151000160903 رك الشام� سع�د سالم م�ا 3481
UAE151000367603 محمد ع�دهللا ع�� المال ال ع�� 3540 UAE151000161703 سع�د الصغ�� سع�د الشام�� 3482
UAE151000370613 � رك عب�د سالم جمعه ال�ع�� م�ا 3541 UAE151000164503 � ران سع�د سالم ال�ت�� ح 3483
UAE151000370703 ري مصبح حمد سالم المعم 3542 UAE151000164504 ري لط�فه سه�ل سالم العام 3484
UAE151000375503 ري سالم احمد ل��ــــع الدح�ه العام 3543 UAE151000168703 ري سه�ل صالح محمد العام 3485
UAE151000377803 ري � العام

��� �� �ە ال ع�دهللا سالم صالح ن 3544 UAE151000170703 � محمد مصبح محمد ال�ت�� 3486
UAE151000380404 موزە ع�� �األسود 3545 UAE151000180603 ري � العام

محمد حمد شا�� 3487
UAE151000382304 نع�مه جمعه ع�� 3546 UAE151000180913 ري ە العام �� محمد حمد �خ�ت حمد بن عف 3488
UAE151000391903 �

راشد ع�� الحسا�� سالم  3547 UAE151000180914 ري ە العام �� �خ�ت حمد �خ�ت حمد بن عف 3489
UAE151000394303 حمد محمد عص�ان مطر المنصوري 3548 UAE151000180915 ري ە العام �� موزة حمد �خ�ت حمد بن عف 3490
UAE151000400103 رم ع�� هاشم اسحاق ك 3549 UAE151000180916 ري ە العام �� رە حمد �خ�ت حمد بن عف مه 3491
UAE151000400303 احمد ع�دهللا ع�� 3550 UAE151000183103 ردي رم ع�� �شك س�ف ك 3492
UAE151000400503 راشد الن�ادي راشد المر  فاضل  3551 UAE151000191503 سع�د س�ف حم�د الشام�� 3493
UAE151000400604 ��عه سالم غا�ش الخم�� 3552 UAE151000193503 سع�د خلفان �خ�ت النع��� 3494
UAE151000403903 ري رك طماطم سه�ل العفا محمد م�ا 3553 UAE151000202103 ري زفنه مسلم العام هادف ال 3495
UAE151000404303 راشد عب�د سالم العلوي 3554 UAE151000210303 سع�د �خ�ت السالفه الن�ادي 3496
UAE151000404803 ي مفتاح �� ي احمد خ �� خ 3555 UAE151000216103 � الشام��

سلطان محمد س�ف ع��ا�� 3497
UAE151000412403 محمد س�ف ع�� الن�ادي 3556 UAE151000217003 راشدي حمد محمد ع�دس ال 3498
UAE151000419703 ري دغاش ع�دهللا سع�د مسلم الجاب 3557 UAE151000226803 �

ع�� عامر محمد الغي�� 3499
UAE151000424903 ري راشد نا� المعم محمد  3558 UAE151000231803 ري عب�د ع�� ه��شل الخاط 3500
UAE151000427103 سالم س�ف سالم الشام�� 3559 UAE151000235203 ع�� خاتم سع�د العوا�� الشام�� 3501
UAE151000427403 � �ور هالل �ور ال�ع�� 3560 UAE151000246803 �ا� فالح س�ف الشام�� 3502
UAE151000429203 �

ر�يع ع�دهللا نه�ل الع��ا�� ع�دهللا  3561 UAE151000250903 � ع�دهللا محمد خلفان ال�ع�� 3503
UAE151000434103 ري راشد ت��س الظاه راشد سع�د  3562 UAE151000253803 �

راشد سل�مان الغي�� ع�دهللا  3504
UAE151000435803 ري رار الظاه ع�دهللا محمد ع�دهللا ع 3563 UAE151000256703 �ي صالح عوض محمد الم� 3505
UAE151000436503 ري راه�م ع�دهللا الظاه ع�دهللا محمد اب 3564 UAE151000256903 ع�دروس احمد اب��كر النق�ب 3506
UAE151000438403 مطر سالم مطر ع�� الن�ادي 3565 UAE151000260204 زە محمود لقمان ال الع�اس فاي 3507
UAE151000440703 � سالم حامد عب�د ال�ع�� 3566 UAE151000260208 لينا سم�� فضل ع�اس حسن ال ع�اس 3508
UAE151000441603 � خل�فه ضا�� خل�فه ال�ع�� 3567 UAE151000260209 ر�ما سم�� فضل ع�اس  حسن الع�اس 3509
UAE151000443003 ري حمد سالم سل�م �االسود العام 3568 UAE151000260210 دانا سم�� فضل ع�اس حسن ال ع�اس 3510
UAE151000445603 ري سلطان شامس حم�د المعم 3569 UAE151000260211 احمد سم�� فضل ع�اس  حسن ال ع�اس 3511
UAE151000451914 �

ع�دهللا جمعه شليع خلفان الظاع�� 3570 UAE151000262103 ري حمد محمد مرزوق العام 3512
UAE151000451917 �

شعاع جمعه شليع خلفان الظاع�� 3571 UAE151000264703 م�خوت سه�ل ع�� ح��ك المنها�� 3513
UAE151000451918 �

سه�له جمعهشليع خلفان الظاع�� 3572 UAE151000264714 رە م�خوت سه�ل ع�� ح��ك المنها�� مه 3514
UAE151000452003 ري ع�دالحك�م محمد ع�دهللا الجاب 3573 UAE151000264908 ري س�ف صالح س�ف علوي جه 3515
UAE151000453703 ري سع�د خم�س عب�د خم�س الظاه 3574 UAE151000266203 س�ف ع�دهللا المر الن�ادي 3516
UAE151000459103 محمد قا�د احمد محمد 3575 UAE151000272403 محمد �سلم صالح اسحاق 3517
UAE151000460503 رح�م خوري 3576ع�دالرزاق محمد ع�دال UAE151000273903 راشد سالم النع��� سالم  3518
UAE151000462603 غا�ش سالم غا�ش ع�� الخم�� 3577 UAE151000274604 عذي�ه خل�فه حمدان الشام�� 3519
UAE151000463503 � محمد بن اسحاق سع�د سالم�� 3578 UAE151000277403 محمد عص�ان مطر المنصوري 3520
UAE151000464203 ري ع�دهللا سعد �خ�ت العام 3579 UAE151000278003 رم رضا اسحاق ك ع�دال 3521
UAE151000468403 ري م�خوت هادي ع�دهللا الصاع 3580 UAE151000279103 �

حم�د ع�� خم�س  الع�سا�� 3522
UAE151000490103 ري غب�شه سع�د مسلم العام 3581 UAE151000285803 � ع�د عب�د ع�� ال�ت�� 3523
UAE151000490403 حسن سع�د س�ف ال��ا�� 3582 UAE151000290303 ري عب�د ع�دهللا الطماطم العفا 3524
UAE151000499803 عب�د حمد سع�د ص�يح الفال�� 3583 UAE151000290804 �

عا�شه سل�مان س�ف الحسا�� 3525
UAE151000505903 ر�� حمد سع�د ال��ــ�� الد 3584 UAE151000292604 سل� ع�د سع�د 3526
UAE151000509903 �

راشد سع�د الهنا�� سالم  3585 UAE151000315103 �
صالح ع�دهللا محمد ال�لو�� 3527

UAE151000514903 ري صالح احمد عمر العام 3586 UAE151000315503 نا� سع�د ص��در 3528
UAE151000524303 مسعود ق��ش مسعود النع��� 3587 UAE151000322603 �

راد ع�� ال�لو�� ع�� م 3529
UAE151000524703 رمله محمد خاتم الشام�� 3588 UAE151000325103 فضل ع�� سالم 3530
UAE151000527203 نا�� محمد احمد ال�ك�� 3589 UAE151000327704 سل�مه سالم سع�د 3531
UAE151000533103 سع�د ع�د سع�د الغف�� 3590 UAE151000328803 ري محمد صقر حمد الجاب 3532
UAE151000537203 مطر حامد مصبح الن�ادي 3591 UAE151000335309 فاطمه س�ف ع� سل�م النع�� 3533
UAE151000541703 �� الده�� �� اسماع�ل محسن عم�� ال 3592 UAE151000335310 هند س�ف ع� سل�م النع�� 3534
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UAE151000880403 رم�� راشد مطر الموش الد خل�فه  3651 UAE151000542903 �

راشد ع�� الحسا�� سع�د  3593
UAE151000887303 ري � العام

��� �� �ە ال 3652صالح محمد صالح بن ن UAE151000545705 راشد ع��ضه القب��� م��  3594
UAE151000888203 ري سع�د احمد سالم ه��مل العام 3653 UAE151000556403 ع�دهللا ع�ادي ثا�ت احمد السعدي 3595
UAE151000895403 ر�� رحمن الفا عا�شه ع�دهللا ع�دال 3654 UAE151000560303 ع�دهللا سع�د محمد الغي�� 3596
UAE151000904206 راء توفيق محمد المنصوري عف 3655 UAE151000582103 ري سع�د س�ف محمد نع�ف العام 3597
UAE151000916803 راشد الشام�� عا�شه فالح س�ف  3656 UAE151000584803 �

�در جمعه شليع خلفان الظاع�� 3598
UAE151000920003 خالد خم�س سع�د الم���� الشام�� 3657 UAE151000585603 طماعه ع�� محمد الن�ادي 3599
UAE151000924903 ري سالم صالح �خ�ت خم�س الص�ع 3658 UAE151000589709 ري حمد سالم محمد سه�ل عنودە العام 3600
UAE151000930103 ري ع�� خلفان ع�دهللا سلطان الظاه 3659 UAE151000594003 ري رك سع�د مسلم حمرور العام م�ا 3601
UAE151000930703 � صالحه �ليبوە ع�� محمد ال�ت�� 3660 UAE151000602503 هالل س�ف حمود ال�يو�� 3602
UAE151000933303 هادف حمد محمد عق�ف الشام�� 3661 UAE151000602512 قاسم هالل س�ف حمود ال�يو�� 3603
UAE151000938403 ري ض�ا�ه محمد سالم العفا 3662 UAE151000609503 � المرر جمعه ع�دهللا خل�فة شاه�� 3604
UAE151000945603 ري محمد خلفان ع�دهللا سلطان الظاه 3663 UAE151000611303 سل� ع�دهللا احمد خل�فه الس��دي 3605
UAE151000953703 حمد عد�ل محمد عد�ل الشام�� 3664 UAE151000613103 ري محمد ع�دهللا سالم �الحلوس العفا 3606
UAE151000986903 سام�ه فؤاد محمود 3665 UAE151000613105 ري موزە حم�د سالم العفا 3607
UAE151000992303 محمد خل�فة محمد سع�د المنصوري 3666 UAE151000617004 � رقعان اال ح�ا�� ب�نه مسعود  3608
UAE151001000903 ري را�� سع�د العفا محمد غدير ال 3667 UAE151000617603 ع�� محمد ع�دهللا ع�� 3609
UAE151001002104 وداد ع�د محمد مد�ه 3668 UAE151000622103 ري حمد محمد سالم سع�د العفا 3610
UAE151001010303 ري ر�يع سلطان الظاه صغ�� سع�د  3669 UAE151000628808 �ي رحمن النا س�ف احمد س�ف ع�دال 3611
UAE151001014203 رمودي يوسف ع�دهللا احمد اله 3670 UAE151000636403 رمودي رسول ع�� اله احمد محمد  3612
UAE151001017403 رى راشد ال�م�ت الهاج  � سع�د حص�� 3671 UAE151000653904 ري راشد العام وضحه ت����  3613
UAE151001023303 �

زا�د سل�مان الع�سا�� راشد  3672 UAE151000658503 ري راشد ت��س الظاه ع�دهللا سع�د  3614
UAE151001056003 هاشم س�د يوسف احمد فاضل الهاش�� 3673 UAE151000658603 �ي محمد الهام�� �خيته م 3615
UAE151001056004 رفيع المال ل�� محمد  3674 UAE151000658903 �

جمعه احمد ع�دهللا سلطان العف��ت ال����� 3616
UAE151001062403 رم�� راشد بن ديول الد راشد حم�د  3675عتيق  UAE151000660303 �

� ال�لو�� ع�دهللا يوسف ع�دهللا شاه�� 3617
UAE151001065004 نورە الشيخ محمد احمد بن الشيخ حسن 3676 UAE151000661603 رم محمد سع�د احمد سالم مق 3618
UAE151001075403 رضه محمد المزرو�� محمد سالم ال 3677 UAE151000665303 ري رك مسعود جاسم الظاه جاسم م�ا 3619
UAE151001079903 � راشد ال�ع�� محمد عب�د  3678 UAE151000672505 ە فاضل محمد الشام�� �� من 3620
UAE151001084704 لط�فه محمد مرزوق صقر المزرو�� 3679 UAE151000673503 ري كنه سالم سل�م اسود العام 3621
UAE151001111503 ري راشد محمد العام راشد ت����  3680 UAE151000679204 فاطمه احمد ع�دهللا الس��دي 3622
UAE151001112403 سع�د سالم �الحاس مكتوم الشام�� 3681 UAE151000686103 مسلم سع�د ع�دهللا مسلم القب��� 3623
UAE151001123004 � زعا�� راه�م سالم ال ش�خه اب 3682 UAE151000695503 ع�� سالم خم�س ع�� ال�ادي 3624
UAE151001135103 � ري ال�ر�� رك محمد لشق محمد صالح م�ا 3683 UAE151000708803 رى رار الظاه احمد محمد ع�دهللا احمد ع 3625
UAE151001136203 �

مطر سالم سع�د محمد الغي�� 3684 UAE151000715403 ري رار الظاه عتيق محمد سعود ع 3626
UAE151001145103 رحمه  � راشد سالم�� منصور س�ف  3685 UAE151000722203 محمد فالح س�ف الشام�� 3627
UAE151001173404 هامله محمد سع�د المزرو�� 3686 UAE151000723503 رح�م خوري 3628محمد ع�دالرزاق محمد ع�دال
UAE151001193303 ي �� م��م محمد ص�اح سع�د الحم 3687 UAE151000724303 رك الشام�� سالم ع�� م�ا 3629
UAE151001283003 مطر حم�د خلفان ع�دهللا النع��� 3688 UAE151000726503 � سع�د ع�� حم�د مرزوق ال�ت�� 3630
UAE151001301403 �

سع�د احمد محمود المحمود ال�لو�� 3689 UAE151000727603 رفيع � محمد بن  رحمن حس�� ع�دال 3631
UAE151001313603 راشد عب�د سالم العلوي عا�شه  3690 NMDC003223 رفيع � محمد بن  �مال حس�� 3632
UAE151001315603 ري راشد الظاه راشد مصبح  محمد  3691 UAE151000738303 ري سع�د عب�د سع�د مسفر الظاه 3633
UAE151001319703 �

ش�خه صالح احمد صالح ال����� 3692 UAE151000742503 � نورە مرزوق مانع مانع االح�ا�� 3634
UAE151001341403 ي �� رم كث صالح محمد سع�د احمد مق 3693 UAE151000742604 ري راه�م الظاه راء محمد اب عف 3635
UAE151001375004 شاد�ه محمود ع�دالحم�د 3694 UAE151000757703 م��م ��� سع�د ��� الشام�� 3636
UAE151001377704 راشد القب��� فاطمه محمد ع��ضه  3695 UAE151000772703 � جمعه سع�د جمعه ال�ع�� 3637
UAE151001401003 سلطان حمد محمد عق�ف الشام�� 3696 UAE151000783704 فاطمه محمد غانم الس��دي 3638
UAE151001422704 راشد الس��دي عش�ه الحر  3697 UAE151000786303 خم�س مصبح خم�س الغش�ش المرر 3639
UAE151001469503 ري �منه محنا سه�ل محمد العام 3698 UAE151000797104 ري موزە ع�� خل�فه الم 3640
UAE151001530103 ري محمد ع�دهللا سع�د مسلم الجاب 3699 UAE151000797603 �

ع�� سالم ع�� سلطان الع��ا�� 3641
UAE151001641303 راشد الشام�� راشد سع�د  ع��  3700 UAE151000802003 ��� �� ر�ات قطمان ال حسن صالح ب 3642
UAE151001653303 رحمن محمد امينة ع�دال 3701 UAE151000802403 ��� �� م�خوت سالم ع�دهللا ال 3643
UAE151001909603 � ع�دهللا نا� ع�دهللا نا� الجني�� 3702 UAE151000803103 رمودي رحمن محمد ع�دال���م اله 3644يوسف ع�دال
UAE151001913603 منذر احمد محمود ع�دالمحسن المحمود 3703 UAE151000815403 ري محمد مسلم حمد حمرور العام 3645
UAE151001937304 راشد ع�� الشام�� رە  سا 3704 UAE151000816303 ري سالم حمد ع�دهللا حبتور العام 3646
UAE151001965603 سلطان حمد سع�د ضا� ال�ت�� 3705 UAE151000828804 فاطمه ع�� المر الن�ادي 3647
UAE151001980803 ري حم�د خل�فه ع�� سع�د الظاه 3706 UAE151000847003 ري راشد نا� المعم خل�فه محمد  3648
UAE151002039204 موزە احمد ع�� المزرو�� 3707 UAE151000858403 �

مشعل جمعه شليع خلفان الظاع�� 3649
UAE151002078503 راشد المق�ا�� راشد ع��  محمد  3708 UAE151000875903 ري رامه ع�ضه سالم العام سالم ك 3650



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE154000014403 ري رك دحروج العام سه�ل م�ا 3767 UAE151002169003 ي �� عا�شه خلفان ع�� المه 3709
UAE154000017403 ع�دهللا سع�د محمد الشام�� 3768 UAE151002211604 شمسه ع�دهللا مسفر س�ف الس��دي 3710
UAE154000019103 ري رش�د الظاه راشد  محمد  3769 UAE151002366304 �

ش�خه صالح احمد صالح ال����� 3711
UAE154000020003 ري رش�د الظاه سع�د حم�د  3770 UAE151002431203 �

راشد محمد ع�� سع�د محمد الحسا�� 3712
UAE154000020504 امنه احمد محمد 3771 UAE151002439704 شمه احمد ع�� غانم عط�ش المزرو�� 3713
UAE154000023814 ي �� احمد سع�د ع�دهللا محمد الحم 3772 UAE151002465904 ري فاطمه خلفان ع�دهللا سلطان الظاه 3714
UAE154000025503 � الغف�� ع�د سع�د حس�� 3773 UAE151002498703 ع�� احمد ع�� غانم عط�ش المزرو�� 3715
UAE154000025504 رق�ط عا�شه س�ف  3774 UAE151002557904 �

نورة فايع فالح حمود القحطا�� 3716
UAE154000025505 � ع�د موزە حس�� 3775 UAE151002705503 ري حمد سالم محمد سه�ل عنودە العام 3717
UAE154000026103 ري خلفان محمد مفتاح ملهم الظاه 3776 UAE151003039403 رك احمد ع�� غانم عط�ش المزرو�� م�ا 3718
UAE154000027612 م��م مسعود محمد سع�د بوح�ل المنصوري 3777 UAE152000011204 عا�شة سالم س�ف 3719
UAE154000039504 راشد حمد الشام�� الش�خه ميثاء  3778 UAE152000016803 ري � الظاه

رب عب�د الع�سا�� راشد حا 3720
UAE154000040810 رم�� راشد بن ديول الد فاطمه عتيق �خ�ت  3779 UAE152000017603 محمد سالم سع�د الساعدي 3721
UAE154000042305 م��م سلطان محمد 3780 UAE152000020803 عتيق سع�د محمد الصايغ المزرو�� 3722
UAE154000042903 �

رمي�� سع�د مصبح حم�د ال 3781 UAE152000022203 عب�د حم�د ص�اح المنصوري 3723
UAE154000056203 �

سع�د محمد سع�د ال�لو�� 3782 UAE152000035603 ع�� محمد مصبح الشام�� 3724
UAE154000061103 � عب�د محمد ع�دهللا ال�ع�� 3783 UAE152000035610 احمد ع�� محمد مصبح الشام�� 3725
UAE154000065103 � هالل محمد سه�ل ال�ع�� 3784 UAE152000037504 رە سع�د مهدي مه 3726
UAE154000067803 � سلطان سع�د سه�ل ال�ع�� 3785 UAE152000040703 سع�د نا� سالم الش��� 3727
UAE154000069303 � سالم محمد سه�ل ال�ع�� 3786 UAE152000043004 موزە محمد سالم 3728
UAE154000075103 ري �ع الظاه راشد المط راشد خلفان  3787 UAE152000043103 � ع�دهللا ع�� محمد ال�ع�� 3729
UAE154000076103 احمد سلطان مطر الحال�� 3788 UAE152000043903 س�ف محمد ع�� الحامدي 3730
UAE154000090003 � ش�خه سالم الحاج ال�ع�� 3789 UAE152000049503 �ف الس�د الهاش�� �� محمد  3731
UAE154000090903 رم ع�� شهرزاد اسحاق ك 3790 UAE152000051403 راشد س�ف الشام�� نا�ل  3732
UAE154000096103 ري زا�د الظاه راشد س�ف  جمعة  3791 UAE152000056203 هادي ع�� هادي بن ش�خه ال ش�خه 3733
UAE154000098003 ي �� صالح خل�فه س�ف ع�د المه 3792 UAE152000063303 ري درو�ش  سع�د محمد المعم 3734
UAE154000102804 عل�اء ص�اح محمد 3793 UAE152000063304 م��م حسن سل�مان 3735
UAE154000106204 ري وز الظاه ە توفيق ف�� �� سم 3794 UAE152000065603 ع�� حمدان سالم سع�د الشام�� 3736
UAE155000014103 ري � الظاه

�ا�� �� � ال رع�� سالم سع�د حم 3795 UAE152000066503 سالم سع�د محمد المزرو�� 3737
UAE155000016604 فاطمه محمد عل�ان 3796 UAE152000068103 مطر س�ف خص�ب الساعدي 3738
UAE155000017703 خل�فه حسن محمد المرر 3797 UAE152000075103 رك هواش الخ��� سع�د مطر ��� م�ا 3739
UAE155000017803 ري ران الظاه ع�� حسن صالح م 3798 UAE152000080603 راشد خلفان النا��� الشام�� خلف  3740
UAE155000017903 � عب�د خم�س مطر ال�ع�� 3799 UAE152000085403 ري رموم الظاه راشد خل�فه عب�د الم جاسم  3741
UAE155000020203 ري جمعه سع�د جمعه الظاه 3800 UAE152000105303 راشد النا��� الشام�� راشد خلفان  احمد  3742
UAE155000020603 ري ر�يع الظاه ر�يع سالم  3801 UAE152000120603 ري احمد سع�د محمد ال�ل��� العام 3743
UAE155000020609 ري ر�يع الظاه ر�يع سالم  احمد  3802 UAE152000131703 شف�ه مصبح سل�مان 3744
UAE155000030408 رم�� عا�شه ع�دهللا ع�� محمد الد 3803 UAE153000017803 ي �� محمد ص�اح سع�د الحم 3745
UAE155000048003 � م ال�ت�� �� سع�د خلفان حض 3804 UAE153000018104 راشد سالم ش�خه  3746
UAE155000067103 � ع�� سع�د سالم ال�ت�� 3805 UAE153000019503 ري رم�� الظاه � الد رع�� عب�د ع�� محمد حم 3747
UAE155000068703 ري زل ص�اح العفا محمد سع�د قنا 3806 UAE153000026504 م��م عب�د سع�د 3748
UAE155000074003 � �ح ت��م محمد االح�ا�� مف 3807 UAE153000027204 راشد سالم م��م  3749
UAE155000076203 ري راشد سع�د الجاب ع�دهللا سع�د  3808 UAE153000027208 رم�� راشد الد موزة خل�فة ع��  3750
UAE155000086303 راشدي سالم خل�فه سلوم ال 3809 UAE153000030403 � محمد ع�� خص�ف ال�ع�� 3751
UAE155000087304 فاطمه ع�دالوهاب محمد 3810 UAE153000034803 ي �� ر�� الحم راشد عب�د الع 3752عب�د 
UAE155000087308 ي �� محمد خلف عتيق سع�د الحم 3811 UAE153000035503 �

� ال�لو��
ع�� احمد عبود ثا�� 3753

UAE155000087309 ي �� سع�د خلف عتيق سع�د الحم 3812 UAE153000037603 � س�ف حمد خلفان ال�ع�� 3754
UAE155000087310 ي �� ع�دهللا خلف عتيق سع�د الحم 3813 UAE153000049609 ري � الظاه رع�� راشد عب�د حم محمد  3755
UAE155000087311 ي �� احمد خلف عتيق سع�د خلف الحم 3814 UAE153000049610 ري � الظاه رع�� راشد عب�د حم راء  3756عف
UAE155000087313 ي �� عل�اء خلف عتيق سع�د الحم 3815 UAE153000049611 ري � الظاه � ع�� رع�� راشد عب�د حم ز�ة  3757ال�ا
UAE155000087314 ي �� �ج خلف عتيق سع�د الحم ف 3816 UAE153000049651 ري � الظاه رع�� راشد عب�د حم ع�دهللا  3758
UAE155000087316 ي �� لط�فه خلف عتيق سع�د خلف الحم 3817 UAE153000049703 � خل�فه حم�د ساعد حم�د ال�ع�� 3759
UAE155000087317 ي �� روضه خلف عتيق سع�د خلف الحم 3818 UAE153000052503 رم�� فاضل سع�د الضبع الد 3760
UAE155000092508 ري حمدە س�ف محمد س�ف خ��ب�ش الظاه 3819 UAE153000090903 ري راشد محمد الظاه م��م حسن  3761
UAE155000092509 ري م��م س�ف محمد س�ف خ��ب�ش الظاه 3820 UAE153000090904 ري راشد محمد الظاه م��م حسن  3762
UAE155000092510 ري ش�خة س�ف محمد س�ف خ��ب�ش الظاه 3821 UAE153000092403 ري حمد جمعه سالم س�ف الظاه 3763
UAE155000092511 ري محمد س�ف محمد س�ف خ��ب�ش الظاه 3822 UAE153000099503 ري � الظاه رع�� راشد عب�د حم احمد  3764
UAE155000095003 � ع�� محمد ص�يح ال�ع�� 3823 UAE154000011404 راء نا� ��� المزرو�� عف 3765
UAE155000095903 ع�دهللا محمد ع�� الش�� 3824 UAE154000013503 ري راشد محمد سع�د الحضار الظاه 3766



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE201000590004 � زعا�� راه�م ال امنه ع�� اب 3883 UAE155000097403 ري نادر به�ان �اروت العام 3825
UAE201000607803 رضا ع�دالع��ز حب�ب محمد حب�ب ال 3884 UAE155000097703 ري راشد الع�د الظاه محمد  3826
UAE201000677003 رضا خالد حب�ب محمد حب�ب ال 3885 UAE155000097903 ري جمعه ع�� جمعه الظاه 3827
UAE201000732803 ى �� عوشه محمد عب�د المه 3886 UAE155000106103 ري راشد سع�د الجاب ران سع�د  ح 3828
UAE201000805103 ري محمد ع�دهللا اسماع�ل الهاج 3887 UAE155000107403 � راشد السبع ال�ت�� ص�حه  3829
UAE201000956103 رضا محمود حب�ب محمد ال 3888 UAE155000129503 ري احمد سالم محمد نص�ب العفا 3830
UAE201001023204 عا�شه ع�� محمد السمت 3889 UAE155000133503 ري ر�يع الظاه ر�يع سالم  3831ع�دالع��ز 
UAE201001023208 �

رستما�� حسن ع�دالرزاق حسن محمد حسن ال 3890 UAE155000157103 ي �� موزە عتيق سع�د خلف الحم 3832
UAE201001026304 راه�م المال رفيع اب احالم محمد  3891 UAE155000218003 ري جمال عب�د هالل عب�د الظاه 3833
UAE201001125704 رضا راه�م جواد ال جم�له اب 3892 UAE156000010304 رك الخ��� م��م ��� م�ا 3834
UAE201001131803 جمال سالم محمد مانع الفال�� 3893 UAE156000014304 موزە حمد محمد 3835
UAE201001140803 ع�� عاشور احمد سع�د 3894 UAE156000016504 ە حمد محمد �� صغ 3836
UAE201001176404 م�� احمد خل�فه اليوسف الس��دي 3895 UAE156000020704 زە بن ع�ه الشام�� ش�خه قنا 3837
UAE201001267404 م��م احمد خل�فه الهام�� 3896 UAE157000011804 ركه صالح �لوت م�ا 3838
UAE201001485903 زك�ه محمد ع�� بود�س 3897 UAE157000013103 ري رم�دان العفا  � ر��� سع�د د 3839
UAE202000034504 مد�ه سع�د ماجد 3898 UAE157000015204 ب�نه سه�ل طا�� 3840
UAE202000041103 احمد يوسف ع�دهللا محمد لوتاە 3899 UAE157000016404 ري ە سالم سع�د العام �� صغ 3841
UAE202000061003 �

صديق ع�دالهادي محمد العجما�� 3900 UAE157000020104 فاطمه سه�ل سع�د 3842
UAE202000171604 ري وتيهه دعفوس �ل�ل الم 3901 UAE157000022203 رى محمد سع�د مسلم حمرور العام 3843
UAE202000237403 � ع�دهللا ع�دالغفار غلوم حس�� 3902 UAE157000025003 ري � سالم العام ع�� احمد حر�� 3844
UAE202000249803 رداس رح�م احمد ع�دهللا م ع�دال 3903 UAE157000026803 � مسفر هادي صالح االح�ا�� 3845
UAE202000295008 الش�خه عل�اء سه�ل بن ��� ال مكتوم 3904 UAE158000013803 ع�� محمد س�ت الخ��� 3846
UAE202000300108 خل�فه سع�د ع�� احمد لوتاە 3905 UAE158000015004 ري رك ع�دهللا العام �منه م�ا 3847
UAE202000363303 � الس��دي راشد ال�عي�� راشد محمد  3906 UAE158000017503 محمد خم�س محمد بن رو�ه الخ��� 3848
UAE202000440410 ري � ع�دهللا خل�فه الم

ماجد ثا�� 3907 UAE158000017903 ع�� خم�س محمد الخ��� 3849
UAE202000468803 راشد محمد لوتاە ع�دهللا  3908 UAE158000019304 اس�ا عمر حمد 3850
UAE202000556703 محمد حمدان ع�دهللا الشام�� 3909 UAE158000019308 ر�� خ��نه الش��ه ع��ز س��دان المح 3851
UAE202000562803 ي �� احمد محمد حسن االغ 3910 UAE158000019309 ر�� سع�د الش��ه ع��ز س��دان المح 3852
UAE202000567103 ع�دهللا سع�د ع�دهللا العمودي 3911 UAE158000019310 ر�� محمد الش��ه ع��ز س��دان المح 3853
UAE202000608303 ع�دالع��ز محمد محمد سع�د ع�دهللا 3912 UAE158000019311 ر�� 3854ع��ز الش��ه ع��ز س��دان المح
UAE202000617903 راشد المزرو�� راشد ع�  3913 UAE158000019312 ر�� احمد الش��ه ع��ز س��دان المح 3855
UAE202000620603 محمد حسن محمد ال�حر الش�� 3914 UAE158000022303 محمد مسلم محمد الخ��� 3856
UAE202000731103 رح�م الهاش� �ح�� الس�د احمد ع�دال 3915 UAE158000022304 حمامه ع�� محمد الخ��� 3857
UAE202000736903 رحمن لوتاە رحمن ع�� ع�دال ع�دال 3916 UAE201000015604 رضا وح�دە محمود حب�ب ال 3858
UAE202000755203 عوض  ع��  ع�دهللا محمد الن�ادي 3917 UAE201000015610 رضا محمد حب�ب محمد حب�ب ال 3859
UAE202000814803 �

م��م ع�� يوسف ع�دهللا الش��ا�� 3918 UAE201000038503 رحمن ال��س جاسم احمد ع�دال 3860
UAE202000940703 �

ع�دهللا ع�� يوسف الش��ا�� 3919 UAE201000081003 �
رستما�� ع�دهللا حسن محمد ال 3861

UAE202001056104 م��م ع�دهللا محمد 3920 UAE201000083303 �
رستما�� ع�دالواحد حسن محمد ال 3862

UAE202001185003 �
انتصار محمد احمد الغوثا�� 3921 UAE201000177803 �

رستما�� محمد حسن محمد ال 3863
UAE202001209303 احمد بن الشيخ محمد احمد ع�دالسالم 3922 UAE201000202103 رحمه � ال  � محمد ع�دالن�� حس�� 3864
UAE202001271704 رضا س�ف هللا صال� م��م  3923 UAE201000217804 رضا رضا ال  فاطمه محمد حب�ب ع�دال 3865
UAE202001441303 ق�س  ع�� شع�ان محمد اه�� 3924 UAE201000254710 �ع شمسه صالح محمد درو�ش المط 3866
UAE202001494003 ري � ع�دهللا خل�فه الم

مروان ثا�� 3925 UAE201000255203 رحمن العور راه�م ع�دالمنان ع�دال اب 3867
UAE202001519303 مروان ع�د محمد بن مد�ه 3926 UAE201000264703 رحمن السع�د رحمن ع�دال راشد ع�دال 3868
UAE202001535703 �ع احمد محمد احمد اسماع�ل المط 3927 UAE201000293103 �

�� رحمن �� رحمن ع�دهللا ع�دال ع�دال 3869
UAE202001550604 صمود جمعه سالم المنصورى 3928 UAE201000293104 ال�ساء ع�دهللا يوسف خورى �� خ 3870
UAE202001566103 � ف�صل يوسف سالم سعد سل�ط�� 3929 UAE201000325103 ري حسن ع�دهللا محمد الطاه 3871
UAE202001620003 �

مروان صديق ع�دالهادي العجما�� 3930 UAE201000327903 محمد م�� هاشم احمد خوري 3872
UAE202001652304 � زعا�� سوسن جاسم عب�د ال 3931 UAE201000364608 زا�د سع�د ع�� حسن  3873
UAE202001679804 � راه�م الطن��� رحمن اب 3932موزە ع�دال UAE201000412203 رحمن ال��س راه�م احمد ع�دال اب 3874
UAE202001688703 ع�دهللا ع�دالرزاق مصطفىع�دهللا 3933 UAE201000449808 رق ع�� محمد ال��س طا 3875
UAE202001812503 رب ايوب احمد ع�دهللا المظ 3934 UAE201000503803 سع�د م�� ع�دهللا احمد خوري 3876
UAE202001833203 هشام مو� ع�� مو� الع�� 3935 UAE201000514504 �خيته محمد مرزوق صقر المزرو�� 3877
UAE202001877903 زە عل��� خالد ع�� حم�د بن م�� 3936 UAE201000517603 �

رستما�� رحمن حسن محمد ال ع�دال 3878
UAE20200208901C مجموعه �انو 3937 UAE201000519303 �

ع�دالع��ز س�ف محمد ع�دهللا الخلو�� 3879
UAE202002665903 صمود جمعه سالم المنصوري 3938 UAE201000578103 راه�م الحواي احمد ع�دهللا اب 3880
UAE301000038003 خلفان محمد خلفان الرو�� المنصوري 3939 UAE201000579703 �

�� رحمن ع�دهللا �� عدنان ع�دال 3881
UAE301000064804 ران م��م احمد عم 3940 UAE201000579803 �

راه�م احمد قاسم صد��� محمد اب 3882



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAE401000614803 ي �� سلطان ع�� عب�د ع�� المه 3999 UAE301000065904 فاطمه ع�� ع�دهللا الع��س 3941
UAE401000717503 نهله عدنان احمد حمدان ابوعمر 4000 UAE301000124103 ى �� زعل س�ف المه س�ف  3942
UAE401000804903 �

غو�� �� عمر جودت عا�ش مصط�� ال 4001 UAE301000155803 محمد ع�دال���م محمد الف�ل ال ع�� 3943
UAE401001166903 راشد بن حم�د النع��� نا� سع�د بن  4002 UAE301000165108 حصه سالم ع�دهللا خل�فه الشام�� 3944
UAE501000000804 راشد المعال الش�خه م��م ع�  4003 UAE301000524504 � هاشم

سحاب ع�دهللا نور الدين ب�� 3945
UAE501000062703 راه�م غلوم الحمر المال طالب اب 4004 UAE301000535903 ع�دهللا ع�� ع�دهللا الس��دي 3946
UAE501000152203 احمد الس�دمحمد خل�ل الس�دهاشم الهاش�� 4005 UAE301000537303 ع�� نا� ع�دهللا الع��س 3947
UAE501000346603 رمل الشام�� حسن سع�د حم�د سع�د بن ح 4006 UAE301000557703 احمد محمد ع�دهللا ع� الزرعو�� 3948
UAE601000001210 الشيخ محمد بن ع�دهللا بن حم�د القاس�� 4007 UAE301000579703 محمد عب�د سالم الس��دي 3949
UAE601000033003 � زعا�� محمد عب�د محمد ال 4008 UAE301000585703 رح�م الدورا�� 3950ع�دالرزاق اسماع�ل ع�دال
UAE601000042204 حصه سالم محمد بن ن� النع��� 4009 UAE301000598103 س�ف احمد ع� س�ف الح��دى 3951
UAE601000059403 � الش��

سل�مان ع�دهللا احمد حس�� 4010 UAE301000616903 ران ت��م الشام�� ع�دهللا عم 3952
UAE601000069004 ز��ب عب�د ع�� المحلوي 4011 UAE301000616904 رحمن المدفع فاطمه حمد ع�دال 3953
UAE601000167503 راه�م حسن ح�در سلمان اب 4012 UAE301000621403 � زعا�� راه�م ال عا�شه س�ف ع�� اب 3954
UAE601000192504 عا�شه حسن صالح الظف�� 4013 UAE301000654703 رمودي احمد ع�دهللا محمد صفر اله 3955
UAE601000232108 راد حمد ع�� محمد ع�� م 4014 UAE301000702303 ع�� ع�دهللا ع�� شه�ل آل شه�ل 3956
UAE601000232108 راد ع�اس ع�� محمد ع�� م 4015 UAE301000707804 فوز�ه محمد العثمان 3957
UAE601000320703 �

ع�دهللا محمد ع�� ع�دهللا سنك�س العو�� 4016 UAE301000707808 ران ت��م الشام�� نجالء ت��م عم 3958
UAE601000338503 سع�د محمد سالم حسن الحوله الشام�� 4017 UAE301000707809 ران ت��م الشام�� م�� ت��م عم 3959
UAE601000439903 �

رحمن حاج�ه محمد العو�� محمد ع�دال 4018 UAE301000707810 ران ت��م الشام�� هند ت��م عم 3960
UAE601000595104 ي النع��� � �� عا�شه يوسف محمد يوسف ال 4019 UAE301000707811 ران ت��م الشام�� ە ت��م عم �� م 3961
UAE602000059303 راشد المزرو�� محمد خل�فه  4020 UAE301000748003 �

�هللا الزرعو�� 3962احمد محمد نا� يوسف ن
UAE602000073303 نا� حسن نا� ال�اس ال ع�� 4021 UAE301000774503 � محمد النمر ع�داللط�ف ام�� 3963
UAE602000073403 محمد سع�د عب�د الصاقول ال ع�� 4022 UAE301000774504 رحمن الم�� فاطمه محمد ع�دال 3964
UAE602000117104 نورە ع�دهللا طاهر 4023 UAE301000774508 HAMID ABDULLATIF AMIN MOHAMED SHARIF 3965
UAE602000153403 � المنصوري

ر��عه ثا��  �
ث���� 4024 UAE301000808103 � نا� العبودي نا� حس�� 3966

UAE602000158403 ي �� رب سع�د محمد سع�د المه حا 4025 UAE301000866804 �
رمي�� م��م محمد ع�دهللا ال 3967

UAE602000171503 � مالك
ماجد احمد ع�دهللا محمد المطر ب�� 4026 UAE301000989903 �

مهدي مو� مهدي ع�� حاف�� 3968
UAE602000192503 محمد ع�دهللا �سلم �ارو�س 4027 UAE301001206603 � البناي عادل يوسف احمد ع�دهللا حس�� 3969
UAE602000195303 ي �� ع�دهللا حمد ع�دهللا ال�در المه 4028 UAE301001268303 سع�د خلفان ع�دهللا حسن ال ع� 3970
UAE602000218004 � زعا�� راشد محمد ال م��  4029 UAE301001287503 ري زالنصا � ع�دالغفورع�دالع�� 3971�سام ع�دالحس��
UAE602000232503 رحمن الش�� صالح ع�� احمد ع�دال 4030 UAE301001408704 �

ش�خه ع�دهللا صالح المرزو�� 3972
UAE602000251703 ع�دهللا محمد ع�دهللا ال�ما�� 4031 UAE301001596803 ر��عه ش�خه ع�� عب�د  3973
UAE602000257003 راه�م المنصوري حسن ع�دهللا حسن اب 4032 UAE301001711003 سلطان ع�دهللا س�ف بن صفوان ال ع� 3974
UAE602000385804 فاطمه محمد محمد 4033 UAE301001826703 نا� محمد ع�� يوسف حمادي 3975
UAE602000399003 رحمن يوسف الحسن المنصورى خالد ع�دال 4034 UAE301001854704 م�مونه اسماع�ل ع�دهللا الخوري 3976
UAE603000011504 حصه عب�د ع�� دهمش 4035 UAE301002193203 � ع�� الس��دي

ع�� ثا�� 3977
UAE603000035803 راه�م ع�دهللا الزوي الش�� ع�دهللا اب 4036 UAE302000088603 راشد سع�د ع�دهللا ال�ت�� م��م  3978
UAE603000039603 ع�دهللا يوسف ع�دالع��ز البناي االحمد 4037 UAE302000115403 � محمد سلطان سالم ال�ت�� 3979
UAE603000040303 � احمد حسن محمد سل�مان الطن��� 4038 UAE303000021703 سالم عب�د سالم عب�د الس��دي 3980
UAE603000040404 ردقة خد�جه ع�� محمد بن غ 4039 UAE304000129303 �

ع�� داود سل�مان الحوس�� 3981
UAE603000042104 عا�شه حسن احمد الظهورى 4040 UAE304000147704 فاطمه جاسم محمد 3982
UAE603000094803 نا� عب�د نا� المشعان الش�� 4041 UAE304000151004 �

ش�خه محمد ع�� الحوس�� 3983
UAE603000145103 راه�م الس��دي جاسم محمد خل�فة اب 4042 UAE304000416503 � خالد عب�د محمد عب�د محمد النق�� 3984
UAE604000010903 � زعا�� سلطان احمد سلطان ال 4043 UAE304000498404 ري راشد ت��س الظاه فاطمه سع�د  3985
UAE604000011904 ش�خه صالح س�ف 4044 UAE305000128303 � زعا�� راشد ع�د عب�د ال محمد  3986
UAE604000014104 عل�ا يوسف حم�د بن صقر 4045 UAE305000153803 � جمعه محمد جمعه الع�له النق�� 3987
UAE604000014203 � زعا�� محمد احمد جاسم ال 4046 UAE307000013003 سل�مان سالم العضب الحمودي 3988
UAE604000014304 � زعا�� امنه حسن خلفان ال 4047 UAE307000027403 ع�� محمد سالم العوال 3989
UAE604000014904 � زعا�� موزە حسن عب�د العل��م ال 4048 UAE312000012103 � محمد عوض مصبح بن فالك ال�ت�� 3990
UAE604000016503 � زعا�� رحمن �عقوب حمدان ال ع�دال 4049 UAE401000086809 ع�� محمد خل�فه ��� الم��ج�� 3991
UAE604000016504 راه�م ش�خه ع�� اب 4050 UAE401000177703 �

راه�م جمعه الحوس�� خل�ل اب 3992
UAE604000024408 خد�جه عب�د سلطان حسن الح��� 4051 UAE401000215503 رى حمد محمد سالم بن صالح المه 3993
UAE604000029103 � زعا�� راشد ال سلطان محمد  4052 UAE401000284403 ي �� خل�ل محمد ع�دهللا الخم 3994
UAE604000050903 � زعا�� راشد ال يوسف احمد يوسف  4053 UAE401000289704 �

عا�شه محمد حسن �فحم العو�� 3995
UAE604000054209 � زعا�� طال ل محمد سع�د محمد العل��م ال 4054 UAE401000340103 راه�م ع�دهللا محمد المال اب 3996
UAE604000057203 � زعا�� راه�م حمد �عقوب ال حمد اب 4055 UAE401000401703 رحمن ع�دهللا محمد سع�د السع�دي ع�دال 3997
UAE604000075003 � زعا�� � ال محمد ع�� عب�د ع�� جل�� 4056 UAE401000419603 �

ع�دالع��ز ع�اس  حسن المندوس  ال�لو�� 3998



رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم  رقم المس�ثمر  � أسماء السادة المساهم�� رقم 
UAETEMP563 رم المنصوري (عل�اء فقط) 4115ورثه سعود هادي الط UAE604000085803 � زعا�� راه�م حمد �عقوب ال محمد اب 4057
UAETEMP564 زم فقط) (سالم +سع�د+محمد+احمد+زم زن�� ورثه ع�دهللا  4116 UAE606000036403 ي النع��� � �� يوسف محمد يوسف ال 4058
UAETEMP609 � زعا�� ورثة محمد عب�د جاسم ال 4117 UAE606000036409 ي النع��� � �� اسماء يوسف محمد يوسف ال 4059
UAETEMP619 ز�ن سالم سعود (سلوە ورق�ه فقط) �ف  �� 4118ورثه ال UAE606000036412 ي النع��� � �� وفاء يوسف محمد يوسف ال 4060
UAETEMP620 ورثة محمد غانم الس��دي 4119 UAE606000053803 � زعا�� سلطان سالم ع�دهللا محمد ال 4061
UAETEMP621 ورثة عش�ه حم�د سالم الس��دي 4120 UAE606000059503 راشد ع�دهللا سع�د الضبع النع��� ع�دهللا  4062
UAETEMP622 � ورثة ع�دهللا عوض  حنتوش  ال�ر�� 4121 UAE607000031003 ري ع�� مفتاح عب�د الخاط 4063
UAETEMP634 شمسه ض�دان محمد القب��� 4122 UAE607000036303 ع�� عب�د ع�� ال�ي�ا�� 4064
UAETEMP668 ي �� امنه خل�فه يوسف المه 4123 UAE607000066103 ري سع�د ع�دهللا حمود ع�دهللا الخاط 4065
UAETEMP728 ورثه صقر حمدان صقر الفال�� 4124 UAE608000084204 حمدە س�ف محمد خ��ب�ش 4066

UAE609000060003 � راشد سل�مان محمد العض��� النق�� 4067
UAE609000072803 احمد ع�دهللا احمد ال���ل الح��� 4068
UAE609000226903 � شم��

راشد محمد سع�دالد� ب�� محمد  4069
UAE612000019503 � الش��

راه�م محمد الحمرو�� صالح اب 4070
UAE612000035003 محمد ع�� ع�د حماد الش�� 4071
UAE612000046603 ع�� احمد ع�� ع�دهللا عالي الش�� 4072
UAE613000026503 � الش��

محمد سلطان محمد القا�� 4073
UAE616000042303 رش�د الح��� راشد سع�د  ع�دهللا  4074
UAE617000020110 راشد محمد ع�دهللا السمن يوسف  4075
UAE701000037803 نا� ع� محمد خماس 4076
UAE701000056004 راه�م راء محمد اب عف 4077
UAE701000071803 �

راد محمد ع�دهللا �لو�� محمد م 4078
UAE701000130203 محمد نا� ع�� خماس ال�ما�� 4079
UAE702000143603 �ف �� احمد محمد محمد ع�دە حسن ال 4080
UAE704000014203 راشد خم�س احمد �عاق�ب 4081
UAE704000027903 محمد احمد قاسم ال�ندي 4082
UAE706000090803 راشد ع�� ع�دهللا عب�د عن�� 4083
UAE708000046803 محمد سع�د �خ�ت سع�د ال�ما�� 4084
UAE710000022803 زح�� راشد مصبح ع�� ال س�ف  4085
UAE808299643503 � محمد �ح�� بن الشيخ ع� حس�� 4086
UAETEMP00000778 خل�ل محمد جعفر خوري - ورثه 4087
UAETEMP00000782 زە م��م س�د احمد س�د محمد - ورثه عدا امنه و ع�� 4088
UAETEMP00000803 ��� - ورثه �� رك صالح ال ع�ظه م�ا 4089
UAETEMP11 ي �� رك محمد مطر المه رحوم حمد م�ا 4090ورثه الم
UAETEMP130 راشد محمد حف�ظ المزرو�� 4091ورثة 
UAETEMP131 � زعا�� �حه ال رك محمد  4092ورثه محمد م�ا
UAETEMP132 ري � محمد صالح الجاب ورثة سالم�� 4093
UAETEMP135 (ق�) �

ورثة ع� طالب ع�� الخل��� 4094
UAETEMP148 ك �خ�ت حمد التم��� �� ورثة ال 4095
UAETEMP153 �ي احمد الهام�� ورثة محسن م 4096
UAETEMP157 ورثة خم�س احمد محمد المزرو�� 4097
UAETEMP215 ورثة مهدي محمد سع�د 4098
UAETEMP217 ورثة مطر احمد محمد المنصوري 4099
UAETEMP234 � زعا�� ورثة عب�د ع�� صالح ال 4100
UAETEMP236 �

� الحار�� ورثة صالح عا�ض  حس�� 4101
UAETEMP27 ع�دالع��ز سالم غا�ش ع�� الخم�س 4102
UAETEMP284 ورثه فاطمه سلمان محمد المزرو�� 4103
UAETEMP320 �

رمي�� ورثة جمعه عب�د سع�د ال 4104
UAETEMP330 �

ورثه عب�د محمد حسن ال�لو�� 4105
UAETEMP354 ري �ع الظاه 4106ورثه احمد حمد احمد المط
UAETEMP372 � زعا�� ورثة عب�د خم�س جاسم ال 4107
UAETEMP375 راشدي ورثة الجنة سه�ل ال 4108
UAETEMP377 �

ورثة ع�دهللا سع�د حمد الغي�� 4109
UAETEMP416 � زعا�� ع�دهللا ع�� ع�دهللا ع�� ال 4110
UAETEMP417 حصه ع�� الشام�� 4111
UAETEMP514 ( � (صالح -�ا�-ع�� زعا�� ورثه موزە سالم ال 4112
UAETEMP559 ورثه خلفان خل�فه ع�� المزرو�� 4113
UAETEMP560 ر�� 4114ورثه احمد الش��ه ع��ز س��دان المح
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