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 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ : 

 22/2/1427   ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم: 90027  : انعاليخرلى 

 22/24/1411  :َمم انًهكيخربريخ رمذيى طهت  1/9/1419  َبفذح نغبيخ: 1/9/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة ج (  - 33 ) انصُف وانًبدح :

 َمم يهكيخ  :انزغييزَىع 

 َىال جىرج اطحبق : عاليخ انزجبريخ انمذيىخ يبنكخ اناطى انجه
 

 كزكىن  –انعزاق  عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى :

ىٌ جىرج أطحبقكطز : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 كزكىن –انعزاق  : انجذيذ عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

  



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 21/2/1427ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90204 انعاليخ : رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   21/1/1419ذح نغبيخ:  َبف 21/1/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة ج (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : كخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذاطى انجهخ يبن   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 انعاليبد انزجبريخيظجم                                                                                                                                         

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 0/24/1429ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    22732 انعاليخ : رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   22/0/1410َبفذح نغبيخ:   22/0/1420 : رظجيههب رأريخ

 أ ة (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 22/2/1427ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90423 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   19/0/1419َبفذح نغبيخ:   19/0/1429 : برظجيهه رأريخ

 أ ة ج (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

  كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 24/24/1429ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    22734 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   2/0/1410َبفذح نغبيخ:   2/0/1420 : رظجيههب رأريخ

 أ ة (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 يز: َمم يهكيخ َىع انزغي

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 نكزكى –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    14120 انعاليخ :رلى 

 17/1/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   22/22/1417َبفذح نغبيخ:   22/22/1427 : رظجيههب رأريخ

 ة (  - 34)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 يعًم سهزح انًىصم نزعهيت ورغهيف وكجض انزًىر واَزبج انشبي انًخهىط ثُكهخ :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

  َبحيخ انمبطى -ثبثم   –انعزاق ُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : ع

يعًم سهزح ارثيم نخهظ ورعجئخ انشبي ثُكهخ  : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 ثبثم -انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90409 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   11/0/1419َبفذح نغبيخ:   11/0/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : خ انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبري   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90401 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   11/0/1419َبفذح نغبيخ:   11/0/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة ج (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :نزجبريخ انمذيى اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ ا
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90421 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   19/0/1419َبفذح نغبيخ:   19/0/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ    

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90422 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   19/0/1419َبفذح نغبيخ:   19/0/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :ريخ انمذيى اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجب
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

     

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90424 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   19/0/1419َبفذح نغبيخ:   19/0/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ    

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

     

   

 

 خيظجم انعاليبد انزجبري                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90407 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   11/0/1419َبفذح نغبيخ:   11/0/1429 : رظجيههب رأريخ

 أ ة ج (  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :انزجبريخ انمذيى  اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

     

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    90141 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   2/1/1419َبفذح نغبيخ:   2/1/1429 : رظجيههب رأريخ

 ( أ ة  - 33)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 َىال جىرج اطحبق :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 كزكىن  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

جىرج أطحبق طزكىٌ : ريخ انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجب   

 

 كزكىن –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

     

   

 

 جبريخيظجم انعاليبد انز                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    94904 انعاليخ :رلى 

 11/1/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   9/24/1411َبفذح نغبيخ:   9/24/1421 : رظجيههب رأريخ

 ج (  - 31)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 يحم يحًذ صذاو جعفز :انزجبريخ انمذيى اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ 
 

 جًيهخ -ثغذاد  –انعزاق عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

شزكخ انجالل الَزبج انًشزوثبد انغبسيخ وانعصبئز وانًيبِ انصحيخ يحذودح انًظؤونيخ  : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 ثغذاد  -انعزاق انزجبريخ انجذيذ :  عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 خ اصذار شهبدح انزظجيم:   ربري 02917 انعاليخ :رلى 

 19/7/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   32/24/1410َبفذح نغبيخ:   2/22/1440 : رظجيههب رأريخ

 أ (  - 1)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

  WYETH  LLC :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

East 42 235زجبريخ انمذيى : عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ ان
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America 

 PF Consumer Healthcare 1 LLC                                                                 اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ :  

 

 ,Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmingtonخ انجذيذ : عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبري

Delaware 19808, United States                                                                                                                        

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    02912 انعاليخ :رلى 

 19/7/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   32/24/1410 َبفذح نغبيخ:  2/22/1440 : رظجيههب رأريخ

 أ (  - 1)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

  WYETH  LLC :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

East 42 235عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America 

 PF Consumer Healthcare 1 LLC                                                                 اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ :  

 

 ,Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmingtonعُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

Delaware 19808, United States                                                                                                                        

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    02911 انعاليخ :رلى 

 19/7/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   32/24/1410َبفذح نغبيخ:   2/22/1440 : رظجيههب رأريخ

 أ (  - 1)  : انصُف وانًبدح

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

  WYETH  LLC :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

East 42 235عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America 

 PF Consumer Healthcare 1 LLC                                                                 اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ :  

 

 ,Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmingtonعُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

Delaware 19808, United States                                                                                                                        

 

   

 

 ريخيظجم انعاليبد انزجب                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    02974 انعاليخ :رلى 

 19/7/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   32/24/1410َبفذح نغبيخ:   2/22/1440 : رظجيههب رأريخ

 أ (  - 1)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

  WYETH  LLC :زجبريخ انمذيى اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ ان
 

East 42 235عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 
nd

 Street, New York, NY 10017 , United States of America 

 PF Consumer Healthcare 1 LLC                                                                 اليخ انزجبريخ انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انع :  

 

 ,Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmingtonعُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ : 

Delaware 19808, United States                                                                                                                        

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 شهبدح انزظجيم:   ربريخ اصذار  20713 انعاليخ :رلى 

 1/3/1429ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   10/2/1413َبفذح نغبيخ:   10/2/1423 : رظجيههب رأريخ

 ج (  - 31)  انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

  BLACK FOREST LTD                                                                             :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 BELSIZE ROAD-LONDON NW6 4BT-UNITED KINGDOM 250عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 

شزكخ رواثي نُذٌ انمبثضخ انًحذودح : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   

 

 482010دثي  انًبني , دثي , االيبراد انعزثيخ انًزحذح , ص . ة . رلى :  عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 2/9/1420ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    00113 انعاليخ :رلى 

 22/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   1/7/1411َبفذح نغبيخ:   7/7/1443 : رظجيههب رأريخ

 ج و ( – 01أ ( )   – 24أ ة ج ( )   - 7أ ( )   – 1أ ( )   - 2)  انصُف وانًبدح :

 هكيخ َىع انزغييز: َمم ي

 GE HEALTHCARE LIMITED                                                                          :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 

 AMERSHAM PLACE, LITTLE CHALFONT, BUCKING HAMSHIREعُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 
HP7 9NA, ENGLAND.                                                                                                                                              

 Global Life Sciences Solutions Operations UK Ltd                                         خ انزجبريخ انجذيذاطى انجهخ يبنكخ انعالي :  

 عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ :

United Kingdom, S9 2RX 19 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield,  

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

  11/21/1424ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:   13703 انعاليخ :رلى 

 1/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   21/0/1417َبفذح نغبيخ:   23/0/1447  : رظجيههب رأريخ

 ة  ج (  - 31ي  ( )   - 34) انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ انهالل نهزخشيٍ وانزجبرح ) يُبطك حزح ( (  2) :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 (  شزكخ َهز انخيز نالطزيزاد وانزصذيز  1)                                                     

 االردٌ –يُطمخ طبرق  –حي طجزثىر  –شبرع االييزح عبئشخ ثُذ انحظيٍ  – 2( 2)اليخ انزجبريخ انمذيى : عُىاٌ انجهخ يبنكخ انع
 االردٌ -يُطمخ رالع انعهي  –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                         

(  شزكخ َهز انخيز نالطزيزاد وانزصذيز  1)   -  ( شزكخ َىاهم ع.و.ل ) اوف شىر (2) : اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   
     

 

 نجُبٌ –راص ثيزود , ثيزود  –, شبرع كهيًُصى 501( جفيُىر طُزز  , ثهىن ة  , طبثك خبيض  , يكزت 2)عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ :

 االردٌ -يُطمخ رالع انعهي  –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                        

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 اإلعالٌ : رلى

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    13442 انعاليخ :رلى 

 1/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   24/7/1411َبفذح نغبيخ:   22/7/1441 : رظجيههب رأريخ

 أ ( -32ح ( ) -34ة س و هـ ( ) -17) انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ انهالل نهزخشيٍ وانزجبرح ) يُبطك حزح ( (  2) :كخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى اطى انجهخ يبن
 (  شزكخ َهز انخيز نالطزيزاد وانزصذيز  1)                                                     

 االردٌ –يُطمخ طبرق  –حي طجزثىر  –شبرع االييزح عبئشخ ثُذ انحظيٍ  – 2( 2)عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 
 االردٌ -يُطمخ رالع انعهي  –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                         

طزيزاد وانزصذيز  (  شزكخ َهز انخيز نال1)   -  ( شزكخ َىاهم ع.و.ل ) اوف شىر (2):  اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   
     

 

 نجُبٌ –راص ثيزود , ثيزود  –, شبرع كهيًُصى 501( جفيُىر طُزز  , ثهىن ة  , طبثك خبيض  , يكزت 2)عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ :

 االردٌ -خ رالع انعهي يُطم –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                        

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 11/21/1424انزظجيم:  ربريخ اصذار شهبدح 13220 انعاليخ :رلى 

 1/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   9/1/1417َبفذح نغبيخ:   1/1/1447 : رظجيههب رأريخ

 أ  (  - 32ح ( )   - 34س  و  هـ  ( )   – 17) انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 نهزخشيٍ وانزجبرح ) يُبطك حزح ( شزكخ انهالل (  2) :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 (  شزكخ َهز انخيز نالطزيزاد وانزصذيز  1)                                                     

 االردٌ –يُطمخ طبرق  –حي طجزثىر  –شبرع االييزح عبئشخ ثُذ انحظيٍ  – 2( 2)عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 
 االردٌ -يُطمخ رالع انعهي  –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                         

(  شزكخ َهز انخيز نالطزيزاد وانزصذيز  1)   -  ( شزكخ َىاهم ع.و.ل ) اوف شىر (2):  اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   
     

 

 نجُبٌ –راص ثيزود , ثيزود  –, شبرع كهيًُصى 501( جفيُىر طُزز  , ثهىن ة  , طبثك خبيض  , يكزت 2)اليخ انزجبريخ انجذيذ :عُىاٌ انجهخ يبنكخ انع

 االردٌ -يُطمخ رالع انعهي  –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                        

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        

 



 : انعذد 2041 رلى اإلعالٌ :

 ربريخ اصذار شهبدح انزظجيم:    11092 انعاليخ :رلى 

 1/24/1411ربريخ رمذيى طهت َمم انًهكيخ:   9/2/1411غبيخ:  َبفذح ن 1/2/1441 : رظجيههب رأريخ

 ة (  -34) انصُف وانًبدح :

 َىع انزغييز: َمم يهكيخ 

 شزكخ انهالل نهزخشيٍ وانزجبرح ) يُبطك حزح ( (  2) :اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى 
 شزكخ َهز انخيز نالطزيزاد وانزصذيز    (1)                                                     

 االردٌ –يُطمخ طبرق  –حي طجزثىر  –شبرع االييزح عبئشخ ثُذ انحظيٍ  – 2( 2)عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انمذيى : 
 االردٌ -ع انعهي يُطمخ رال –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                         

(  شزكخ َهز انخيز نالطزيزاد وانزصذيز  1)   -  ( شزكخ َىاهم ع.و.ل ) اوف شىر (2):  اطى انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ   
     

 

 نجُبٌ –راص ثيزود , ثيزود  –, شبرع كهيًُصى 501( جفيُىر طُزز  , ثهىن ة  , طبثك خبيض  , يكزت 2)عُىاٌ انجهخ يبنكخ انعاليخ انزجبريخ انجذيذ :

 االردٌ -يُطمخ رالع انعهي  –حي انصبنحيٍ  –( شبرع وصفي انزم 1)                                                        

 

   

 

 يظجم انعاليبد انزجبريخ                                                                                                                                        
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