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List of shareholders who are entitled to cash dividends but not collected 

 Period ending 1st March 2015. 

 

 

*Names in English or Arabic as listed in the Market.  

# Names /  اإلسم 
1 ABDALLAH MOHAMMAD A.J. AL SARI 
2 ABDUL RAZAK MOHD ALI HASHEM 
3 AHMED A. A. AL KHALAWI 
4 AHMED MOHAMED NASER 
5 Ajay Sikri Visham Dass 
6 ALANOOD ALI SAEED OMAR AL AMERI 
7 ALI SAEED AL NAKBI 
8 Bader Awwad Harahsheh 
9 BASHAYER ALI SAEED OMAR ALAMERI 
10 Brian John Coutinho 
11 Damodaran Pillai Premakumar 
12 ESAM HASAN SALEH H. MAHBOOB 
13 FATIMA MOHAMED AL NOMAN 
14 FATMA SALEM ABDELRAB 
15 GHULOOM ALIKARAM NOUROUZ 
16 HALIMA BAKHIT MATIUH JUMAA 
17 HAMAD ABDULLA Y. ALRAHMANI 
18 HARIB SAEED SALIM AL MUNTHIRI 
19 HASSAN ALLAWI 
20 HAYA ALI SAEED OMER AL AMERI 
21 Ishminder Mehta Indu Mehta 
22 JASIM HASSAN A. SAJWANI 
23 KAZMI SYED KAMRAN H 
24 KHALED AHMAD HAMED AL HAMED 
25 M. Abuqura Basel A 
26 MAL ALLAH HASSAN JUMAA 
27 Mansour Al-Alami 
28 MARYAM OBEID AHMED 
29 Mika Ladislav Laaksonen 
30 MOHAMED ESMAEEL A.E. ALKHOURI 
31 MOHAMMAD SABIQ 
32 MOHD ABDELAZIZ BAQSHISH 
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 ورثه جمال ناصر سعيد الزعابي  33
 ابراهيم سيد عبدهللا سيد شبر سيد محمد الم  34
 ابراهيم عبدهللا ابراهيم زالطيمو  35
الزريق احمد بن صالح بن علي  36  
 احمد علي محمد علي الشرفاء الحمادي  37
 السيد محمد ايوب رضا  38
 انور بن علي بن ناصر الحاجي  39
 ايلي ميشال ابورزق  40
 ايمان ابراهيم نعيم مكي  41
 ايمان عبدهللا خليل علي المرزوقي  42
 بثينه على محمد الذوادي  43
 بدر احمد سويدان  44
عبدالرحمن محمد عمر ثريا  45  
 جمال الدين طراش  46
 جمشيد عزالدين راستي  47
 جيراير كيبرانوس  حبيبيان  48
 حسن حمد علي حسن االمير 49
 حسين بن علي بن زارع االحمدي  50
 حسين عبدهللا احمد الحمادى  51
 حمد حارب سالم خليفه المهيري  52
 حمدان محمد سالم خصيف حمودي  53
عوض موسى المهيري حمده  54  
 خالد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الصقعبي 55
 خالد عبدالرزاق عاشور  56
 خالد هانى كامل االمام  57
 راشد عبدهللا عمران الشامسي  58
 روجيه اميل برهوش  59
 ريما رمزي توما  60
 زكي يوسف حقوق  61
 سالم حميد الضحاك المنصوري  62
الدرمكي سعيد حارب مسعود حمد  63  
 سعيد محمد سعيد عبدهللا بن صبيح الياسي 64
 سعيد محمد علي سلطان اليبهوني الظاهري  65
 سليمان احمد سعيد الحوقاني 66
 سمير محمد صالح الصفار  67
 سناء الضوي عران 68
 سناء سالم احمد  69
 سيدمحمد سيدعلى سيدمحمد هاشمى المرازيق  70
ميخائيل سيسيل عزيز عبده  71  
 صالح مطر سعيد سالم الساعدي  72
 عارف عبدهللا محمد صادق خوري  73
 عباس  محمود عباس  على رضا  74
 عباس بن مطر بن محمد الغانم 75
 عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي 76
 عبدالعزيز عبدالرحمن نصرهللا العارف  77
 عبدالعزيز عبدهللا سعيد العامري  78
 عبدالعزيز محمد صادق ال علي 79
 عبدهللا الطاهر مصبح الكندي المرر  80
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 صالح مطر سعيد سالم الساعدي  81
 عارف عبدهللا محمد صادق خوري  82
 عباس  محمود عباس  على رضا  83
 عباس بن مطر بن محمد الغانم 84
 عبدالرحمن بن صالح بن مطلق الحناكي 85
عبدالرحمن نصرهللا العارف عبدالعزيز  86  
 عبدالعزيز عبدهللا سعيد العامري  87
 عبدالعزيز محمد صادق ال علي 88
 عبدهللا الطاهر مصبح الكندي المرر  89
 عبدهللا بن سعد بن عبدهللا الشهرى  90
 عبدهللا صالح حمد السعيد  91
 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا القطعي  92
عبداالمير احمد الحاج محمد الهنديعقيل  93  
 علي احمد يوسف محمد الشاعر الشاعر 94
 علي بن أحمد بن شويل القرني 95
 علي سعيد النكبي 96
 علي سعيد رحمه حنطوبي 97
 علي مبارك حمد الغافري المنصوري 98
 علي محمد مطر ابونمر المزروعي  99
 عمر محسن عمر صالح ال بريك 100
 عنايات عبدهللا محمد  101
 عوض صالح عوض  باهيصمي  102
 عيد بخيت مسلم بن هميله المزروعي 103
 فاطمه حسن احمد حسن العلكيم الزعابي  104
 فوزيه شفيق التالوي  105
 فيصل جاسم محمد حمد المدفع  106
 محمد جاسم خليفه المزكي  107
 محمد جمعة الصوايا  108
محمد جمعهمحمد صالح بن حسن بن  109  
 محمد صالح سالم ال سعيد 110
 محمد عبدالعزيز محمد البقيش  الرئيسى 111
 محمد عبدهللا حسين خوري  112
 محمد علي محمد عاشور  113
 محمود ابراهيم زالطيمو  114
 محمود حمدهللا عيسى ابوحجله  115
 محمود سعيد طه  116
 مذكر مهدى فهد بادي العتيبي 117
 مروان جون شكري قطان 118
 مسلم سالم واسط الكثيري 119
 منصور علي نعيف علي الدرمكي  120
 منير احمد عبدهللا سالم العلي  121
 موزة خميس عبدهللا حسن البلوشي  122
 ميثاء راشد سلطان النعيمي 123
 مير هاشم خوري (ش ذ.م.م.)  124
 نبيه احمد اسماعيل الحمد  125
ابراهيم زالطيمو ندى  126  
 نزار سيد عبدهللا سيد شبر سيد الموسوي  127
 نوف ابراهيم حسن محمد عبدهللا  128
 ورثه حمد سالم المقامي  129
 وشاح عبدالهادي وشاح جادهللا  130
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 وفاء ابراهيم زالطيمو  131
 يعقوب السيد يوسف الرفاعي  132
 يوسف خميس  يوسف المالكي  133

 

 


