
1 يوسف اسماعيل امين 60,457.60                       

2 عزمي قنديل أبو شعبان 44,849.80                       

3 عزالدين اسماعيل ابو غربيه 44,747.80                       

4 رجا محمود الحاج 35,006.40                       

5 صدقى سليمان رشيد 34,603.00                       

6 تحسين يوسف محمد الدروبى 33,578.60                       

7 فاروق على اسعد 33,518.60                       

8 نهاد عبدالوهاب ابو رحمه 33,409.20                       

9 عادل احمد مسامح 33,018.60                       

10 صالح الدين هاشم سكيك 32,967.60                       

11 حياه محمد على هاشم 32,614.00                       

12 سليمان رشيد عبدالفتاح 31,617.60                       

13 عبد الحكيم مراد 28,151.00                       

14 لمياء خليل ابراهيم الشاعر 27,686.60                       

15 عفت حسين ابو زينه 26,647.40                       

16 زهير احمد شرعب 26,252.60                       

17 عصام الطاهر 25,229.40                       

18 فضل ابو لبن 24,659.60                       

19 ادوارد حنا جرجوره 24,658.60                       

20 عدنان زيد الكاظمى 24,658.60                       

21 قصى عبداللطيف محمد الصالح 24,658.20                       

22 صالح عبدالحميد عصفور 23,303.80                       

23 ابراهيم عبدهللا العبد 23,265.20                       

24 حاتم صبحى الزغبى 23,265.20                       

25 عكرمه الفاروق رشدى رابيه 23,265.20                       

26 نجيب سليم يوسف عبدهللا 23,067.20                       

27 يوسف سالم ثابت 22,669.60                       

28 محمد سعيد ناصر حسين 22,661.60                       

29 محمد مازن حلمى فلفل 21,664.00                       

30 سميره يوسف العبدمهدى 21,397.60                       

31 يوسف العبدمهدى 21,397.60                       

32 عبد الرحمن غالب حسين جمعه 20,829.60                       

33 زاهره  ساهره   رياض  محمد بيدس 20,308.20                       

34 عبد اللطيف عبدالمطلب 19,709.00                       

35 مها نورالدين محمود 18,693.00                       

36 فؤاد رشدى رابيه 18,493.60                       

37 المرحوم محمد سعيد ابراهيم 18,004.60                       

38 احمد امين اسماعيل 17,300.80                       

39 خليل ابراهيم شاهين 17,216.60                       

40 سليمان قليبو 16,955.00                       

41 عاطف صالح ظاهر الشريف 16,566.20                       

42 ابراهيم عبد الرحمن غالب 16,506.00                       

43 فايزه احمد معوض 16,506.00                       

44 عبدهللا احمد سليمان الحويس 16,402.80                       

45 خديجه احمد عكاشه 16,243.40                       

46 لبنى احمد عكاشه 16,243.40                       

47 فاطمه صدقى سليمان رشيد 15,707.80                       

48 مطيعه حكمت عاهد الشخشير 15,433.80                       

49 محمد سفيان عزت بيبى 15,339.60                       

50 نظيره رشدى رابيه 15,111.60                       

51 فتحى خليل قطنانى 15,111.20                       

52 ميسر فوزى شاهين 14,575.60                       
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53 بسام خليل ابراهيم الشاعر 13,932.40                       

54 لؤى خليل ابراهيم الشاعر 13,932.40                       

55 عبد الهادى سعيد رماحه 13,563.00                       

56 عزمى عبدالعزيز حسين على 13,414.60                       

57 وجدى نديم قبالوى 13,126.60                       

58 موسى عواد احمد منصور 12,702.60                       

59 برلنتى سامى الجونى 12,330.60                       

60 سامى مصطفى الجونى 12,330.60                       

61 عزالدين حمدى الجردلى 12,330.60                       

62 تيسير نمر على الحمد 12,329.60                       

63 فائق محمود جبر 12,329.60                       

64 محمد صادق احمد ناصر 12,329.60                       

65 محمود محمد عبدالغنى عبدالقادر 12,131.40                       

66 خليل محمد عبدهللا صباح 12,069.80                       

67 ابتسام عبدالكريم عبدالحميد 11,746.20                       

68 عبد اللطيف حلمى يوسف 11,479.80                       

69 نمر محمد عبدالقادر الخطيب 11,333.20                       

70 محمد يوسف حموده اسماعيل 11,030.60                       

71 وليد حسن حمد محمد 10,976.40                       

72 موسى ابراهيم عبدقاسم 10,936.60                       

73 فوزى جميل غندور 10,918.60                       

74 ورثه المرحوم حسنى احمد بدير 10,414.80                       

75 غازى مصطفى سليمان 10,248.40                       

76 اسعد موسى السمان 10,247.40                       

77 كمال يونس 10,103.80                       

78 احمد تحسين ابو زينه 10,069.20                       

79 هاشم وعبدالكريم عبدهللا العبد 9,942.40                         

80 خيريه عبدالحليم حسن عثمان القبج 9,790.20                         

81 فتحيه حسن الصفورى 9,743.00                         

82 المرحومه سريه محمد ابراهيم السالم 9,147.20                         

83 محمد فخرى عيسى موسى ابو ورده 8,805.20                         

84 ربيع اسماعيل شكري 8,732.80                         

85 حسن رزق احمد 8,468.40                         

86 وليد محمد عدس 8,382.60                         

87 عيسى على احمد 8,351.60                         

88 يحيى محمود حمد 8,351.60                         

89 احمد سليمان محمد حمدان 8,154.60                         

90 سمير محمد قاسم ابو العدس 7,155.80                         

91 عصام خيرى حامد فارس 6,957.80                         

92 حسام عبدالوهاب االتب 6,760.60                         

93 عفت عطا الحاجب 6,759.60                         

94 رجب سعيد مفلح 6,563.60                         

95 جاكلين توما 6,562.60                         

96 يعقوب ابراهيم حمد حسين 6,561.60                         

97 اسحق راشد عبدالقادر رشيد 6,458.60                         

98 حسين حسن بدوان 6,408.60                         

99 شريف عبدالفتاح دره 6,028.20                         

100 سليمان سليم سلعوس 5,424.80                         

101 منتهى صبرى محمد موسى 5,250.80                         

102 جالل أسعد حامد 5,242.60                         

103 يوسف عزالدين الحنبلى 5,122.40                         

104 سلمى على حسين القصر 5,018.60                         



الشركة الخليجية لالستثمارات العامة

االمارات العربية المتحدة-دبي

31/12/2014كشف توزيعات االرباح الغير مدفوعة  كما بتاريخ 

رقم  مسلسل اسم المساهم المبلغ

105 خالد ابراهيم صقر 4,841.20                         

106 هاله ابراهيم صقر 4,841.20                         

107 محمد يوسف ابراهيم شطاره 4,645.00                         

108 على عبدالحميد عبدالعزيز 4,474.40                         

109 ورثه المرحوم حسين رشيد نافع 4,442.40                         

110 محمد واكد محمد موسى 4,335.60                         

111 فاطمه خليل العاصى 4,233.60                         

112 اسعد حسين محمد حسين 4,199.00                         

113 خليل ابراهيم حمد حسين 3,975.60                         

114 صديقه عبدالرحمن بكر 3,975.60                         

115 نعيم ابراهيم حمد حسين 3,975.60                         

116 عبد الرحمن حيدر العقاد 3,630.00                         

117 منصور بندر حسين 3,508.20                         

118 تيسير يوسف محمد الحايد 3,413.80                         

119 عدنان عبدالرحيم صالح 3,379.40                         

120 فوزيه عبدهللا عيسى العويد 3,358.20                         

121 زياد ابراهيم خليل 3,268.80                         

122 محمد حسن محمد 3,095.80                         

123 موسى يعقوب القطب 2,582.80                         

124 عادل نمر موسى عبدهللا 2,581.80                         

125 زاهر عبدالكريم بيدس 2,581.74                         

126 محمد صبري محمد موسى 2,494.00                         

127 صبحى طالل يونس 2,427.20                         

128 ايمان عدنان محمد قوزح 2,421.60                         

129 محمود مصطفى سلمان 2,384.20                         

130 محمد غسان جابر 2,338.00                         

131 عبد الكريم حسن مسعود 2,277.20                         

132 نقوال فرحان عرنكى 2,114.40                         

133 رشدى محمد بيدس 2,051.60                         

134 شفاء زهير رضوان 2,041.60                         

135 المرحوم عونى عثمان بشناق 1,987.80                         

136 عصام داود األغبر 1,848.00                         

137 تيسير وعدنان عبدالرحيم صالح ابو الرب 1,791.40                         

138 ليلى سامى السايح 1,718.40                         

139 محمد هيثم عبدالواحد شاهين 1,605.80                         

140 وطفه عبدالحميد نصار 1,499.40                         

141 عبد الهادى ديب عبدالرحمن 1,386.00                         

142 توفبق عبد أسليم سلمان 1,372.80                         

143 عيسى موسى سليمان 1,344.80                         

144 قاسم عزت قاسم الحزام 1,145.60                         

145 عبد الحميد على العلمى 1,119.40                         

146 وضحه سعد محمد المنيف 1,072.40                         

147 فريد يوسف جراد 1,054.80                         

148 جميل محمد قاسم أبو العدس 1,049.40                         

149 يوسف سليم عبدمحمد يوسف 986.60                            

150 نعم حافظ الدجانى 871.20                            

151 رحاب عيد 803.20                            

152 هيا محمود عبد القادر أبو ناموس 527.60                            

153 زهدى محمود الحمدان 501.60                            

154 غسان محمد صالح عبدهللا 497.00                            

155 غسينه محمد صالح عبدهللا 497.00                            

156 فاطمه احمد اسعد سماره 497.00                            
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157 محمد صالح عبدهللا 497.00                            

158 محمد عطيه ناصر عبدهللا 427.40                            

159 سهير يوسف محمد ابو طاعه 406.20                            

160 جمبل محمد قاسم أبو العدس 185.00                            

161 بهيره احمد عبود 176.00                            

162 وصفيه عبدالسالم الطيبي 132.00                            

163 وداد نقوال حنا رزق 115.27                            

164 ورثه المرحوم مصطفى نامق مرقه 16.60                              

165 وليد خالد خليل عيسى 10.00                              



1 محمد عبدالحفيظ الفاخورى 6,848.00                           

2 اسامه محمد سالم فياض 3,425.00                           

3 عبدهللا على محمد بريك 3,129.00                           

4 عبد الجابر عمر الجابر 2,804.00                           

5 محمد قاسم احمد قاسم 2,685.00                           

6 عطاف رشيد عرفه 2,381.00                           

7 فؤاد حمادة كاتبة بدر 2,238.00                           

8 غازى يوسف خميس  قاعود 2,232.00                           

9 محمد رشيد الحنبلي 2,132.00                           

10 فوزى جميل غندور 1,912.00                           

11 حسين عبد الفتاح  1,695.00                           

12 حيدر صالح عطايا 1,636.00                           

13 عدنان خالد االغا 1,373.00                           

14 وداد نقوال حنا رزق 1,360.00                           

15 وليد خالد خليل عيسى 1,320.00                           

16 رشيد احمد محمد حسين 1,289.00                           

17 ابراهيم محمد الصايغ 1,245.00                           

18 نجية سليم يوسف الكيالي 1,228.00                           

19 ورثه المرحوم محمد اسماعيل موسى الشرع 1,208.00                           

20 عصمت توفيق شما 1,189.00                           

21 منيرة االنصاري 1,134.00                           

22 يوسف عبدهللا محمد عبداالله 1,022.00                           

23 مصطفى احمد مصطفى 891.00                              

24 انعام راضى طه الحنبلى 750.00                              

25 يوسف عبداللطيف مسعود 721.00                              

26 محمود حسن محمد سليمان 700.00                              

27 محمود حسين على خضر 607.00                              

28 شيخه سيف رحمه الشامسى 567.00                              

29 فايز محمد سيوية 554.00                              

30 مهدية نجيب صفر 453.00                              

31 جمال عاهد جمال سعد 409.00                              

32 لميس عاهد جمال سعد 409.00                              

33 نادر عاهد جمال سعد 409.00                              

34 مصطفى حسين زعرور 370.00                              

35 يوسف سليم عبدمحمد يوسف 370.00                              

36 وصفيه عبدالسالم الطيبي 264.00                              

37 عيسى موسى سليمان 258.00                              

38 نداء هالل سعود المطيري 257.00                              

39 عدنان محمود يوسف محمد 251.00                              

40 فاطمه أحمد أسعد سمارة 68.00                                

41 غسان محمد صالح عبدهللا 68.00                                

42 غسينه محمد صالح عبدهللا 68.00                                

43 محمد صالح عبدهللا 68.00                                
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