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 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ : 

 77/4/7137   تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم: 53876  انؼاليخ:رلى 

 78/3/7139    :َمم انًهكيختبريخ تمذيى طهت  78/6/7177  َبفذح نغبيخ: 78/6/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ (  - 13ح ( )   -11  ) انصُف وانًبدح :

 َمم يهكيخ  :انتغييزَىع 

 انؼبنًيخ نالطتثًبراد انتجبريخ جزوة شزكخ سيٍ : خ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيىاطى انجه
 

 االردٌ -ػًبٌ  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى :

  شزكخ ) سيٍ طُبكض ( الَتبج االغذيخ انخفيفخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ 

 

 انؼزاق : انجذيذ ؼاليخ انتجبريخػُىاٌ انجهخ يبنكخ ان

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

             



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 34/6/7137تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    73731انؼاليخ: رلى 

 78/3/7139تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     31/7/7175َبفذح نغبيخ:   31/7/7135 : تظجيههب تأريخ

  ح (  - 11أ ( )   -13)   :انصُف وانًبدح

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 انؼبنًيخ نالطتثًبراد انتجبريخ شزكخ سيٍ جزوة :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 االردٌ -ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ػًبٌ 

شزكخ ) سيٍ طُبكض ( الَتبج االغذيخ انخفيفخ انًحذودح  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

       



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

  76/8/7171تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:   81488 انؼاليخ: رلى 

  77/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    7/33/7179َبفذح نغبيخ:   7/33/7139 : ههبتظجي تأريخ

  هـ  (  - 79 )  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ثغذاد / انؼزاقخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ػُىاٌ انجه

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :



 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    76174انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171ريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    تب 76/3/7178َبفذح نغبيخ:   76/3/7138 : تظجيههب تأريخ

  ح (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 زاقػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼ

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

       

   



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    76697 انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     34/7/7178َبفذح نغبيخ:   34/7/7138 : تظجيههب تأريخ

  ة (   - 79)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : جبريخ انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انت   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    81316 انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     75/9/7179َبفذح نغبيخ:   75/9/7139 : تظجيههب تأريخ

  أ (  - 13)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودحشزكخ انظالو انًتحذح  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 بد انتجبريخيظجم انؼالي                                                                                                                                        

        



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    78139 انؼاليخ: رلى 

  31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    71/37/7178َبفذح نغبيخ:   71/37/7138 : تظجيههب تأريخ

 ج (  - 17)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :جهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى اطى ان
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

ًحذودحشزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ ان : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

                                      

                 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    81174انؼاليخ: رلى 

   31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   71/31/7179َبفذح نغبيخ:   71/31/7139 : تظجيههب تأريخ

 أ ة ج و س ح (  - 79)   انصُف وانًبدح :

 ييز: َمم يهكيخ َىع انتغ

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

بيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودحشزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼ : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

       



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    75444انؼاليخ: رلى 

  31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    36/6/7178َبفذح نغبيخ:   36/6/7138 : تظجيههب تأريخ

  ج (  - 17ح  ( )   - 11 )  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :هخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى اطى انج
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

حذودحشزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انً : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    75914 انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     37/7/7178َبفذح نغبيخ:   37/7/7138 : تظجيههب تأريخ

 ة  ج (  - 17)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق خ انتجبريخ انجذيذ :ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼالي

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 اصذار شهبدح انتظجيم:    تبريخ 77564 انؼاليخ: رلى 

   31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   3/33/7178َبفذح نغبيخ:   3/33/7138 : تظجيههب تأريخ

 أ (  - 13ح  ( )   - 11)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 ؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح ان :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ؼزاقثغذاد / ان ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    77111انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     39/7/7178َبفذح نغبيخ:   39/7/7138 : تظجيههب تأريخ

 هـ  (  - 79)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاقػُىاٌ 

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    77119 انؼاليخ: رلى 

    31/9/7171 تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:  39/7/7178َبفذح نغبيخ:   39/7/7138 : تظجيههب تأريخ

  أ (  - 13ح ( )   - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 نمذيى : ثغذاد / انؼزاقػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ ا

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    81819انؼاليخ: رلى 

  73/9/7171:   تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ 8/37/7179َبفذح نغبيخ:   8/37/7139 : تظجيههب تأريخ

 ة ج (  – 17أ ة ج د هـ  و س ( )   - 13أ ة ج د هـ و س ح ( )   – 79)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 ػجذ انًجيذ يصطفى يؼزوف انتبجز :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 هيًبَيخ / انمزيخ االنًبَيخانؼزاق / انظػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

شزكخ لبفهخ انخيز نهتجبرح انؼبيخ وتجبرح انًىاد انغذائيخ يحذودح انًظؤونيخ : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انؼزاق -ثغذاد  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    81841انؼاليخ: رلى 

   73/9/7171طهت َمم انًهكيخ:  تبريخ تمذيى  8/37/7179َبفذح نغبيخ:   8/37/7139 : تظجيههب تأريخ

 ة ج (  - 17أ ة ج د هـ و س ( )   - 13أ ة ج د هـ  و س  ح ( )   - 79)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 انتبجز ػجذ انًجيذ يصطفى يؼزوف :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 : انؼزاق / انظهيًبَيخ / انمزيخ االنًبَيخ ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى

شزكخ لبفهخ انخيز نهتجبرح انؼبيخ وتجبرح انًىاد انغذائيخ يحذودح انًظؤونيخ : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انؼزاق -ثغذاد  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 6/7/7171تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74178انؼاليخ: رلى 

  77/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    4/7/7177 َبفذح نغبيخ:  4/7/7137  : تظجيههب تأريخ

  أ ة ج هـ و س ح (  - 79)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 بريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاقػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتج

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 7/9/7136تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    57551انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171ت َمم انًهكيخ:   تبريخ تمذيى طه 8/9/7174َبفذح نغبيخ:   8/9/7134  : تظجيههب تأريخ

 أ  (  - 13ح ( )   – 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 اقػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼز

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

                   



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 33/5/7131تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    69716انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171انًهكيخ:    تبريخ تمذيى طهت َمم 33/8/7173َبفذح نغبيخ:   33/8/7133  : تظجيههب تأريخ

 ج (  - 17)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : كخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذاطى انجهخ يبن   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    76886انؼاليخ: رلى 

  5/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    37/1/7178َبفذح نغبيخ:  37/1/7138  : تظجيههب تأريخ

 أ (    - 79)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

ًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودحشزكخ انظالو ان : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 انؼاليبد انتجبريخيظجم                                                                                                                                         

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    77117 انؼاليخ: رلى 

  31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:  39/7/7178َبفذح نغبيخ:   39/7/7138  : تظجيههب تأريخ

 أ (  - 13ح  ( )   - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

فكزيخ انًحذودحشزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ ان : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 :رلى اإلػالٌ 

   38/1/7138 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:  56417  انؼاليخ:رلى 

   77/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   1/9/7171َبفذح نغبيخ:  1/9/7131  : تظجيههب تأريخ

 أ (  - 13ح ( )   - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :خ انتجبريخ انمذيى اطى انجهخ يبنكخ انؼالي
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق نجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :ػُىاٌ ا

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    79955 يخ: انؼالرلى 

 5/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    1/9/7178َبفذح نغبيخ:   1/9/7138  : تظجيههب تأريخ

 ج (  - 17)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 نؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح ا :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 نؼزاقثغذاد / ا ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    81317انؼاليخ: رلى 

 77/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    75/9/7179َبفذح نغبيخ:   75/9/7139  : تظجيههب ختأري

 هـ  (  - 79)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاقػُىاٌ 

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    81489انؼاليخ: رلى 

 31/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    7/33/7179َبفذح نغبيخ:   7/33/7139  : تظجيههب تأريخ

 هـ  (  - 79)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    81971 انؼاليخ: رلى 

 5/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    37/37/7179َبفذح نغبيخ:   37/37/7139  : تظجيههب تأريخ

 هـ  (  - 79)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ يجًىػخ ساكي نهتجبرح انؼبيخ وانصُبػبد انغذائيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ثغذاد / انؼزاق

شزكخ انظالو انًتحذح نهتجبرح انؼبيخ وانًهكيخ انفكزيخ انًحذودح : بريخ انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتج   

 

 ثغذاد / انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 71/7/7119تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    67986انؼاليخ: رلى 

 79/9/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    34/9/7178َبفذح نغبيخ:   36/9/7118  : تظجيههب تأريخ

  (  أ  ة  - 17 ) انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ انظخي نهتجبرح انؼبيخ انًحذودح  :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 انًُطمخ انحزح/ ججم ػهي / االيبراد انؼزثيخ انًتحذحػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

ُغ انظهى نصُبػخ وتؼجئخ انؼصبئز انًحذودح شزكخ يص : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انًًهكخ انؼزثيخ انظؼىديخ –جذح  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    51877انؼاليخ: رلى 

 34/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     3/7/7177َبفذح نغبيخ:  3/7/7137  : تظجيههب تأريخ

 ح (  - 11أ  ( )   - 13)  انصُف وانًبدح :

 مم يهكيخ َىع انتغييز: َ

 شزكخ االَصبر الَتبج انًىاد انغذائيخ انًحذودح :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

  انؼزاق - ثغذاد – جًيهخيبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ػُىاٌ انجهخ 

شزكخ انجزيك انظبطغ الَتبج انًىاد انغذائيخ  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انؼزاق -جًيهخ انصُبػيخ  –يحبفظخ ثغذاد  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 اإلػالٌ :رلى 

 34/33/7137تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    68493انؼاليخ: رلى 

 34/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     35/7/7173َبفذح نغبيخ:  35/7/7133  : تظجيههب تأريخ

 ح (  - 11أ  ( )   - 13)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ االَصبر الَتبج انًىاد انغذائيخ انًحذودح :بنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى اطى انجهخ ي
 

  انؼزاق  -ثغذاد  –جًيهخ ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

شزكخ انجزيك انظبطغ الَتبج انًىاد انغذائيخ  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انؼزاق -جًيهخ انصُبػيخ  –يحبفظخ ثغذاد  ؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :ػُىاٌ انجهخ يبنكخ ان

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 34/33/7137تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    71691انؼاليخ: رلى 

 34/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     35/7/7177َبفذح نغبيخ:  35/7/7137  : تظجيههب تأريخ

 ح (  - 11)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 كخ االَصبر الَتبج انًىاد انغذائيخ انًحذودحشز :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

  انؼزاق -ثغذاد  -جًيهخ ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

شزكخ انجزيك انظبطغ الَتبج انًىاد انغذائيخ  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انؼزاق -جًيهخ انصُبػيخ  –اد يحبفظخ ثغذ ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 4/4/7138شهبدح انتظجيم:   تبريخ اصذار  71717انؼاليخ: رلى 

 34/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     7/31/7176َبفذح نغبيخ:  7/31/7136  : تظجيههب تأريخ

 ح (  - 11أ  ( )   - 13)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 انغذائيخ انًحذودح شزكخ االَصبر الَتبج انًىاد :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 انؼزاق  -ثغذاد  –ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : جًيهخ 

شزكخ انجزيك انظبطغ الَتبج انًىاد انغذائيخ  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 ؼزاقان -جًيهخ انصُبػيخ  –يحبفظخ ثغذاد  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    78963 انؼاليخ: رلى 

   36/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   74/4/7179َبفذح نغبيخ:   74/4/7139 : تظجيههب ختأري

 ة (  - 17)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 يؼًم انصفبء الَتبج انًيبِ انصحيخ :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 انؼزاق -انُجف االشزف انمذيى :  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ

يؼًم انجهىر الَتبج انًيبِ انصحيخ : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 انؼزاق -انُجف االشزف  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 77/3/7136تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    51471 انؼاليخ: رلى 

  37/9/7171  تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:  3/37/7173َبفذح نغبيخ:   3/37/7133 : تظجيههب تأريخ

 أ (  - 13)   انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ االَصبر النُتبج انًىاد انغذائيخ انًحذودح :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 7516/  3انؼمبر  71يجُى  37س  634جًيهخ انصُبػيخ يحهخ  –ثغذاد  –انؼزاق ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

شزكخ انجطزيك الَتبج انًىاد انغذائيخ انًحذودح  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 

 74د/ 37س / 634انؼزاق / ثغذاد / انزصبفخ / يحهخ  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 4/4/7138تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:  68337 انؼاليخ: رلى 

 34/31/7171مذيى طهت َمم انًهكيخ:    تبريخ ت 39/37/7171َبفذح نغبيخ:   39/37/7131 : تظجيههب تأريخ

  أ  (  - 13ح ( )   – 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ االَصبر النُتبج انًىاد انغذائيخ انًحذودح :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 انؼزاق -ثغذاد ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

شزكخ انجزيك انظبطغ الَتبج انًىاد انغذائيخ : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ   

 انؼزاق -ثغذاد  –جًيهخ انصُبػيخ  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    77744 انؼاليخ: رلى 

 34/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:     7/9/7178َبفذح نغبيخ:   7/9/7138 : تظجيههب تأريخ

  أ  ة  ج  د  هـ  و  (  - 14)  ح :انصُف وانًبد

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

                                             INNOVATION TOBACCO COMPANY LTD :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

 Devonshire House, 60 Goswell Road, London, EC1 V 7AD, England      ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى :

 Joint Stock Company Donskoy Tabak                                                           اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :  

 

 ya Lugovaya str., Rostov-on-Don, 344002 Russia-1 , 17                           ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

  35/1/7118تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:   44418 انؼاليخ: رلى 

 75/8/7178َبفذح نغبيخ:   77/8/7111  : تظجيههب تأريخ
  33/33/7119:   (3)تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ

 33/33/7119   (:7تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ)
 

 أ  ة  ج  د  هـ   و  س  ح  ط  ص  ق  ر (  - 11)   انصُف وانًبدح :

 غييز: َمم يهكيخ َىع انت

                                                             .KRAFT FOODS HOLDINGS, INC : (3) اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى
                                                                  .KRAFT FOODS GLOBAL, INC:( 7اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى )

 
 .THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLNOIS 60093, U.S.A     :  (3) ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى

       Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, United States of America : (7ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى )

 Post Foods, LLC                                                                                                   اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :  

 

     Market Street St. Louis, Missouri 63101 United States of America 800 ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 انتظجيم:    تبريخ اصذار شهبدح 17445 انؼاليخ: رلى 

   71/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   71/7/7174َبفذح نغبيخ:   74/7/3999 : تظجيههب تأريخ

   هـ  ح  ط  ٌ  ص  ر  (  - 11 ) انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

                                                                                Hindustan Unilever Limited :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى :
Hindustan Lever House,  165-166 Backbay Reclamation, Mumbai-400020, Maharashtra, INDIA                 

  
 LT FOODS MIDDLE EAST DMCC                                                                 اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :  

 

          .Unit No.  707,  BB2,  Mazaya Business Avenue, JLT, Dubai, U.A.E نجذيذ :ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ ا

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 ػالٌ :رلى اإل

   39/3/7114تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:  19718 انؼاليخ: رلى 

 5/4/7137تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:  78/7/7175َبفذح نغبيخ:   79/7/7113 : تظجيههب تأريخ

   أ  ة  ج  د  (  - 1 ) انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

                                                                                                                     :يخ انتجبريخ انمذيى اطى انجهخ يبنكخ انؼال
SHANGHAI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP.& EXP CORP.,  LTD.                                         

 
 انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ػُىاٌ انجهخ يبنكخ 

RM .2402 NO.335 ,  DONG YUAN SAN CUN  , PU DONG NEW DISTRICT   SHANGHAI 200120 –          
              CHINE.                                                                                                                                                       

  : اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ 
SHANGHAI   LANSHENG  LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP . & EXP.  CORP., LTD.     

  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

Room 2602-A,No.161 LUJIAZUI East Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China                           

 

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    71679 انؼاليخ: رلى 

  3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    9/7/7177َبفذح نغبيخ:   9/7/7137 : تظجيههب تأريخ

  ة  (  - 6)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

                                        Aspen  Pharmacare  Holdings Limited :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                       ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, Gauteng, South Africa 

 SOMALAC                                                                                             اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :  

 

 42F rue des Veterinaires , Anderlecht  1070 ,  Brussels , Belgium  ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

        



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 77/31/7137تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:  69399  انؼاليخ:رلى 

  77/31/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:  7/5/7173َبفذح نغبيخ:   7/5/7133 : تظجيههب تأريخ

 أ (  - 13ح ( )   - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

        انًيظزح انذونيخ نهتجبرح انؼبيخ شزكخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                      انشرلبء  -انًُطمخ انحزح  –انًًهكخ االردَيخ انهبشًيخ     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

                                                                                                                                                                                      
يؼًم خيزاد انجالد الَتبج ججض انذرح وانجطبطب            : نكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذاطى انجهخ يب      

 

 انؼزاق -ثغذاد  –انىسيزيخ           ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 جم انؼاليبد انتجبريخيظ                                                                                                                                        

                                      

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 35/3/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74439 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    37/7/7177 َبفذح نغبيخ:  37/7/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ  ة  ج  (  - 11)  وانًبدح :انصُف 

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :ػُىا

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

  36/3/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:   74341 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   38/6/7177َبفذح نغبيخ:   38/6/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ ة ج  (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :انمذيى  اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 13/3/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74616 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   3/8/7177َبفذح نغبيخ:   3/8/7137 : تظجيههب تأريخ

  أ  ة (  - 11 ) انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    انتجبريخ انمذيى : ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ 

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

                                      

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 35/3/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74151 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171ت َمم انًهكيخ:  تبريخ تمذيى طه 77/4/7177َبفذح نغبيخ:   77/4/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ  ة  ج  (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ اطى انجهخ يبنكخ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 انتجبريخيظجم انؼاليبد                                                                                                                                         

        



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 35/3/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74157 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7139تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   77/4/7177َبفذح نغبيخ:   77/4/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ  ة  (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :طى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى ا
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 ن / انًبصكزكى –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 35/3/7139جيم: تبريخ اصذار شهبدح انتظ 74153 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   77/4/7177َبفذح نغبيخ:   77/4/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ  ة  (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 35/3/7139 تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:  74151 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171هكيخ:  تبريخ تمذيى طهت َمم انً 77/4/7177َبفذح نغبيخ:   77/4/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ  ة  (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78جُى ي 8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: جبريخ انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انت       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 35/3/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74149 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   76/4/7177َبفذح نغبيخ:   76/4/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ ة ج (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :نكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى اطى انجهخ يب
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

        



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 35/3/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74148 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   76/4/7177َبفذح نغبيخ:   76/4/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ ة  ج (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ػُىا

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 39/6/7139تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    74147 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    76/4/7177َبفذح نغبيخ:  76/4/7137 : تظجيههب تأريخ

 أ  ة  (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: جذيذاطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ ان       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 لى اإلػالٌ :ر

 4/31/7137تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:    55913 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:    3/4/7174َبفذح نغبيخ:  3/4/7134 : تظجيههب تأريخ

 أ  ة  (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :خ انتجبريخ انمذيى اطى انجهخ يبنكخ انؼالي
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى : 

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        

         



 : انؼذد 3187 رلى اإلػالٌ :

 31/31/7137تبريخ اصذار شهبدح انتظجيم:  55911 انؼاليخ: رلى 

 3/33/7171تبريخ تمذيى طهت َمم انًهكيخ:   3/4/7174َبفذح نغبيخ:   3/4/7134 : تظجيههب ختأري

 أ ة (  - 11)  انصُف وانًبدح :

 َىع انتغييز: َمم يهكيخ 

     شزكخ انصُبئغ انكيًيبويخ انؼصزيخ انًظبهًخ        :اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انمذيى 
 

                                                                                                                     78يجُى  8س  976و  -حي ثبثم –ثغذاد  –انؼزاق    نؼاليخ انتجبريخ انمذيى : ػُىاٌ انجهخ يبنكخ ا

: اطى انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ       َىال جىرج اطحبق                                                                                     

 

 كزكىن / انًبص –انؼزاق     ػُىاٌ انجهخ يبنكخ انؼاليخ انتجبريخ انجذيذ :

   

 

 يظجم انؼاليبد انتجبريخ                                                                                                                                        
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