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الشيخ طحنون بن زايد بن سلطان ال نهيان

سعيد مطر سعيد بليلة

الشيخ فالح بن زايد بن سلطان ال نهيان

خليفة خميس سعيد الجال ف

الطليعه لالستثمار

محمد احمد خلف العتيبة

ي
 
عادل محمد صالح علي الزرعون

ي
عبد الرحمن حاض  المريخ 

تغريد محمد طاهر عبد هللا

سيف احمد محمد القبيسي

احمد محمد صالح البنا

عبد الحميد اسماعيل محمد اسماعيل العبدي

محمد عمر الجابري

ي حمد محمد سعيد الجنيب 

مؤسسة النهضة لال سهم والسندات

عبدهللا عبدالجليل محمد ال فهيم

يوسف محمد علي ناض النويس

اسماعيل عبد الخالق جمعة ابل خوري

عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي

عقيل عبد هللا محمد فلكناز

هدى عوض احمد الجزائري

عبد الرحيم محمد ادريس

ي حمد محمد عبد هللا بروك الحمير

احمد محمد ناض يوسف

محمد عبدالجليل محمد الفهيم

ب المال ابراهيم محمد يوسف مض 

ي احمد خليفة يوسف الخمير

حمد علي سيف الضبع الدرمكي

عبد الرحمن غانم المطيوعي

فاروق محمود محمد ارجمند

احمد محمد حمدان بو دبس

عيس محمد اسماعيل عباس خوري

ي حسير  كاظم مهدي عبد النب 

سالم علي مبارك الشامسي

ي جمعه عبيد حمد احمد المهير

ي
اسماعيل احمد خليفه الحوسب 

احمد خليفة زايد المزروعي

محمد اسماعيل عباس خوري

محمد أحمد علي ال علي

خولة أحمد خليفة السويدي

اسماعيل محمد اسماعيل عباس خوري

احمد محمد اسماعيل عباس خوري

يف عبد هللا زمان عثمان محمد شر

حصة عبد هللا حسن

عبد هللا محمد علي جناحي

عبيد محمد عبد هللا الحلو

باب الحصن للعقارات

الشيخ علي بن راشد بن احمد المعال

يف عبد هللا المال حبيب محمد شر

يف عبد هللا خوري حسير  محمد شر

فت عدنان بوشناق مير

علي محسن مرسي الهاملي

الطليعه لالستثمار

ي
 
احمد عبدالواحد عبدالرحمن المرزوق

يمي احمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم الي 

علي سعيد محمد علي الشخي

محمد أحمد محمد النحاس
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سعيد مير عبد هللا خوري

حمد محمد صياح بالعرى المنصوري

ي
 
زينب رحمه هللا اسدهللا سليمان المرزوق

ي
سعيد حاض  محمد المريخ 

ي
خميس علي عبد هللا البلوشر

عبيد هال ل عبيد هال ل

ي محمد سهيل الكثير

فاطمة سعيد فري    ح سعيد

اقبال محسن جواد

طارق محمد صالح القرق

يوسف عبدهللا نوي    ع المنهالي

فريده سالمير  بن رباع

عيد محسن مرسي احمد الهاملي

ابراهيم علي عبدهللا شهيل ال شهيل

ي
خ البلوشر محمد سالم محمد المرسر

عبد هللا عبد هللا علي المال

علي ابوبكر جعفر العيدروس الهاشمي

محمد سيف علي الشامسي

ي محمد علي محمد الكثير

غنيه هالل محمد القبيسي

عبد هللا حمد عبد هللا عمران الشامسي

نزار فيصل مشعل العدوان

صالح محمد ال حج

عارف عبد هللا عبد الرحمن علي الهرمي

علي محمد علي سعيد ممدوح

داد مراد حسن بير

حسير  ناض محمد لوتاه

عمر صالح خميس  بن شحبل التميمي

منصور محمد عبدهللا خوري
حسير  محمد حسير 

عبد القادر بن محمد

محمد حسن علي اصغر عبد هللا

ي
احمد محمد شيخ البيب 

خالد منصور محمد عبدهللا حسير  خوري

ي حارب محمد رفيع علي امير

ناض محمد مبارك

ف عبد الواحد عبد الرحيم الشيخ محمد شر

طارق يعقوب يوسف الخياط

مهند فيصل مشعل العدوان

سلطان راشد علي الشامسي

زينب احمد حسن علي

محمد عبدالرحمن عبدهللا محمد المال

طارق احمد الهيدان

خديجة عبد الكريم عبد هللا حبيب

ابتسام محمد عبد القادر

عبد القادر محمد عبد القادر

فاطمة محمد عبد القادر

محمد عبد القادر

مصطف  محمد عبد القادر

نجمة محمد عبد القادر

هدى محمد عبد القادر

احمد سالم مبارك

ي
علي فارس علي لجبب 

محمد بن صباح سعيد

صالح احمد حسن يوسف

طال ل عبد هللا عبد الجليل الفهيم

صالح عبد الغفار السيد محمد الهاشمي
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ي
محمد ناض حمد البلوشر

ي
حمد ناض حمد البلوشر

سالم علي بخيت الراشدي

الطاهر مصبح الكندي المرر

علي سعيد محمد سالمير  المهري

صالحة احمد حسن يوسف

رحمه سالم احمد

ي
 
راشد محمد المرزوق

محمد عوض سالم علي عامر

احمد عوض سالم علي عامر

ناض عوض سالم علي عامر

سالم عوض سالم علي عامر

خالد عوض سالم علي عامر

جمال عوض سالم علي عامر

سعيد محمد احمد

محمد كرامة سعيد صقور

ناض عبد هللا مبخوت

منير احمد الصبح

سيف خلفان بن بدر

محمد زيد يوسف العيد

احمد رياض يوسف العيد

ة احمد الصبح منير

ه عوض سالم علي عامر سمير

صباح عوض سالم

جوهره عوض سالم

مب  عوض سالم علي عامر

نبيهه عوض سالم

ورده عوض سالم

افراح عوض سالم علي

يكي سيد عبيد الي 

شيخة احمد زوجة صالح عيد المبارك

محمد حسن محمد

يوسف احمد عبد هللا

يوسف عبد اللطيف الرسكال

سعيد منصور محمد عبدهللا خوري

علي جابر علي

احمد محمد يوسف

محمد عبدهللا علي حسن

يوسف محمد يوسف

يوسف احمد يوسف
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