
دينارفلس

1666533326

2332912162

38150640

4666533326

516472081

6332912162

7005028

816472081

916467095

1021010981026

1116472081

1201509

133258315

144706624

15666533326

16154098

17666533326

1816472081

19056061

20332912162

216567732

226874734

23029034

24154098

25154098

26154098

27154098

2816472081

292645913

302645913

مكرم محمد امين المنير

ميسر عمر سليم غيث

محمود احمد زيتاوي

فدوى مفلح داود غرايبه

محمد هاشم حمدان احمد قريب

وثيقه عبد القادر عبدهللا

امين محمد امين جرار

عثمان عبدهللا الحمد الضبيعي

إعالن صادر عن بنك صفوة اإلسالمي

احمد يونس يحيى ابو عابد

المساهمين/كشف التقادم

دينار/االرباح غير المستلمة المبلغ
االسهم/الرصيد االسمالعدد

او خلفاؤهم ضرورة مراجعـة أي من فروعنا بما فيها فروع الموالت خالل ساعــــــــات الدوام الرسمــــي وذلك الستالم اربــــــــــاح مساهماتهم أو أمانات عمالء والتي /يرجى من السادة التاليـــة اسماؤهم

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 لقانون تملك الحكومــــة لألمــــوال التــــي 

 .(10511)أو  (10507)فرعي (4602100)لالستفســـار على هاتف  ,1985لسنة  (35)يلحقها التقـــــــادم رقم 

عبد المجيد يوسف عبد المجيد زمنون

هاله محمد سعيد عنبتاوي

عثمان عبد هللا محمد الخطيب

مردم مدحت يوسف بزادوغ

راشد حسن راشد عرفات

ليلي شكري الشافعي

علي مصطفى عمر رمان

سعاد سعيد عبد السالم المدني

كوكب عبد الفتاح عبيد هللا ابو رمان

ندى عبد الفتاح عبد هللا ابو رمان

فضل عوض محمد سليمان

وطفه عبد اللطيف سيف  الدين عبد الهادي

اياد محمود محمد القيق

مدحت يوسف اسحق بزادوغ

مراد مدحت يوسف بزادوغ

ليث سامي احمد قطيشات

ناصر بشير خيرو السعودى

خيريه شفيق شكري

ثريا عوني كامل البرغوثي

عفاف حسن راشد جويحان

محمد عيسى نور الدين دعاس



31613194300

32583319285

33210407102

34000015

35085014

3606408

37000084

38000050

39080076

40050037

410000120

42050013

4306408

4409909

4505007

46000045

47000060

48000012

49000045

500
000

270

510000270

52000030

53000075

54000030

55025017

5604002

570000150

580000300

59221224128

6002505

61000030

6207008

630000150

64000075

6503009

6600003

67000015

68000021

69000015

7002502

71000015

725190729

730500112

هيثم احمد عبد هللا ابو طاقه

عماد سالم يعقوب دبابنه

منيه فواد داود حنبلي

داهود توفيق ابراهيم نصر

رمزي عبد هللا حبيب حداد

جهاد احمد موسى الشامي

محمد كمال عبد الرحمن شلدان

دانا يحيى سعيد حماد

ابراهيم وليد ابراهيم الحمارنه

ميساء عبد الرحمن زكريا حمودة

سامر طلعت عوده الزيادين

احمد نبيل كاظم المؤقت

محمد ضياء خليل يوسف حمام

محمد مهند خليل يوسف حمام

سيرين غالب مصطفى التتر

نعمان رشيد سليمان البلعاوي

عائده محمد خليل نور

رشيد رستم فريدون نعيمي

صادق احمد ابراهيم البدور

فهد سلمان سالم الصوالحه

شوقي محمود حمدان اللحام

عبد هللا سالم محمد الشموط

ادهم فؤاد حنا البدر

جمال ابراهيم احمد العزام

سامر باسم راسم كمال

سليمان محمد فرحان فرحان

ركني سالم سويلم قاقيش

عبير خالد محمد طقطق

فارس سمير عبد الهادى حموده

فاطمه عبد العزيز خليل عبد العزيز

دالل يحيى عبد الحفيظ الصالحي

وجيهه ذيب محمد عفونه

رضا محمود نجيب نصير

صبحي محمود محمد الغانم

رهف عماد علي حسنين

امنه سلمان عطا هللا الروشيد الزبن

ناصر موسى زكي االيوبي

منير اديب محمد ذيب جرار

رائد فايز سالم حتر

وائل محمود اسحاق المحشي

رامي عبد القادر حسن خيرهللا

زهير وجيه مصطفى بشتاوي

علياء زياد محمد عالف



740
000

15

75000015

76000015

773302017

78154098

792952915

80154098

812952915

822952915

83154098

842160610

854228921

864228921

872160610

884228921

892160610

90154098

91293695143

9505

دينارفلسالعدد

140065                    

2
810123                  

189.21 المجموع

المجموع

االسم

7,117.572                                        

مركز جنين للدراسات االستراتيجيه

مستشفى ملحس

نهيل ابراهيم حقي هاشم

فايز خليل عوده هللا الخطيب

ليلى خليل عودة هللا الخطيب

باسمه خليل  عوده هللا الخطيب

محمد موسى محمد معمر

كمال جميل عبد الرحيم عبدهللا

عدنان كامل محمود سبيناتي

هاني ابراهيم هاشم حقي

SAMIR IBRAHIM HAKKI

مي ابراهيم هاشم حقي

سميره انضوني خليل طوباسي

جميل انضوني خليل طوباسي

سمير انضوني خليل طوباسي

جورجيت انضوني خليل الطوباسي

فرنسيس انطون خليل الطوباسي

جميله انطوني خليل طوباسي

ماجدولين عبد الشكور بدوي مسوده

عالء شعبان علي نيروخ

امانات العمالء


