
دينارفلس

1332
042171           

2164
83085             

3332
042171           

4833
509426           

581
54642             

6164
83085             

7164
83085             

8332
042171           

997
69050             

100
000180           

11132
89376             

120
000240           

130
000180           

. (بنك االنماء الصناعي سابقاً)إعالن صادر عن بنك صفوة اإلسالمي

المساهمين/كشف التقادم

دينار/االرباح غير المستلمة المبلغ

االسهم/الرصيد االسمالعدد

عالقــــــات المساهمين فــــي مبنـــــــى البنــــــــك الكائن فـــــــي منطقــــــــة /او خلفاؤهم ضرورة مراجعـة اإلدارة العامــــة/يرجى من السادة التاليـــة اسماؤهم

العبدلـــــي خالل ساعــــــــات الدوام الرسمــــي وذلك الستالم اربــــــــــاح مساهماتهم أو أمانات عمالء والتي مضى عليها اكثر من خمسة عشر عاما مــــن 

تاريــــخ بدء التقــــــادم عليها دون ان تتم المطالبـــــة بهـــــا وحسب ما هو مبين ادنــــــــاه وذلك خالل ثالثة اشهـــــر من تاريخ نشر هــــذا االعالن  في 

الصحف المحلية مصطحبين معهم الوثائق الالزمــة حسب االصول وبخالف ذلك فان هذه المبالـغ ستؤول ملكيتهــــــا الـــــــى خزينـــــة الدولـــــة استنــــــادا 

 .(10511)أو  (10507)فرعي (4602100)لالستفســـار على هاتف  ,1985لسنة  (35)لقانون تملك الحكومــــة لألمــــوال التــــي يلحقها التقـــــــادم رقم 

زكريا اسعد ابو عمر

سحر جريس نجمه

حسن ابو ميزر

يوسف عبدالقادر دلبح

ماويه عبد الرحمن عمر شقير

عبداللطيف الشيخ صالح مريش وامون الحاج فاضل الفاعور

عبدالكريم محمود عبدهللا عليان

ابراهيم يعقوب سالم حداد

نوال حسن حامد حشيشو

طارق فهد عيد قاقيش

نبيله معن عبد المجيد الجالمده

احمد محمد خليل بيشاوي

احمد زهدي سعد هندي



140
6006               

150
3006               

160
00060             

170
00024             

180
000720           

19221
964114           

200
2001               

210
000600           

220
00018             

230
00012             

240
00060             

250
0006               

260
000120           

270
00060             

80
00030             

290
00024             

300
000120           

310
00024             

320
000180           

330
00012             

340
000180           

350
00024             

360
0006               

3736
60022             

3842
24925             

3942
24925             

4083
92348             

احالم محمد خليل نور

زكي فؤاد داود الحنبلي

هشام زيد سالم القضاه

فيرا جورج بندلي حبش

MOHAMED AMINE SKIREDJ

بهيه الحاج خليل داود اهرام

حنان مصطفى محمود برهم

ابراهيم حسين حسن الحن

سامي سعدي بدوي مجاهد

لينا رشيد رستم نعيمي

باسم خليل مزيد حتر

عزيز محمود عبد المحسن ابو روميه

انايدا اوهانس هابراييت هاروتونيان

ليث ظافر عبدالغني عنبتاوي

سرى احمد يوسف الطعاني

الهام صالح عزيز الزغيبي

ليلى صفوت ابو الهدى الفاروقي

نوار جالل شاكر هاشم

خالد علي احمد القيسي

بسمه محمد فؤاد عبد القادر زيد الكيالني

عبد الرحيم محمد محمود يوسف

جيهان رشيد رستم نعيمي

مالك عبد الرحمن عبد السالم طبيشات

خوال عبد البارى سليم الكيالي

ديمه عبد الغني خليل الدرهلي

ريم عبد الغني خليل الدرهلي

حمزه عبد الغني خليل الدرهلي



410
000480           

420
000120           

430
000120           

440
000180           

450
40026             

460
00018             

470
00096             

481
4521               

4953
58427             

5053
58427             

5153
58427             

52124
20064             

3339

دينارفلس

-212           

امانات العمالء

212.000                         

5,687.143                      

المجموع

االسم

مؤسسة استيتيه للديكور

المجموع

1

العدد

محمد عرفات عبدالحميد ابو الحمص

حسيب ميالد سالم حنا كيله

جمانه جواد عمر ابوهالل

نادره طه عيسى حموده

ماجد سليمان قاسم بني خالد

باسمه موسى زكي االيوبي

نسرين عادل ابراهيم الشيخ احمد

طارق بسام عرسان حداد

معن وليد خالد موال

حسين راجح موسى دار سمحان

مي موسى زكي االيوبي

حنان موسى زكي االيوبي


