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فيصل محسن بركات محمد

مكتب االستثمار

ي سعيد مطر سعيد بليله المهير

الشيخ فالح بن زايد بن سلطان ال نهيان

ي خلفان سعيد جمعه سلطان الكعب 

الطليعه لالستثمار

توحيد محمد طاهر عبدهللا المهتدي

الشيخ جمال بن صقر سلطان القاسمي

محمد احمد خلف العتيبة

احمد عبدالملك محمد باقر اهلي

ي
 
عادل محمد صالح علي الزرعون

احمد محمد صالح البنا

 المدفعي الحمادي
حسن محمد حسير 

ي
زينب هادي أحمد الحيب 

ي
عبدالرحمن حاض  محمد جاسم المريخ 

عبدهللا عبدالجليل محمد ال فهيم

محمد عمر الجابري

ي الوطنية للمواد الغذائية كة ابوظب 
شر

ب المال ابراهيم محمد يوسف مض 

ي
 
احمد محمد ناض يوسف نضهللا الزرعون

بطي محمد بطي محمد القبيسي

حمد علي سيف الضبع الدرمكي

خالد حسن محمد علي النويس

طالب عبد هللا طالب العطاس

عبد الرحيم محمد ادريس

عبدهللا محمد نور محمد

عقيل عبدهللا محمد فلكناز

هدى عوض احمد الجزائري

عبد الرحمن غانم المطيوعي

سمير زهدي عبدهللا الخطيب

فاروق محمود محمد محمود أرجمند

فيصل عبدالقادر احمد كبيتل

عيس محمد اسماعيل عباس خوري

ناض محمد مبارك المنهالي

شبيب محمد هال ل الظاهري

عائشه حميد عيس احمد لوتاه

جمعه بخيت جمعه الدرمكي

ي
اسماعيل احمد خليفه الحوسب 

احمد خليفة زايد المزروعي

اسماعيل محمد اسماعيل عباس اسماعيل خوري

أحمد محمد اسماعيل عباس  خوري

محمد اسماعيل عباس اسماعيل خوري

محمد أحمد علي ال علي

يف عبد هللا زمان عثمان محمد شر

ي
 
احمد عبدالواحد عبدالرحمن المرزوق

يف عبد هللا خوري حسير  محمد شر

حصة عبد هللا حسن

ي حسير  كاظم النعيمي عقيل عبدالنب 

علي سعيد محمد علي الشخي

فت عدنان بوشناق مير

اوي ندى ابراهيم محمد الشير

محمد احمد محمد علي النجاس

سعيد مير عبد هللا خوري

عبدهللا محمد علي جناحي
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احمد محمد رمضان اسدهللا الرفيع االحمدي

ابراهيم علي عبدهللا شهيل ال شهيل

اقبال محسن جواد

ي جمعه عبيد حمد احمد المهير

 مالك المالكي
خالد عبدالكريم حسير 

اوي خليل ابراهيم محمد الشير

ي
خميس علي عبد هللا البلوشر

ي
سعيد حاض  محمد المريخ 

طارق محمد صالح القرق

فاطمه سعيد فري    ح سعيد

محمد حسن غانم

ي محمد سهيل الكثير

يوسف عبدهللا نوي    ع المنهالي

علي ابوبكر جعفر العيدروس الهاشمي

ي
 
زينب رحمه هللا اسدهللا سليمان المرزوق

غنيه هالل محمد القبيسي

محمد سيف علي الشامسي

حسير  ناض محمد لوتاه

صالح محمد ال حج

عارف عبد هللا عبد الرحمن علي الهرمي

عبدهللا حمد عبدهللا العمران الشامسي

علي محمد علي سعيد ممدوح

منذر علي سلطان علي عنون النعيمي

نزار فيصل مشعل العدوان

حسير  محمد حسير 

عبد القادر بن محمد

ي
احمد محمد شيخ البيب 

محمد حسن علي اصغر عبد هللا

ي حارب محمد رفيع علي امير

ناض محمد مبارك

طارق يعقوب يوسف الخياط

يف العلماء عبدالواحد عبدالرحيم الشيخ شر

محمد عبدالرحمن عبدهللا محمد المال

طارق احمد الهيدان

ابتسام محمد عبد القادر

خديجة عبد الكريم عبد هللا حبيب

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

الطاهر مصبح الكندي المرر

ي
حمد ناض حمد البلوشر

صالح عبد الغفار السيد محمد الهاشمي

طال ل عبد هللا عبد الجليل الفهيم

ي
محمد ناض حمد البلوشر

صالحة احمد حسن يوسف

رحمه سالم احمد

ي
 
راشد محمد المرزوق
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احمد عوض سالم علي عامر

خالد عوض سالم علي عامر

سالم عوض سالم علي عامر

محمد عوض سالم علي عامر

ناض 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

احمد رياض يوسف العيد

محمد زيد يوسف العيد

ة احمد الصبح منير

جوهره عوض سالم

ه عوض سالم علي عامر سمير

صباح عوض سالم

نبيهه عوض سالم

ورده عوض سالم

يكي سيد عبيد الي 

شيخة احمد زوجة صالح عيد المبارك

صالح محمد صالح يوسف

عبد هللا محمد صالح علي

مالك محمد صالح علي

محمد حسن محمد

محمد صالح علي

نوال محمد صالح علي

يوسف احمد عبد هللا

يوسف عبد اللطيف الرسكال

علي جابر علي

احمد محمد يوسف

محمد عبدهللا علي حسن

يوسف محمد يوسف

يوسف احمد يوسف
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