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امل�سجـلة  الوكــالــة/ع�سل.  امبك�س. مو�ســوع  بي  وكالة /ليتل 
 )6385( برقـــم  لــلــتــجــارة.  اخـــوان  جلب  باإ�سـم/�سركة 
ــــخ:2007/4/21م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/21م

الوكــالــة/هالميات  مو�ســوع  و�سركاه.  فازلني  /مريكور  وكالة 
اإخوان  جلب  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  بي�ساء.  وزيــوت  نفطيه 
للتجارة والإ�ستثمار. برقـــم )4631( وتاريـخ:2003/3/12م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/3/12م

الوكــالــة/ مو�ســوع  املحا�سيل.  لعلوم  �ستار  /�سينغداو  وكالة 
باإ�سـم/اديب  امل�سجـلة  الزراعية.  املبيدات  منتجات  جميع 
ناجي علي علوان. برقـــم )11734( وتاريـخ:2018/4/17م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/4/17م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  الأدويــة.  ل�سناعة  /دلتا  وكالة 
 )6505( برقـــم  زنني.  حم�سن  اأحمد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة 
تاريخ:  من  �سنوات  �ست  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2007/6/24م. 

2014/6/24م

وكالة /وندميل هيلث برودكت�س. مو�ســوع الوكــالــة/مكمالت 
املحل.  اأحمد  حممد  �سعد  باإ�سـم/رمزي  امل�سجـلة  غذائية. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/8/18م.   )11962( برقـــم 

من تاريخ: 2019/8/18م

جميع  الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  املحدودة.  /بايولبز  وكالة 
الب�ساري.  حم�سن  مبخوت  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  املنتجات. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/2/18م.   )10997( برقـــم 

من تاريخ: 2019/2/18م

التلقيم  الوكــالــة/اأغذية  مو�ســوع  ايــه.  فــاد  /انــو  وكالة 
برقـــم  مهرا�س.  اأحمد  اأحمد  باإ�سـم/نا�سر  امل�سجـلة  امل�سافه. 
من  �سنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2014/11/5م.  ـــ وتــاري  )10208(

تاريخ: 2017/11/5م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  هيلث.  انيمال  /مالفني  وكالة 
اأحمد  اأحمد  باإ�سـم/نا�سر  امل�سجـلة  بيطرية.  وم�ستح�سرات 
وذلك   وتاريـخ:2017/11/12م.   )11437( برقـــم  مهرا�س. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/12م

مو�ســوع  الــدوائــيــة.  لل�سناعات  هوك�سرت  /�سركة  وكــالــة 
للتجارة  غرناطه  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
وذلك   وتاريـخ:2015/3/24م.   )10399( برقـــم  املحدودة. 

ملدة ثالث �سنوات من تاريخ: 2017/3/24م

طبية.  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  با�سيفيك.  دي  /ام  وكالة 
برقـــم )11342(  الدين.  �سرف  ابوبكر  باإ�سـم/معاذ  امل�سجـلة 
ــــخ:2017/10/2م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/10/2م

وكالة /مارتينز ينتو ا�س ايه. مو�ســوع الوكــالــة/فيتامينات. 
 )4682( برقـــم  الغريب.  علي  علي  باإ�سـم/�سالح  امل�سجـلة 
�سنوات من تاريخ:  وتاريـخ:2003/5/18م. وذلك  ملدة ثالث 

2017/5/18م

حلول  الوكــالــة/اأجهزه  مو�ســوع  اليكرتيك.  /لوفاتو  وكالة 
التحكم ال�سناعي. امل�سجـلة باإ�سـم/علي حممد �سالح البكري. 
برقـــم )5888( وتاريـخ:2006/5/29م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/5/29م
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الوكــالــة/ مو�ســوع  املحدودة.  الكهربائية  بي  /كي  وكالة 
حمولت كهربائية. امل�سجـلة باإ�سـم/علي حممد �سالح البكري. 
برقـــم )7502( وتاريـخ:2009/6/20م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/6/20م

الوكــالــة/مفاتيح  مو�ســوع  �سوت�س.  انــد  /كــزولــز  وكــالــة 
كهربائية. امل�سجـلة باإ�سـم/علي حممد �سالح البكري. برقـــم 
)5806( وتاريـخ:2006/3/15م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/3/15م

الوكــالــة/ مو�ســوع  ايه.  ا�س  العاملية  ات�س  ان  /�سي  وكالة 
لل�سناعة  �سباأ  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  واحلا�سدات.  اجلرارات 
وذلك   وتاريـخ:2010/5/19م.   )7956( برقـــم  والزراعة. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/5/19م

امل�سجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  بايوتيك.  /هيرب  وكالة 
 )2543( برقـــم  عــذبــان.  عبدربه  مــبــارك  باإ�سـم/حممد 
ــــخ:1996/1/20م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/20م

مو�ســوع  املــحــدودة.  اخلا�سة  الطبية  /التكنولوجيا  وكالة 
اإ�سماعيل  باإ�سـم/اأكرم  امل�سجـلة  طبية.  الوكــالــة/م�ستلزمات 
وتــاريـــــخ:2007/2/19م.   )6290( برقـــم  عبداملغني.  علي 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/2/19م

الوكــالــة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  �سريفي�س  /اوديـــو  وكــالــة 
العديني.  مثنى  علي  حمود  باإ�سـم/ح�سن  امل�سجـلة  �سماعات. 
ملدة  ــك   وذل وتـــاريـــــــخ:2017/12/19م.   )11551( برقـــم 

�سنتني من تاريخ: 2018/12/19م

دوائية.  الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  /ا�ستار.  وكالة 
برقـــم  الطبية.  اخــوان  ال�سرمي  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
�سنوات  ملدة ثالث  وذلك   وتاريـخ:2016/7/13م.   )10743(

من تاريخ: 2017/7/13م

وكالة /اك�سيلنت هاي كري. مو�ســوع الوكــالــة/عد�سات طبية. 
برقـــم  غالب.  حممد  مهيوب  باإ�سـم/عبدالرقيب  امل�سجـلة 
)5366( وتاريـخ:2005/3/29م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/3/29م

وم�ستلزمات  الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  /ايـــورولب.  وكالة 
الهمداين.  ح�سن  ح�سن  باإ�سـم/عبدالهادي  امل�سجـلة  طبية. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2004/3/9م.   )4912( برقـــم 

تاريخ: 2019/3/9م

وكالة /جرنال لالأدوية املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/اأدوية 
عدد �سبعة ع�سر �سنفًا ما عدا ال�سناف امل�سجله با�سم )عامل 
علي  اأحمد  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  ــة(.  الدوي لتجارة  الــدواء 
عبدالقادر. برقـــم )11712( وتاريـخ:2018/4/10م. وذلك  

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/4/10م

وكالة /�سركة اوليمبو�س اوبتيكال. مو�ســوع الوكــالــة/اأجهزة 
خمتربات )ميكرو�سكوبات(. امل�سجـلة باإ�سـم/عبدالرزاق نا�سر 
وتاريـخ:2003/6/25م.   )4717( برقـــم  �سيبان.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/6/25م

الوكــالــة/ادوية  مو�ســوع  املـــحـــدودة.  ــرت  ــام /دي وكــالــة 
وم�ستلزمات طبية. امل�سجـلة باإ�سـم/عبدالرزاق نا�سر عبداهلل 
وذلك   وتاريـخ:2017/10/18م.   )11370( برقـــم  �سيبان. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/10/18م
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مو�ســوع  ال�سيدلنية.  للمواد  �سرق  �سمال  /م�سنع  وكالة 
باإ�سـم/عبدالرزاق  امل�سجـلة  �سيدلنية.  الوكــالــة/منتجات 
نا�سر �سيبان. برقـــم )6916( وتاريـخ:2008/3/30م. وذلك  

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/3/30م

الوكــالــة/ مو�ســوع  للتربيد.  دوجنني  /هواجن�سي  وكالة 
باإ�سـم/ امل�سجـلة  اليــ�ــســكــرمي.  ـــه  واآل الع�سري  تــوزيــع  اآلـــة 
 )9677( برقـــم  احلــــروي.  علي  عبدالغني  عبداحلكيم 
ــــخ:2013/12/8م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/12/8م

الوكــالــة/ مو�ســوع  تــايــر.  مــار�ــس  لــوجن  /�ــســاويــاجن  وكــالــة 
اإطارات. امل�سجـلة باإ�سـم/عبداحلكيم عبدالغني علي احلروي. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/11/15م.   )7722( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/15م

مو�ســوع  اك�سبورت.  انــد  امــبــورت  كميكلز  /�سنغهاي  وكالة 
علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة  وتيوبات.  الوكــالــة/اإطارات 
وذلك   وتاريـخ:1992/11/17م.   )1954( برقـــم  احلروي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/11/17م

الوكــالــة/ مو�ســوع  كمبني.  تاير  هاينج  /زوم�ساو  وكالة 
حممد  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة  وتيوبات.  اإطـــارات 
وذلك   وتاريـخ:2001/10/27م.   )4193( برقـــم  احلروي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/10/20م

الوكــالــة/اإطارات  مو�ســوع  ــالإطــارات.  ل /�سنغهاي  وكالة 
احلــروي.  حممد  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة  وتيوبات. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1977/2/27م.   )413( برقـــم 

تاريخ: 2019/12/4م

وكالة /�سركة ال�سني اجلنوبية لالإطارات. مو�ســوع الوكــالــة/
احلــروي.  علي  عبدالغني  باإ�سـم/حمالت  امل�سجـلة  اإطــارات. 
برقـــم )3136( وتاريـخ:1997/9/28م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/9/28م

مو�ســوع  املــحــدودة.  تراينجل  جمموعة  /موؤ�س�سة  وكــالــة 
احلروي.  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة  الوكــالــة/اإطارات. 
برقـــم )3615( وتاريـخ:1999/7/25م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/7/25م

�سيارات.  الوكــالــة/بطاريات  مو�ســوع  هيندا.  /بانيو  وكالة 
برقـــم  احلـــروي.  علي  عبدالغني  باإ�سـم/حمالت  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2002/12/17م.   )4543(

تاريخ: 2019/12/17م

الوكــالــة/اإطارات.  مو�ســوع  دوجن.  اإطــارات  /م�سنع  وكالة 
برقـــم  احلـــروي.  عبدالغني  باإ�سـم/عبداحلكيم  امل�سجـلة 
)1754( وتاريـخ:1991/12/4م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/12/4م

خازنه.  الوكــالــة/فريزرات  مو�ســوع  /فــريــجــور.  وكــالــة 
برقـــم  احلـــروي.  حممد  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة 
)3458( وتاريـخ:1998/12/5م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/12/5م

منزلية.  الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  /فكريورك.  وكالة 
برقـــم  احلـــروي.  حممد  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة 
)3440( وتاريـخ:1998/11/9م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/11/9م
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الوكــالــة/اأدوات  وكالة /تاجن �سان هويدا �سريميك. مو�ســوع 
احلــروي.  حممد  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة  �سحيه. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/11/26م.   )5673( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/26م

الوكــالــة/ مو�ســوع  للبطاريات.  جيو  جواجن  /م�سنع  وكالة 
احلــروي.  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة  جافة.  بطاريات 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1979/2/22م.   )617( برقـــم 

تاريخ: 2019/12/31م

هواء.  الوكــالــة/مكيفات  مو�ســوع  العاملية.  /فيلكو  وكالة 
برقـــم  احلـــروي.  حممد  علي  باإ�سـم/عبدالغني  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:1998/9/3م. وذلك    )3399(

2019/9/3م

القمار  الوكــالــة/م�ستقبالت  مو�ســوع  /�سي�سوان.  وكالة 
حممد  علي  عبدالغني  باإ�سـم/حمالت  امل�سجـلة  ال�سناعية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2002/9/29م.   )4490( برقـــم  احلــروي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/9/29م

مو�ســوع  املحدودة.  اخلا�سة  بريفت  ميديكر  /لر�ــس  وكالة 
اأحمد  باإ�سـم/�سالح  امل�سجـلة  طبية.  الوكــالــة/م�ستلزمات 
علي �سفيان. برقـــم )11668( وتاريـخ:2018/3/13م. وذلك  

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/3/13م

وكالة /حلواين اإخوان. مو�ســوع الوكــالــة/حلويات. امل�سجـلة 
 )2450( برقـــم  والوكالت.  للتجارة  احلظاء  باإ�سـم/�سركة 
ــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1995/11/13م. وذل

2018/11/13م

الوكــالــة/زيوت  مو�ســوع  العاملية.  عافية  /�سركة  وكالة 
الطعام عالمة ليزا , العربي , النخيل , هاله. امل�سجـلة باإ�سـم/
 )2448( برقـــم  العامة.  والوكالت  للتجارة  احلظاء  �سركة 
ــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1995/11/13م. وذل

2018/11/13م

وكالة /معامل اكوافيتو. مو�ســوع الوكــالــة/اأدوية. امل�سجـلة 
 )11671( برقـــم  الــوزيــر.  حممد  عــبــده  بــاإ�ــســـــم/وحــيــد 
ــــخ:2018/3/12م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/12م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  لــالأدويــة.  /ا�ستيم  وكــالــة 
دوائية. امل�سجـلة باإ�سـم/فوؤاد اأحمد غالب ال�سالحي. برقـــم 
من  �سنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/8/12م.  ـــ وتــاري  )11281(

تاريخ: 2018/8/12م

وكالة /كورونا رمييديز اخلا�سه املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/
منتجات دوائية. امل�سجـلة باإ�سـم/فوؤاد احمد غالب ال�سالحي. 
برقـــم )11091( وتاريـخ:2017/4/30م. وذلك  ملدة �سنتني 

من تاريخ: 2018/4/30م

الوكــالــة/منتجات  مــو�ــســــــــوع  جـــي.  اي  /فــافــاج  ــة  ــال وك
برقـــم  ميا�س.  علي  �سالح  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  �سيدلنية. 
)7952( وتاريـخ:2010/5/18م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/5/18م

ـــــة/اأدويــة.  ــالـــ ـــ وكــالــة /بــيــوكــري فـــارمـــا. مــو�ــســــــــوع الــوكـــ
 )6986( برقـــم  ميا�س.  علي  �سالح  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة 
ــــخ:2008/5/14م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/14م
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الوكــالــة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  تاك�سيدا  /�سركة  وكــالــة 
ميا�س.  علي  �سالح  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  دوائية.  منتجات 
برقـــم )9232( وتاريـخ:2013/4/17م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/17م

وكالة /ايه يو جي فارما. مو�ســوع الوكــالــة/اأدوية. امل�سجـلة 
برقـــم )11062(  العريقي.  �سعالن  باإ�سـم/عبداحلكيم عبده 
ــــخ:2017/4/17م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/17م

الوكــالــة/خيوط  مو�ســوع  مانوفا.  ميدكال  /مينا  وكالة 
جراحية. امل�سجـلة باإ�سـم/قائد ثابت �سعد ال�سماوي. برقـــم 
)10490( وتاريـخ:2015/10/11م. وذلك  ملدة ثالث �سنوات 

من تاريخ: 2016/10/11م

طبية.  الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  /جينكوتيبي.  وكالة 
برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة 
)10323( وتاريـخ:2015/2/4م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/4م

الكوا�سف.  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  ـــون.  /رك وكــالــة 
برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2011/1/1م. وذلك    )8199(

2019/1/1م

امل�سجـلة  جتميل.  الوكــالــة/مواد  مو�ســوع  /مــودم.  وكالة 
 )9739( برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف 
ــــك  ملـــدة �ــســنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/1/6م. وذل

2019/1/6م

الوكــالــة/اأجهزة طبية.  �ساين�س. مو�ســوع  وكالة /ديجيتال 
برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة 
)7340( وتاريـخ:2009/2/10م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/10م

رول.  الوكــالــة/اأوراق  مو�ســوع  ميديكال.  /ارنيلري  وكالة 
برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/6/1م. وذلك    )9992(

2019/6/1م

وكالة /�سنغهاي اور�سني. مو�ســوع الوكــالــة/انابيب )القرب( 
جمع الدم. امل�سجـلة باإ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�سلوي. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/9/5م.   )9512( برقـــم 

تاريخ: 2019/9/5م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  لالإبتكار.  /انفرين�س  وكالة 
ال�سلوي.  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة  ت�سخي�سية. 
برقـــم )8645( وتاريـخ:2012/4/22م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/22م

الوكــالــة/ مو�ســوع  املطاطية.  لل�سناعات  /هوافوجن  وكالة 
برقـــم  الظفريي.  علي  �سالح  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  اإطارات. 
)6868( وتاريـخ:2008/3/16م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/3/16م

امل�سجـلة  الوكــالــة/بطاريات.  مو�ســوع  /افر�سل.  وكالة 
باإ�سـم/�سركة حممد �سالح الظفريي واأولده للتجارة. برقـــم 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/4/7م. وذلك    )8621(

2019/4/7م
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الوكــالــة/كوا�سف  مو�ســوع  كاليفورنيا.  /موؤ�س�سة  وكالة 
ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة  خمربية. 
برقـــم )6039( وتاريـخ:2006/8/29م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/8/29م

طبية.  الوكــالــة/معدات  مو�ســوع  فوت�سون.  /ننجبو  وكالة 
برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2007/10/31م.   )6705(

تاريخ: 2019/10/31م

طبية.  كهربائية  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  /ميديل.  وكالة 
برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/6/9م. وذلك    )8716(

2019/6/9م

الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  �سنزوهيليم.  /كــري  وكالة 
ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة  طبية. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2010/3/1م.   )7843( برقـــم 

تاريخ: 2019/3/1م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  ليمتد.  /رابــدلبــ�ــس  وكــالــة 
عبده  حــيــدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة  الت�سخي�س. 
ال�سلوي. برقـــم )8717( وتاريـخ:2012/6/9م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/6/9م

الوكــالــة/كوا�سف  مو�ســوع  �ــســيــرتون.  /موؤ�س�سة  وكــالــة 
عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة  خمربية.  وحماليل 
ال�سلوي. برقـــم )7425( وتاريـخ:2009/4/11م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/4/11م

مو�ســوع  المـــد.  طويله  الطبية  التقنية  /�سركة  وكــالــة 
الوكــالــة/اكيا�س ا�ستومي. امل�سجـلة باإ�سـم/عبداللطيف حيدر 
وتــاريـــــخ:2010/6/22م.   )8012( برقـــم  ال�سلوي.  عبده 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/6/22م

امل�سجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ســوع  ــن.  ــودي /ب وكــالــة 
 )6107( برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف 
ــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2006/10/17م. وذل

2019/10/17م

الوكــالــة/مطهرات  مو�ســوع  ميديكال.  /نــ�ــســرال  وكــالــة 
عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة  طبية.  وم�ستلزمات 
ال�سلوي. برقـــم )9966( وتاريـخ:2014/5/8م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/5/8م

ت�سخي�سية.  الوكــالــة/اختبارات  مو�ســوع  /بريفكت.  وكالة 
برقـــم  ال�سلوي.  عبده  حيدر  باإ�سـم/عبداللطيف  امل�سجـلة 
)9243( وتاريـخ:2013/4/24م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/3/24م

امل�سجـلة  الوكــالــة/كانيولت.  مو�ســوع  /نيوتك.  وكالة 
 )5612( برقـــم  الــطــبــيــة.  املــنــ�ــســوري  بــاإ�ــســـــم/مــوؤ�ــســ�ــســة 
ــــخ:2005/10/5م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/5م

الوكــالــة/حماليل  مو�ســوع  لبوراتيوريز.  ــون  /اك وكالة 
وامل�ستلزمات  لالأدوية  باإ�سـم/املن�سوري  امل�سجـلة  خمربية. 
الطبية. برقـــم )5024( وتاريـخ:2004/6/26م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/6/26م
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الوكــالــة/�سرائط  مو�ســوع  املحدودة.  فارم  دو  /�سينج  وكالة 
مقبل  حــيــدر  باإ�سـم/عبدال�سالم  امل�سجـلة  الــبــول.  ك�سف 
العريفي. برقـــم )8368( وتاريـخ:2011/5/8م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/5/8م

وكالة /بي زد ات�س تي ال ا�س ايه. مو�ســوع الوكــالــة/معدات 
العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�سـم/عبدال�سالم  امل�سجـلة  خمربية. 
برقـــم )6463( وتاريـخ:2007/5/23م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/5/23م

مو�ســوع  املحدودة.  تكنولوجيا  )بكني(  لينك  /اطل�س  وكالة 
الوكــالــة/م�ستلزمات طبية. امل�سجـلة باإ�سـم/عبدال�سالم حيدر 
وتــاريـــــخ:2006/5/15م.   )5897( برقـــم  العريفي.  مقبل 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/5/15م

مو�ســوع  الطبية.  للمنتجات  فيك�سيب  /جياجن�سو  وكالة 
باإ�سـم/عبدال�سالم حيدر  امل�سجـلة  الوكــالــة/منتجات طبية. 
مقبل العريفي. برقـــم )8682( وتاريـخ:2012/5/8م. وذلك  

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/5/8م

الوكــالــة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  هيلث   - /هو�سبك�س  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�سـم/عبدال�سالم  امل�سجـلة  طبية.  م�ستلزمات 
وذلك   وتاريـخ:2016/4/18م.   )10651( برقـــم  العريفي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/4/18م

الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  فــارمــا.  /ناتومني  وكالة 
البيلي. برقـــم  باإ�سـم/يحيى حمادي احمد  جتميل. امل�سجـلة 
)8089( وتاريـخ:2010/8/28م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/8/28م

الوكــالــة/ مو�ســوع  انــرتنــا�ــســيــونــال.  /الــيــجــنــت  وكــالــة 
احمد  حمادي  باإ�سـم/يحيى  امل�سجـلة  جتميل.  م�ستح�سرات 
البيلي. برقـــم )9237( وتاريـخ:2013/4/22م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/4/22م

وكالة /فوتيم املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/ك�سافه , م�سخه 
�سريجن وم�سخة النقع. امل�سجـلة باإ�سـم/عبدال�سالم حيدر مقبل 
وذلك   وتاريـخ:2014/5/31م.   )10034( برقـــم  العريفي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/5/31م

الوكــالــة/ مو�ســوع  مــيــديــكــال.  مونثني  /جــربــت  وكــالــة 
مقبل  حيدر  باإ�سـم/عبدال�سالم  امل�سجـلة  طبية.  م�ستلزمات 
وذلك   وتاريـخ:2016/4/18م.   )10650( برقـــم  العريفي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/4/18م

الوكــالــة/الجهزة  مو�ســوع  جيكال.  �سور  /بيرتز  وكالة 
باإ�سـم/ امل�سجـلة  فقط.  واحــد  �سنف  واجلراحية  الطبية 
 )10394( برقـــم  الــعــريــفــي.  مقبل  حــيــدر  عــبــدالــ�ــســالم 
ــــخ:2015/3/24م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/24م

مو�ســوع  الــذهــبــيــة.  والنجمة  الــهــالل  /جمــمــوعــة  وكــالــة 
باإ�سـم/ امل�سجـلة  املنزلية.  النظافة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدوات 
 )6579( برقـــم  ــعــامــة.  ال لــلــتــجــارة  الـــبـــدوي  ـــادل  ـــوع اأب
ــــخ:2007/8/12م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/12م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الطبية.  لــالأجــهــزة  /البنني  وكــالــة 
باإ�سـم/ امل�سجـلة  ال�سوتية.  فوق  باملوجات  ت�سخي�س  جهاز 
 )9951( بــرقـــــــــــم  الــعــريــفــي.  مــقــبــل  ــدر  حــي عــبــدالــ�ــســالم 
ــــخ:2014/4/30م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/30م



266

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  املــحــدودة.  /فلو�سي�س  وكالة 
الأدوية. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد حيدر مقبل العريفي. برقـــم 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/5/13م.   )11786(

تاريخ: 2019/5/13م

الطباخه.  الوكــالــة/معدات  ايه. مو�ســوع  ا�س  وكالة /كالور 
 )3798( برقـــم  �سماخ.  �سامل  باإ�سـم/حمفوظ  امل�سجـلة 
ــــخ:2000/4/24م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/24م

الوكــالــة/معدات  مو�ســوع  ايــه.  ا�ــس  فرن�س  /رونــت  وكالة 
برقـــم  �سماخ.  �سامل  باإ�سـم/حمفوظ  امل�سجـلة  الطباخه. 
)3800( وتاريـخ:2000/4/24م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/4/24م

الطباخه  الوكــالــة/معدات  مو�ســوع  �سب.  ايه  /ا�س  وكالة 
وم�ستلزمات كهربائية. امل�سجـلة باإ�سـم/حمفوظ �سامل �سماخ. 
برقـــم )3801( وتاريـخ:2000/4/24م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/24م

الطباخه  الوكــالــة/معدات  مو�ســوع  ايه.  ا�س  /تيفال  وكالة 
وم�ستلزمات كهربائية. امل�سجـلة باإ�سـم/حمفوظ �سامل �سماخ. 
برقـــم )3799( وتاريـخ:2000/4/24م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/24م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الدوائية.  لل�سناعات  /عمان  وكالة 
برقـــم  التجارية.  الرباحي  باإ�سـم/موؤ�س�سة  امل�سجـلة  اأدوية. 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:1993/4/2م. وذلك    )2008(

2019/4/2م

وكالة /تياجارا �سيد�س. مو�ســوع الوكــالــة/بذور خ�سروات. 
 )10821( برقـــم  م�سلط.  هبه  علي  باإ�سـم/مبخوت  امل�سجـلة 
ــــخ:2016/10/8م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/10/8م

الوكــالــة/بذور  مو�ســوع  انرتنا�سيونال.  /جنتك�س  وكالة 
برقـــم  م�سلط.  هبه  علي  باإ�سـم/مبخوت  امل�سجـلة  خ�سروات. 
من  �سنتني  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2016/11/19م.   )10867(

تاريخ: 2017/11/19م

مو�ســوع  لالأغذية.  املتو�سط  البي�س  البحر  /�سركة  وكالة 
امل�سجـلة  )روزانــــا(.  و�سل�سه  وبا�ستا  الوكــالــة/معكرونة 
باإ�سـم/�سركة حنظل اإخوان )حمادي احمد حنظل(. برقـــم 
)3552( وتاريـخ:1999/4/12م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/4/12م

فارغه  الوكــالــة/قوارير  مو�ســوع  فورتن.  /�سنزهن  وكالة 
وثالجات. امل�سجـلة باإ�سـم/عبدالهادي نعمان القر�سي. برقـــم 
من  �سنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2000/7/17م.   )3864(

تاريخ: 2018/7/17م

و�سابون.  الوكــالــة/�سامبو  مو�ســوع  عــادل.  /عمر  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  ال�سفاء  اإخـــوان  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
)10134( وتاريـخ:2014/9/3م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/9/3م

وم�ستح�سرات  الوكــالــة/منظفات  مو�ســوع  /مات�سان.  وكالة 
للتجارة  ال�سفاء  اإخـــوان  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  جتميل. 
العامة. برقـــم )10133( وتاريـخ:2014/9/3م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/9/3م
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الوكــالــة/ مو�ســوع  الطاقة.  مل�سادر  ناراد  /زجنياجن  وكالة 
بطاريات حم�س الر�سا�س. امل�سجـلة باإ�سـم/عبداملجيد عقالن 
وتاريـخ:2015/7/5م.   )10443( برقـــم  الوهباين.  ذياب 

وذلك  ملدة �سنتني من تاريخ: 2018/7/5م

طبية.  الوكــالــة/كوا�سف  مو�ســوع  كو�سيز.  /معامل  وكالة 
برقـــم  الــديــن.  �سجاع  علي  عــبــده  بــاإ�ــســـــم/لــوؤي  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2011/4/7م. وذلك    )8373(

2019/4/7م

الوكــالــة/ مو�ســوع  لالأغذية.  امل�سرية  /ال�سركة  وكالة 
برقـــم  املن�سوب.  �سعيد  حممد  باإ�سـم/قا�سم  امل�سجـلة  كيك. 
من  �سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2018/11/19م.  ـــ ــاري وت  )12101(

تاريخ: 2019/11/19م

وكالة /ميكروتك ميديكال. مو�ســوع الوكــالــة/نظم مراقبة 
ال�سكر. امل�سجـلة باإ�سـم/عبداهلل حممد حممد ع�سيد. برقـــم 
)11773( وتاريـخ:2018/5/9م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/5/9م

وكالة /بي تي فيكتورياكري. مو�ســوع الوكــالــة/مواد جتميل 
حممد  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة  ال�ستهالكية.  واملنتجات 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/4/8م.   )9244( برقـــم  ع�سيد. 

�سنة من تاريخ: 2019/4/8م

الوكــالــة/زيوت  مو�ســوع  و�سركاه.  العجالين  /�سركة  وكالة 
برقـــم  احلكيمي.  احمد  نا�سر  باإ�سـم/جنيب  امل�سجـلة  خروع. 
)8348( وتاريـخ:2011/4/24م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/4/24م

وكالة /ال جي لالإلكرتونيات. مو�ســوع الوكــالــة/األواح طاقة 
برقـــم  البكري.  �سالح  حممد  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  �سم�سية. 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/4/24م.   )11075(

تاريخ: 2019/4/24م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  املحدودة.  لالأدوية  /البني  وكالة 
برقـــم  والدويــة.  للتجارة  الرحمة  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/2/4م. وذلك    )7324(

2019/2/4م

الوكــالــة/منتجات   مو�ســوع  ايجيبت.  فراما  /بنتا  وكالة 
لتجارة الدوية.  الرحمه  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  �سيدلنية. 
برقـــم )11647( وتاريـخ:2018/3/3م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/3/3م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  �سيوتيكال.  فارما  /�سن  وكالة 
برقـــم  والدويــة.  للتجارة  الرحمه  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
)3984( وتاريـخ:2001/1/27م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/1/27م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الدوائية.  لل�سناعات  /ميدفارما  وكالة 
م�ستح�سرات دوائية وكيماوية. امل�سجـلة باإ�سـم/�سركة الرحمه 
للتجارة والأدوية. برقـــم )3763( وتاريـخ:2000/2/22م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/2/22م

الوكــالــة/ مو�ســوع  للبطاريات.  امل�ساهمه  /تيا�ساجن  وكالة 
بطاريات. امل�سجـلة باإ�سـم/عبداهلل حممد احمد مثنى. برقـــم 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/4/5م. وذلك    )7879(

2019/4/5م
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)�سلك(.  الوكــالــة/غراء  مو�ســوع  هي�سف.  /ارواد  وكالة 
برقـــم  مــثــنــى.  احــمــد  حمــمــد  بــاإ�ــســـــم/عــبــداهلل  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/4/5م. وذلك    )7880(

2019/4/5م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  �سيوتيكل.  فارما  /�سنوارد  وكالة 
برقـــم  ــة.  والأدوي للتجارة  الرحمه  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:1995/3/14م. وذلك    )338(

2019/3/14م

الوكــالــة/ املحدودة. مو�ســوع  �سيتكال�س  فارما  وكالة /مديل 
والأدويــة.  للتجارة  الرحمه  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  اأدويــة. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/3/1م.   )5325( برقـــم 

تاريخ: 2019/3/1م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فيتولب.  جافا  /بهار  وكالة 
برقـــم  الــربــاحــي.  �سالح  ح�سني  باإ�سـم/�سامي  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/4/9م. وذلك    )9918(

2019/4/9م

الوكــالــة/ مو�ســوع  للفيتامينات.  الفا  /خمتربات  وكالة 
الرباحي.  �سالح  ح�سني  باإ�سـم/�سامي  امل�سجـلة  فيتامينات. 
برقـــم )10642( وتاريـخ:2016/4/6م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/6م

الوكــالــة/م�سافات  مو�ســوع  لل�سحه.  /جيليتا  وكــالــة 
برقـــم  باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سـم/�سامل  امل�سجـلة  اغذية. 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2011/5/9م. وذلك    )8374(

2019/5/9م

الوكــالــة/حمليات  مو�ســوع  جي�سو�س.  املنت  /بــرو  وكالة 
�سناعية. امل�سجـلة باإ�سـم/�سامل عبداهلل �سالح باحاج. برقـــم 
)7997( وتاريـخ:2010/6/14م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/6/14م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  املــحــدودة.  /تريبول  وكالة 
باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سـم/�سامل  امل�سجـلة  بالفم.  العناية 
برقـــم )7890( وتاريـخ:2010/4/12م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/12م

مو�ســوع  املــحــدودة.  لل�سناعات  فــرج  قو�س  اي  /اران  وكالة 
بلقي�س  باإ�سـم/خمازن  امل�سجـلة  اأطفال.  الوكــالــة/حفاظات 
لالأدوية. برقـــم )7074( وتاريـخ:2008/7/7م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/7/7م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الدوائية.  لل�سناعات  /الفارابي  وكالة 
برقـــم  باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سـم/�سامل  امل�سجـلة  اأدوية. 
)4972( وتاريـخ:2004/5/18م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/5/18م

الوكــالــة/اأغذية  مو�ســوع  املحدودة.  فارما�سي  /الرت  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  بلقي�س  باإ�سـم/خمازن  امل�سجـلة  اأطــفــال. 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:1996/7/6م. وذلك    )2699(

2019/7/6م

ــة.  ــة/اأدوي ـــ ـــ ــال ـــ ـــ ــوك ـــــوع ال ـــ ـــا. مــو�ــس ـــارم ـــــدو ف وكـــالـــة /ان
 )2036( برقـــم  بــاحــاج.  عبداهلل  باإ�سـم/�سامل  امل�سجـلة 
ــــخ:1993/6/16م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/16م
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الوكــالــة/ند.  مو�ســوع  واأولده.  راجنــــاراو  /ان  وكــالــة 
 )4292( برقـــم  احلفيدي.  حممد  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــســنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2002/3/6م. وذل

2019/3/6م

بخور.  الوكــالــة/اأعواد  مو�ســوع  ماندير.  /بارميال  وكالة 
 )6015( برقـــم  اجلفيدي.  حممد  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة 
ــــخ:2006/8/14م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/14م

الوكــالــة/بخور  مو�ســوع  واخوانه.  ا�سوتها  يف  /بي  وكالة 
برقـــم  اجلــفــيــدي.  حممد  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  )نـــد(. 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/5/15م.   )10678(

تاريخ: 2019/5/15م

وكالة /املعهد العلمي احلكومي الفيدرايل. مو�ســوع الوكــالــة/
اأدوية ال�سرطان. امل�سجـلة باإ�سـم/مارب حممد ح�سني العزكي. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/4/26م.   )10418( برقـــم 

من تاريخ: 2019/4/26م

عد  الوكــالــة/اآلت  مو�ســوع  دفرينت.  اند  /جي�سك  وكالة 
باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة  نوعني.  املــزوره  العمالت  وفح�س 
ــخ:2008/8/5م.  ـــ وتــاري  )7114( برقـــم  الــزكــري.  حممد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/8/5م

مو�ســوع  بوي�سمانيوفاك�سرينج.  انـــد  /جـــودريـــج  وكــالــة 
امل�سجـلة  دوالــيــب.   , وابــــواب  ــن  ــزائ وخ الوكــالــة/غرف 
 )3805( برقـــم  الــزكــري.  ــاج  احل حممد  باإ�سـم/عبداهلل 
ــــخ:2000/4/29م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/29م

وكالة /جلوري �سوجي كمبني ليمتد. مو�ســوع الوكــالــة/اآلت 
احلاج  حممد  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة  جلوري.  النقود  عد 
ملدة  وذلــك   وتــاريـــــخ:1995/5/3م.   )28( برقـــم  الزكري. 

�سنة من تاريخ: 2019/5/3م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الدوائية.  للم�ستح�سرات  /اوراجن  وكالة 
عانوز  بن  �ساملني  باإ�سـم/�سالح  امل�سجـلة  دوائية.  م�ستح�سرات 
العامري. برقـــم )11383( وتاريـخ:2017/10/23م. وذلك  

ملدة �سنتني من تاريخ: 2018/10/23م

مو�ســوع  ليمتد.  كمبني  كي�س  �سوت  داريـــت  /زوزاو  وكــالــة 
الوكــالــة/�سنط )حقائب(. امل�سجـلة باإ�سـم/عبدالوا�سع عبده 
وتــاريـــــخ:2005/5/30م.   )5448( برقـــم  اخلامري.  �سيف 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/5/30م

ح�سريه.  الوكــالــة/مبيدات  مو�ســوع  /ارب�ستا.  وكــالــة 
الزراعية.  املواد  لتجارة  احلديثة  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/4/12م.   )11048( برقـــم 

من تاريخ: 2019/4/12م

امل�سجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فارما.  /الكون  وكالة 
 )3310( برقـــم  واملــحــ�ــســار.  حــيــان  ابـــن  بــاإ�ــســـــم/�ــســركــة 
ــــك  ملـــدة �ــســنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:1998/5/4م. وذل

2019/5/4م

وكالة /�سانويف - اأفنت�س. مو�ســوع الوكــالــة/عقار املالوك�س. 
برقـــم  لالأدوية.  واملح�سار  حيان  ابن  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
)3293( وتاريـخ:1998/4/16م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/4/16م
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وكالة /خمابر ترياق. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات �سيدلنية. 
برقـــم  لالأدوية.  واملح�سار  حيان  ابن  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
)5840( وتاريـخ:2006/4/16م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/4/16م

امل�سجـلة  الوكــالــة/اأ�سمده.  مو�ســوع  �سال.  /كومري  وكالة 
برقـــم  الزراعية.  املــواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/3/18م.   )11022(

تاريخ: 2019/3/18م

ح�سريه.  الوكــالــة/مبيدات  مو�ســوع  /دويــونــت.  وكــالــة 
الزراعية.  املــواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/3/12م.   )11017( برقـــم 

من تاريخ: 2019/3/12م

ح�سريه.  الوكــالــة/مبيدات  مو�ســوع  كاياكو.  /نيون  وكالة 
الزراعية.  املــواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/4/12م.   )11049( برقـــم 

من تاريخ: 2019/4/12م

وكالة /يوبي ال املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/بذور زراعية. 
الزراعية.  املــواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/5/28م.   )11144( برقـــم 

من تاريخ: 2019/5/28م

تنظيف.  الوكــالــة/مواد  مو�ســوع  ابتهالت.  /تيبت  وكالة 
برقـــم  اجلــالل.  عبداخلالق  ح�سني  باإ�سـم/ن�سوان  امل�سجـلة 
)11601( وتاريـخ:2018/2/6م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/6م

زراعية.  الوكــالــة/بذور  مو�ســوع  للبذور.  /هــولر  وكالة 
الزراعية.  املــواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/5/28م.   )11143( برقـــم 

من تاريخ: 2019/5/28م

الوكــالــة/ا�سمده.  مو�ســوع  املــحــدودة.  /اجــرميــار  وكالة 
الزراعية.  املــواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/9/19م.   )11331( برقـــم 

من تاريخ: 2019/9/19م

بــذور  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  /انــــــزازادن.  وكــالــة 
املواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة  اخل�سروات. 
وذلك   وتاريـخ:2017/6/5م.   )11165( برقـــم  الزراعية. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/6/5م

مو�ســوع  ال�ــســمــده.  ل�سناعة  احلــديــثــه  /ال�سركة  وكــالــة 
لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة  الوكــالــة/اأ�سمده. 
وتاريـخ:2017/5/3م.   )11093( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/5/3م

الوكــالــة/ مو�ســوع  املحدودة.  الهولندية  /نونهيمز  وكالة 
لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة  اخل�سروات.  بذور 
وتاريـخ:2017/6/20م.   )11200( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/6/20م

الوكــالــة/ وكالة /ال�سركة الوطنية لنتاج البذور. مو�ســوع 
لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة  خ�سروات.  بذور 
وتاريـخ:2017/7/17م.   )11214( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/7/17م
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الوكــالــة/بذور  مو�ســوع  للبذور.  امريكان  نيو  /�سركة  وكالة 
املواد  لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة  خ�سروات. 
وذلك   وتاريـخ:2017/6/20م.   )11201( برقـــم  الزراعية. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/6/20م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الزراعية.  للكيماويات  /ميت�سوي  وكالة 
لتجارة  احلديثه  باإ�سـم/ال�سركة  امل�سجـلة  الفطريات.  مبيد 
وتاريـخ:2017/8/15م.   )11288( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/8/15م

ــاك. مــو�ــســــــــوع الــوكــــــــالــــــــة/مــ�ــســخــات مــيــاه.  ــت ــس وكــالــة /�
 )3781( برقـــم  ا�سحاق.  عبداهلل  باإ�سـم/فتحي  امل�سجـلة 
ــــخ:2000/3/27م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/27م

الــهــواء.  الوكــالــة/�ساغطات  مو�ســوع  /فــيــاك.  وكــالــة 
برقـــم  ا�ــســحــاق.  عــلــي  عــبــداهلل  باإ�سـم/فتحي  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2004/5/3م. وذلك    )4960(

2019/5/3م

وكالة /ارت الكرتونيك. مو�ســوع الوكــالــة/اأجهزه ماكينات. 
 )9769( برقـــم  ر�سام.  عبده  احمد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة 
�سنوات من تاريخ:  وتاريـخ:2014/1/26م. وذلك  ملدة ثالث 

2017/1/26م

وكالة /التايلر ملنتجات الرعايه ال�سحيه. مو�ســوع الوكــالــة/
العر�سي.  علي  حممد  باإ�سـم/اأحمد  امل�سجـلة  طبية.  منتجات 
برقـــم )7866( وتاريـخ:2010/3/22م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/3/22م

مو�ســوع  املـــحـــدوده.  اخلــا�ــســة  لل�سناعات  /اميــبــيــا  وكــالــة 
امل�سجـلة  ولــ�ــســقــات.  تــ�ــســرب  ومـــوانـــع  ـــــالــــــــة/غــراء  الــوكـــ
 )11739( برقـــم  ــاح.  ــرم ال عــبــداهلل  باإ�سـم/عبدالغني 
ــــخ:2018/4/21م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/21م

امل�سجـلة  الوكــالــة/بذور.  مو�ســوع  للبذور.  /بر�سلونه  وكالة 
 )10646( برقـــم  حجاجي.  عبده  قا�سي  باإ�سـم/عبداهلل 
ــــخ:2016/4/10م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/10م

الوكــالــة/بطاريات  مو�ســوع  لتد.  باتريز  /ايفريدي  وكالة 
عو�س  حممد  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  )ايــفــريــدي(.  جــافــه 
وذلك   وتــاريـــــخ:1994/4/26م.   )2293( برقـــم  ال�سعيبي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/4/26م

امل�سجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فــارم.  /ا�ستاند  وكالة 
 )8642( بــرقـــــــــــم  الــعــمــاد.  ــب  ــال غ عــلــي  ــم/احــمــد  ـــ ــس ــاإ� ب
ــــخ:2012/4/17م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/17م

طبية.  الــوكــــــــالــــــــة/مــعــدات  مو�ســوع  /مــيــديــانــا.  ــة  وكــال
برقـــم  احلديثه.  للتجهيزات  املحيط  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/4/8م. وذلك    )9208(

2019/4/8م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فورن�سون.  /موؤ�س�سة  وكــالــة 
 )7563( برقـــم  العر�سي.  علي  حممد  باإ�سـم/احمد  امل�سجـلة 
ــــخ:2009/7/18م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/18م
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وكالة /جي كيه اي جي ام بي ات�س. مو�ســوع الوكــالــة/مواد 
برقـــم  العر�سي.  علي  حممد  باإ�سـم/اأحمد  امل�سجـلة  تعقيم. 
)8782( وتاريـخ:2012/7/14م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/7/14م

وكالة /رونالد فارما. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات �سيدلنية. 
برقـــم  الــعــوا�ــســي.  يحيى  حممد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة 
من  �سنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/3/1م.   )11005(

تاريخ: 2018/3/1م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فــارمــا.  ليــف  /هيلني  وكــالــة 
برقـــم  الــعــوا�ــســي.  يحيى  حممد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/6/10م.   )11174(

تاريخ: 2019/6/10م

وكالة /اجلوكر لل�سناعات الغذائية. مو�ســوع الوكــالــة/جميع 
حممد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  الدوية.  من  ال�سركة  منتجات 
وتاريـخ:2017/6/10م.   )11175( برقـــم  العوا�سي.  يحيى 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/6/10م

الوكــالــة/مالب�س  مو�ســوع  املحدودة.  ال�سيل  /ثوب  وكالة 
برقـــم  الهبوب.  ن�سر  هزاع  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  رجالية. 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2002/12/29م.   )4550(

تاريخ: 2018/12/29م

وكالة /نيجوكي كاو�سيل. مو�ســوع الوكــالــة/عطور. امل�سجـلة 
 )7287( برقـــم  الهبوب.  هــزاع  حممد  باإ�سـم/عبدالرقيب 
ــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2008/12/24م. وذل

2018/12/24م

الوكــالــة/ مو�ســوع  العطور.  لت�سنيع  اجمل  /م�سنع  وكالة 
هزاع  حممد  باإ�سـم/عبدالرقيب  امل�سجـلة  وعــوده.  عطورات 
الهبوب. برقـــم )6082( وتاريـخ:2006/10/2م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2018/10/2م

وكالة /�سركة الطارات هانكوك. مو�ســوع الوكــالــة/اإطارات 
املحدودة.  لل�سيارات  ناتكو  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  وتيوبات. 
برقـــم )9368( وتاريـخ:2013/6/25م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/6/25م

امل�سجـلة  فــورد.  الوكــالــة/�سيارات  مو�ســوع  /فــورد.  وكالة 
 )1438( برقـــم  و�سركاه.  اأنعم  �سعيد  هائل  باإ�سـم/�سركة 
ــــخ:1989/6/19م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/18م

وكالة /فوك�س اند رولز للرعاية ال�سحية. مو�ســوع الوكــالــة/
عبدالوهاب  احمد  باإ�سـم/ندمي  امل�سجـلة  دوائية.  منتجات 
وذلك   وتاريـخ:2018/4/29م.   )11758( برقـــم  العيزري. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/4/29م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الو�سط.  ال�سرق  م�سنع  /�سركة  وكالة 
برقـــم  علي.  قــذان  جابر  باإ�سـم/مالك  امل�سجـلة  دهــانــات. 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/7/16م.   )10075(

تاريخ: 2019/7/16م

وكالة /ال�سركة الفنية لعمال الدهانات. مو�ســوع الوكــالــة/
علي.  قــذان  جابر  باإ�سـم/مالك  امل�سجـلة  باأنواعها.  دهانات 
برقـــم )9947( وتاريـخ:2014/4/29م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/29م
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الوكــالــة/ مو�ســوع  الطبيعية.  للمنتجات  /دل�ــس  وكالة 
اأدوية. امل�سجـلة باإ�سـم/خالد عبداهلل حممد التهامي. برقـــم 
)6279( وتاريـخ:2007/2/12م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/12م

وكالة /�سركة العبور لل�سناعات الدوائية. مو�ســوع الوكــالــة/
عبداهلل  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة  وبيطريه.  ب�سرية  اأدوية 
ــخ:2003/3/1م.  ـــ ــاري وت  )4615( برقـــم  التهامي.  حممد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/3/1م

وكالة /خمابر ال�سيدله املغاربيه. مو�ســوع الوكــالــة/اأدوية. 
برقـــم  التهامي.  حممد  عبداهلل  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2003/3/1م. وذلك    )4616(

2019/3/1م

مو�ســوع  ال�سيدلنيه.  لل�سناعات  العربية  /ال�سركة  وكالة 
حممد  عبداهلل  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
التهامي. برقـــم )3484( وتاريـخ:1999/1/12م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/1/12م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  �سوتيكال.  فارما  /ازل  وكالة 
برقـــم  التهامي.  حممد  عبداهلل  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة 
)6280( وتاريـخ:2007/2/12م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/12م

كهربائية.  الوكــالــة/اأدوات  مو�ســوع  /ا�سبلندور.  وكالة 
برقـــم  الـــزبـــريي.  عــبــدالــوهــاب  بــاإ�ــســـــم/حمــمــد  امل�سجـلة 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1984/2/1م.   )884(

2019/12/31م

الوكــالــة/حليب  مو�ســوع  انرتنا�سنال.  /كمبينا  وكــالــة 
برقـــم  الزبريي.  عبدالوهاب  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  كو�ست. 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:1994/8/29م. وذلك    )923(

2019/12/31م

كهربائية.  الوكــالــة/م�سابيح  مو�ســوع  بيال.  /يوملب  وكالة 
برقـــم  الـــزبـــريي.  عــبــدالــوهــاب  بــاإ�ــســـــم/حمــمــد  امل�سجـلة 
)1914( وتاريـخ:1992/9/17م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/9/8م

الدخول  الوكــالــة/اأنظمة  مو�ســوع  /امبليفوك�س.  وكالة 
ال�سمعي. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد عبدالوهاب الزبريي. برقـــم 
)8872( وتاريـخ:2012/9/17م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/9/17م

كهربائية.  الوكــالــة/اأدوات  مو�ســوع  ـــالدي.  /زك وكــالــة 
برقـــم  الـــزبـــريي.  عــبــدالــوهــاب  بــاإ�ــســـــم/حمــمــد  امل�سجـلة 
)2101( وتاريـخ:1993/8/16م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/8/16م

كهربائية.  الــوكــــــــالــــــــة/اأدوات  مو�ســوع  /�ــســارتــر.  وكــالــة 
امل�سجـلة باإ�سـم/حممد عبدالوهاب الزبريي. برقـــم )2158( 
ــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1993/11/17م. وذل

2019/11/17م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  جون�سون.  اند  /جون�سون  وكالة 
عبداهلل  احمد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  العيون.  جــراحــه 
وذلك   وتــاريـــــخ:2008/3/18م.   )6873( برقـــم  الغ�سايل. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/3/18م
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الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  الــدولــيــة.  /الــريجــان  وكــالــة 
برقـــم  الغ�سايل.  عبداهلل  اأحمد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/29م.   )10054(

تاريخ: 2019/6/29م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الغذائية.  لل�سناعات  /ماونتني  وكالة 
القادري.  قا�سم  حممد  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  اأطفال.  اأغذية 
برقـــم )10795( وتاريـخ:2016/9/7م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/9/7م

امل�سجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ســوع  /روريــــان.  وكــالــة 
 )10956( برقـــم  الـــقـــادري.  قا�سم  حممد  باإ�سـم/علي 
ــــخ:2017/1/17م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/17م

امل�سجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فور�ست.  /معامل  وكالة 
 )5069( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  الغريب  باإ�سـم/�سركة 
ــــخ:2004/7/26م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/26م

طبية.  الوكــالــة/معدات  مو�ســوع  بانت.  �سان  /ببتا  وكالة 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  الغريب  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/4/10م.   )11084(

تاريخ: 2019/4/10م

الوكــالــة/ب�سكويت  مو�ســوع  رو�ــســتــار.  بــي  /ا�ـــس  وكــالــة 
احلبي�سي.  عبداهلل  �سعيد  باإ�سـم/فوؤاد  امل�سجـلة  و�سوكالته. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/8/10م.   )10461( برقـــم 

من تاريخ: 2018/8/10م

الوكــالــة/�سرنقات.  مو�ســوع  بروتو�س.  /�ساندونغ  وكالة 
برقـــم  الو�سوا�س.  عقالن  حممد  علي  باإ�سـم/احمد  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/11/14م.  ـــ ــاري وت  )11595(

تاريخ: 2018/11/14م

الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  كوزماتيك.  /ماكياج  وكالة 
برقـــم  احلــاج.  علي  حممد  باإ�سـم/يو�سف  امل�سجـلة  جتميل. 
)9919( وتاريـخ:2014/4/10م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/4/10م

اجلراحه.  الوكــالــة/قفازات  مو�ســوع  ماك�س.  /�سوبر  وكالة 
برقـــم  الو�سوا�س.  عقالن  حممد  علي  باإ�سـم/احمد  امل�سجـلة 
)8283( وتاريـخ:2011/2/26م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/26م

وكالة /زياجن كانفناي للمعدات الطبية. مو�ســوع الوكــالــة/
حممد  علي  باإ�سـم/احمد  امل�سجـلة  ميدانية(.  )ابر  �سرجنات 
وتاريـخ:2004/7/2م.   )5054( برقـــم  الو�سوا�س.  عقالن 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/7/2م

وكالة /�سورو 80524. مو�ســوع الوكــالــة/كانيولت وريديه. 
برقـــم  الو�سوا�س.  عقالن  حممد  علي  باإ�سـم/احمد  امل�سجـلة 
)7990( وتاريـخ:2010/6/12م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/6/12م

الوكــالــة/اإبر  مو�ســوع  ميديكل.  ت�سينلي  /جياجن�سو  وكالة 
ميدانية. امل�سجـلة باإ�سـم/احمد علي حممد عقالن الو�سوا�س. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2008/8/2م.   )7109( برقـــم 

تاريخ: 2019/8/2م


