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مو�ضــوع  املحدودة.  امللح  ل�ضناعة  اخلليجية  /ال�ضركة  وكالة 
ال�ضماع.  احمد  عبده  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  الوكــالــة/ملح. 
برقـــم )8748( وتاريـخ:2012/6/23م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/23م

مو�ضــوع  اخلفيفه.  للماأكوالت  ال�ضعودية  /ال�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  الغذائية.  االأ�ضناف  الوكــالــة/كافة 
عبده احمد ال�ضماع. برقـــم )4788( وتاريـخ:2003/9/16م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/16م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /فيتازهانفابريك.  وكالة 
اأ�ضنان. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد ردمان اأحمد. برقـــم )6773( 
وتاريـخ:2007/12/11م. وذلك  ملدة �ضبع �ضنوات من تاريخ: 

2013/12/11م

الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  للبذور.  امريكان  نيو  /�ضركة  وكالة 
املواد  لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  اخل�ضروات. 
وذلك   وتاريـخ:2017/6/20م.   )11201( برقـــم  الزراعية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/20م

الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  الت�ضحيم.  لزيوت  /�ضينوبك  وكالة 
ومواد الت�ضحيم. امل�ضجـلة باإ�ضـم/طيب حممد غالب االحل�ضي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/9/16م.   )11992( برقـــم 

من تاريخ: 2020/9/16م

اخلطوط  ما�ضنخاينج  لــوخــنــفــارت  /كونتكليمكي  وكــالــة 
امل�ضجـلة  طريان.  الوكــالــة/تذاكر  مو�ضــوع  امللكية.  اجلوية 
 )2215( برقـــم  وال�ضياحة.  لل�ضفريات  اليمن  باإ�ضـم/�ضركة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1993/12/22م. وذل

2020/12/22م

وكالة /كونتنكليجي لوت�ضقات / اخلطوط اجلوية الفرن�ضية. 
مو�ضــوع الوكــالــة/وكيل مبيعات عامه خا�ص بالركاب للخطوط 
لل�ضفريات  اليمن  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  الفرن�ضية.  اجلوية 
وال�ضياحة. برقـــم )8925( وتاريـخ:2012/10/20م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/20م

ت�ضحيم.  الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  اويــل.  /بري�ضتا  وكالة 
برقـــم  اجلــائــفــي.  حممد  حم�ضن  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
)10944( وتاريـخ:2017/1/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/1/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  روفــر  /جاكوارالند  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  ال�ضيارات.  ولـــوازم  غيار  وقطع  مركبات 
 )10046( برقـــم  والتنمية.  لال�ضتثمار  الروي�ضان  �ضركة 
ــــخ:2014/6/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/25م

وكالة /خمتربات �ضرج بي يف تي املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
اجلرا�ص.  حممد  عبداهلل  باإ�ضـم/حميد  امل�ضجـلة  ادويـــة. 
برقـــم )8332( وتاريـخ:2011/4/11م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/11م

وكالة /معامل اكوافيتو. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. امل�ضجـلة 
 )11671( برقـــم  الــوزيــر.  حممد  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/وحــيــد 
ــــخ:2018/3/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/3/12م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ليمتد.  فارما  /اوروبيندو  وكالة 
 )2410( برقـــم  التجارية.  العافية  باإ�ضـم/حمالت  امل�ضجـلة 
ــــخ:1995/10/7م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/10/7م
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الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  و�ضركاوؤها.  نات   - /ا�ص  وكالة 
وامل�ضتلزمات  لالأدوية  العافيه  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبية. 
الطبية. برقـــم )6126( وتاريـخ:2006/11/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/11/10م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الكيماوية.  لل�ضناعات  /فندا�ص  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  العافية  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأدويـــة. 
)3892( وتاريـخ:2000/8/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/22م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمواد  /كوامتنج  وكالة 
وامل�ضتلزمات  لالأدوية  العافية  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأدوية. 
الطبية. برقـــم )3065( وتاريـخ:1997/7/20م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/19م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ضيوتيكلز.  فارما  /يونيك  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة العافية لالأدوية وامل�ضتلزمات الطبية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/4/6م.   )5385( برقـــم 

تاريخ: 2020/4/6م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /هندو�ضتان.  وكالة 
برقـــم  الطبية.  وامل�ضتلزمات  لالأدوية  العافية  باإ�ضـم/�ضركة 
)2584( وتاريـخ:1996/3/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/3/15م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  دفايز.  مديكال  بيوند  /ت�ضانف�ضا  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  والت�ضريب.  املــحــاقــن  م�ضخات  اأجــهــزة 

 )10040( برقـــم  امل�ضنف.  حممد  عبداجلليل  عبدامللك 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/6/5م. وذل

2020/6/5م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  بايو.  ميندري  /�ضينزين  وكالة 
امل�ضنف.  حممد  عبداجلليل  باإ�ضـم/عبدامللك  امل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )8036( وتاريـخ:2010/7/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/7/14م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  املحدودة.  فارم  ان  /ميوجن  وكالة 
 )7664( برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2009/10/5م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/10/5م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ــدودة.  ــح امل /بينك�ص  وكــالــة 
 )7662( برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2009/10/5م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/5م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ايــه.  بي  ا�ص  انيايل  /وارت�ضيال  وكالة 
عدا  مــا  الطاقة  توليد  وحـــدات  منتجات  وكــافــة  املحركات 
االأهرام  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  البحرية.  املحركات  منتجات 
وتاريـخ:2003/6/3م.   )4704( برقـــم  املحدودة.  للتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/3م

الوكــالــة/املحركات  مو�ضــوع  فينالند.  /وارت�ضيال  وكالة 
منتجات  ــدا  ع مــا  الطاقة  توليد  وحـــدات  منتجات  وكــافــة 
املحركات البحرية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة االهرام املحدودة. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/6/3م.   )4705( برقـــم 

تاريخ: 2020/6/3م

الوكــالــة/املحركات  مو�ضــوع  الند.  نيذر  /وارت�ضيال  وكالة 
منتجات  ــدا  ع مــا  الطاقة  توليد  وحـــدات  منتجات  وكــافــة 
للتجارة  االهرام  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  البحرية.  املحركات 
املحدودة. برقـــم )4703( وتاريـخ:2003/6/3م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/3م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  ــه.  اي ا�ــص  فران�ص  /وارت�ضيال  وكــالــة 
عدا  مــا  الطاقة  توليد  وحـــدات  منتجات  وكــافــة  املحركات 
االأهرام  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  البحرية.  املحركات  منتجات 
وتاريـخ:2003/6/3م.   )4706( برقـــم  املحدودة.  للتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/3م

الوكــالــة/قما�ضات  مو�ضــوع  كيه.  بي  اف  /�ضركة  وكالة 
مقبل  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  ال�ضيارات.  فرامل  )فحمات( 
احمد قايد. برقـــم )4081( وتاريـخ:2001/6/11م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/11م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  بي.  ان  دي  ا�ص  ماركينج  /بيلتون  وكالة 
برقـــم  قايد.  احمد  مقبل  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  غيار.  قطع 
)4174( وتاريـخ:2001/10/9م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2021/10/9م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  جي.  اف  ام  بارت�ص  �ضبري  /�ضلوب  وكالة 
احمد  مقبل  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  )مرتزيات(.  غيار  قطع 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/6/3م.   )9311( برقـــم  املقبلي. 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/3م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  اوتاما.  ايديكو  تي  /بي  وكالة 
ال�ضيارات وا�ضطوانات ال�ضلندرات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد مقبل 
احمد املقبلي. برقـــم )9312( وتاريـخ:2013/6/3م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/3م

وكالة /�ضركة تي بي كي �ضيل�ص املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
قطع غيار �ضيارات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد مقبل احمد قايد. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2008/11/17م.   )7252( برقـــم 

من تاريخ:2020/11/17م

وكالة /اوهنو املحدودة ل�ضناعة املطاط. مو�ضــوع الوكــالــة/
قايد.  احمد  مقبل  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  ال�ضيارات.  ربالت 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1996/9/7م.   )2753( برقـــم 

تاريخ: 2020/9/7م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ان.  دي  ا�ص  ماركيتنج  /فيلتك�ص  وكالة 
باإ�ضـم/احمد مقبل احمد  امل�ضجـلة  لل�ضيارات.  مواد كيميائية 
املقبلي. برقـــم )9384( وتاريـخ:2013/6/30م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/30م

مو�ضــوع  املعدات.  وت�ضدير  ال�ضترياد  هوبي  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
الوكــالــة/�ضيارات ماركة اف اي دبليو. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد 
وتاريـخ:1996/9/5م.   )2758( برقـــم  قايد.  احمد  مقبل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/5م

مو�ضــوع  ك�ضرينج.  مانوفا  بومب  ني�ضان  دبليو  بي  /ان  وكالة 
مقبل  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  ال�ضيارات.  الوكــالــة/منتجات 
ــخ:2013/7/17م.  ـــ ــاري وت  )9438( برقـــم  املقبلي.  احمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/17م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  جــايــا.  توكوب�ضتاري  تــي  /بــي  وكــالــة 
باإ�ضـم/احمد مقبل احمد  بطاريات �ضائلة )�ضاهي(. امل�ضجـلة 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:1996/7/24م.   )2712( برقـــم  قايد. 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/24م

وكالة /�ضاينا جيني لل�ضيارات املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
باإ�ضـم/احمد مقبل احمد قائد.  امل�ضجـلة  �ضاحنات )جيني(. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1995/12/17م.   )2471( برقـــم 

من تاريخ: 2020/12/17م
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الوكــالــة/بارات  مو�ضــوع  املحدودة.  ميتال  /دايــدو  وكالة 
برقـــم  قايد.  احمد  مقبل  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  )دايــدو(. 
)2736( وتاريـخ:1996/8/26م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/25م

مو�ضــوع  ـــدودة.  ـــح امل اخلــا�ــضــة  هيلثكري  /كــوتــك  وكــالــة 
امل�ضجـلة  ـــة.  االأدوي من  ال�ضركة  منتجات  الوكــالــة/كافة 
 )11188( برقـــم  الكي�ص.  قايد  احمد  احمد  باإ�ضـم/دماج 
ــــخ:2017/6/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/17م

الوكــالــة/كمادات  مو�ضــوع  بايور�ص.  /جواجنزهو  وكالة 
الكي�ص.  قائد  احمد  احمد  باإ�ضـم/دماج  امل�ضجـلة  اأطــفــال. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/5/2م.   )8671( برقـــم 

تاريخ: 2020/5/2م

ــة املـــحـــدودة.  وكــالــة /مـــيـــدوز فــارمــا �ــضــيــوتــيــكــال اخلــا�ــض
امل�ضجـلة  جــاهــزة.  دوائــيــة  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع 
 )11401( برقـــم  الكي�ص.  قايد  احمد  احمد  باإ�ضـم/دماج 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/10/31م. وذل

2019/10/31م

وكالة /جيون رمييديز اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
باإ�ضـم/دماج احمد احمد  امل�ضجـلة  الدوائية.  املنتجات  جميع 
وتــاريـــــخ:2018/8/29م.   )11970( برقـــم  الكي�ص.  قايد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/29م

وكالة /كريواليف اوروبا املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/غراء 
برقـــم  العر�ضي.  علي  حممد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  جراحي. 
)7467( وتاريـخ:2009/5/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/30م

وكالة /�ضينابي بايو ميديكال املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
عبداهلل  يحيى  باإ�ضـم/�ضهاب  امل�ضجـلة  البول.  مقيا�ص  منتج 
ناجي. برقـــم )12087( وتاريـخ:2018/11/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/11/5م

الوكــالــة/ املتكامله. مو�ضــوع  التكنولوجيا  وكالة /جمموعة 
امل�ضجـلة  التعليمية.  اخلــدمــات  تقدمي  يف  ال�ضركة  متثيل 
 )5923( برقـــم  لــلــتــجــارة.  الــوطــنــيــة  بــاإ�ــضـــــم/الــ�ــضــركــة 
ــــخ:2006/6/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/12م

الوكــالــة/اأنظمة  مو�ضــوع  ايه.  ا�ص  باكارد  /هيوليت  وكالة 
امل�ضجـلة  الت�ضغيل.  وحمطات  املحيطه  واالجهزة  الكمبيوتر 
 )2303( برقـــم  و�ضركائه.  اأنعم  �ضعيد  هائل  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:1994/6/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/18م

وكالة /افايا هولندا. مو�ضــوع الوكــالــة/خدمات االت�ضاالت. 
 )4095( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2001/7/1م. وذل

2020/7/1م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  ال�ضحية  للرعاية  /يونيمارك  وكالة 
ابوبكر  �ضالح  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
وذلك   وتاريـخ:2018/9/17م.   )12000( برقـــم  الزبيدي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/17م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ايــد.  /هيلث  وكالة 
 )5032( برقـــم  الــزبــيــدي.  ابوبكر  �ضالح  باإ�ضـم/خالد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2004/7/4م. وذل

2020/7/4م
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منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  لالأدوية.  /اغرون  وكالة 
الزبيدي.  ابوبكر  �ضالح  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  ال�ضركة. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/8/22م.   )11298( برقـــم 

من تاريخ: 2020/8/22م

الوكــالــة/�ضوكوالته.  مو�ضــوع  جارتو.  /�ضوكوالته  وكالة 
 )4968( برقـــم  اجلوزي.  نا�ضر  احمد  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/5/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/17م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  االأغذية.  ل�ضناعة  /مافالرييو  وكالة 
احمد  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة  واملك�ضرات.  واحلويات  ال�ضكاكر 
وتاريـخ:2018/3/20م.   )11675( برقـــم  اجلــوزي.  نا�ضر 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/20م

مو�ضــوع  املـــحـــدودة.  الــغــذائــيــة  لل�ضناعات  /مــعــاد  وكــالــة 
نا�ضر  احمد  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة  الوكــالــة/�ضوكوالته. 
اجلوزي. برقـــم )5804( وتاريـخ:2006/3/15م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/3/15م

وكالة /جوجي زونا. مو�ضــوع الوكــالــة/�ضوكالته وب�ضكويت. 
 )7430( برقـــم  اجلوزي.  نا�ضر  احمد  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2009/4/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/14م

الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  ايه.  ا�ص  ناران  /خمتربات  وكالة 
 )2295( برقـــم  وم�ضعود.  جيد  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــخ:1994/4/27م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/27م

وكالة /ولزر ريرت جي ام بي ات�ص + كو. مو�ضــوع الوكــالــة/
برقـــم  وم�ضعود.  جيد  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ادويــــة. 
)1603( وتاريـخ:1990/9/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/4م

كهربائية.  توليد  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  /دو�ضان.  وكالة 
برقـــم  واال�ضتثمار.  للتجارة  جمعان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1997/9/6م. وذلك    )3120(

2020/9/6م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  �ضرتيز  اند  باتيل  /غاجت  وكالة 
امليكانيكية.  الطاقة  ومقاب�ص  مقالع  الطاقة  نقل  منتجات 
برقـــم  واال�ضتثمار.  للتجارة  جمعان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)9292( وتاريـخ:2013/5/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/27م

وكالة /�ضاكاي لل�ضناعات الثقيلة. مو�ضــوع الوكــالــة/معدات 
واال�ضتثمار.  للتجارة  جمعان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طرق. 
برقـــم )4343( وتاريـخ:2002/4/22م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/22م

مو�ضــوع  الطرق.  م�ضاريع  ملعدات  هوا�ضن  /زجنياجن  وكالة 
امل�ضجـلة  بال�ضفلته.  اخلا�ضة  الطرق  �ضق  الوكــالــة/معدات 
 )4619( برقـــم  واال�ضتثمار.  للتجارة  جمعان  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2003/3/3م. وذل

2020/3/3م

وكالة /ازكون كابلويف اليكرتيك. مو�ضــوع الوكــالــة/كابالت 
ال�ضنباين.  باإ�ضـم/عبدالرحيم عبداهلل  االت�ضاالت. امل�ضجـلة 
برقـــم )3675( وتاريـخ:1999/10/5م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/10/5م
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االت  تغليف  الوكــالــة/اآالت  مو�ضــوع  /هافروبوكر.  وكالة 
عبداهلل  باإ�ضـم/عبدالرحيم  امل�ضجـلة  وحتميل.  تعبئة 
وذلك   وتاريـخ:1998/4/14م.   )3283( برقـــم  ال�ضنباين. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/14م

اي�ضت.  مــيــدل  ماجوتك�ص   / العاملية  /ماجوتك�ص  وكــالــة 
امل�ضجـلة  الطاجنه.  والــكــور  الوكــالــة/اال�ضابع  مو�ضــوع 
 )2363( برقـــم  ال�ضنباين.  عبداهلل  باإ�ضـم/عبدالرحيم 
ــــخ:1995/8/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/14م

وكالة /ريفر اأتكنيك جي ام بي ات�ص. مو�ضــوع الوكــالــة/طوب 
ال�ضنباين.  عبداهلل  باإ�ضـم/عبدالرحيم  امل�ضجـلة  حــراري. 
برقـــم )2041( وتاريـخ:1993/6/22م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/22م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  لالبتكارات.  كانقهوي  /ت�ضانغت�ضو  وكالة 
منتجات ال�ضركة لر�ضو�ص العظام. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد ح�ضن 
وتاريـخ:2017/4/22م.   )11068( برقـــم  االأحل�ضي.  علي 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2019/4/22م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /ايــلــمــان.  وكــالــة 
باإ�ضـم/احمد ح�ضن علي االأحل�ضي. برقـــم )6424(  امل�ضجـلة 
ــــخ:2007/5/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/15م

وكالة /انرت�ضري جيكال ليمتد. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضتلزمات 
برقـــم  االأحل�ضي.  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)6425( وتاريـخ:2007/5/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/15م

وكالة /كيفان ميديكال. مو�ضــوع الوكــالــة/العربيات النقاله 
برقـــم  الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  الطبية. 
)6422( وتاريـخ:2007/5/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/15م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  ميديكال.  /مورثون  وكالة 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)9294( وتاريـخ:2013/5/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/27م

وكالة /�ضينزهن �ضاينارد ميديكال. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوات 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)7937( وتاريـخ:2010/5/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/10م

الوكــالــة/الل�ضقات  مو�ضــوع  اليان.  هوهيو  /�ضانقز  وكالة 
الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  طبية.  )بال�ضرت( 
برقـــم )6421( وتاريـخ:2007/5/15م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/15م

امل�ضالك  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /يــوروتــيــك.  وكالة 
باإ�ضـم/احمد ح�ضن علي االأحل�ضي. برقـــم  امل�ضجـلة  البولية. 
)5913( وتاريـخ:2006/6/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/10م

اأجهزة  وكالة /رال تلنيكا بارال. مو�ضــوع الوكــالــة/حماليل 
برقـــم  االأحل�ضي.  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  حتليل. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2007/5/1م. وذلك    )6423(

2020/5/15م
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طبي.  الوكــالــة/بال�ضرت  مو�ضــوع  بال�ضرت.  /�ضفاء  وكالة 
 )2996( برقـــم  مــطــري.  حممد  باإ�ضـم/م�ضلح  امل�ضجـلة 
ــــخ:1997/4/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/26م

مو�ضــوع  الطبية.  للم�ضتلزمات  الدولية  /ال�ضركة  وكالة 
م�ضلح  حممد  باإ�ضـم/م�ضلح  امل�ضجـلة  الوكــالــة/�ضرجنات. 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/4/28م.   )8660( برقـــم  مطري. 

�ضنة من تاريخ: 2020/4/28م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ــضــافــال.  /خمــتــربات  وكــالــة 
 )6426( برقـــم  الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2007/5/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/15م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  فيال.  /فريزينيو�ص  وكالة 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)5878( وتاريـخ:2006/5/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/15م

طبية  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  ايه.  ا�ص  /بروميديد  وكالة 
برقـــم  الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  وجراحية. 
)5490( وتاريـخ:2005/6/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/27م

وكالة /فايتال هيلثكري بي يف تي ليمتد. مو�ضــوع الوكــالــة/
علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  منتجات 
وذلك   وتاريـخ:2006/8/16م.   )6020( برقـــم  االأحل�ضي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/16م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /مــيــدتــرونــيــك.  وكــالــة 
الــرازي.  ناتكو  با�ضم  امل�ضجلة  عدا  اأق�ضام  �ضبعه  عدد  طبية 
 )6489( برقـــم  االأحل�ضي.  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2007/6/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/17م

الوكــالــة/عربيات  مو�ضــوع  ميرتين.  فــري  يف  /ان  وكــالــة 
برقـــم  الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  معاقني. 
)5044( وتاريـخ:2004/7/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/17م

وكالة /�ضاندوجن �ضنغنا ميديكال. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)7522( وتاريـخ:2009/6/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/30م

الوكــالــة/قفازات  مو�ضــوع  ميديكال.  جــي  ــي  /ت وكــالــة 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)5877( وتاريـخ:2006/5/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/16م

معاقني.  الوكــالــة/كرا�ضي  مو�ضــوع  فو�ضان.  /م�ضنع  وكالة 
برقـــم  االأحــلــ�ــضــي.  عــلــي  ح�ضن  بــاإ�ــضـــــم/احــمــد  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2000/6/7م. وذلك    )3822(

2020/6/7م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ميديكال.  /اتــيــ�ــص  وكــالــة 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/7/1م. وذلك    )7524(

2020/7/1م
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الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  ميديكال.  نوري  /الميدي  وكالة 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)8393( وتاريـخ:2011/7/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/19م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  كــلــونــال.  /خمــتــربات  وكــالــة 
برقـــم  االأحــلــ�ــضــي.  عــلــي  ح�ضن  بــاإ�ــضـــــم/احــمــد  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/6/9م. وذلك    )7489(

2020/6/9م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ميديكال.  تيانكاجن  /انــهــوي  وكــالــة 
برقـــم  الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  �ضريجنات. 
)5045( وتاريـخ:2004/7/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/17م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  الطبية  �ضنج  اب  /هاي  وكالة 
الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  طبية.  ومعدات  منتجات 
الطبية. برقـــم )5072( وتاريـخ:2004/2/27م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/27م

الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  هيلث.  ــال  ــن /كــاردي وكــالــة 
 )5489( برقـــم  الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2005/7/2م. وذل

2020/7/2م

طبية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  وت�ص.  /ميدي  وكالة 
باإ�ضـم/احمد ح�ضن علي االأحل�ضي. برقـــم )7955(  امل�ضجـلة 
ــــخ:2010/5/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/19م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ت�ضينانغ.  �ضرق  �ضمال  /جمموعة  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حمود عبداهلل ثابت العنرتي. برقـــم 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/10/29م.  ـــ ــاري وت  )11398(

تاريخ: 2020/10/29م

ــة/اأدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ ـــ ــوك وكـــالـــة /هـــايـــت فـــارمـــا. مــو�ــضــــــــوع ال
 )5661( برقـــم  اإخـــوان.  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2005/10/29م. وذل

2020/11/2م

وكــالــة /�ــضــركــة كــمــربالنــدبــاتــنــج كــوربــوريــ�ــضــن / دابـــرتي 
ال�ضكر.  عن  بديل  الوكــالــة/حملي  مو�ضــوع  ليمتد.  فــودز 
برقـــم  الطبية.  اإخـــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/9/5م. وذلك    )5574(

2020/9/5م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضناعية.  الطبية  رمي  /جوجن  وكالة 
لتجارة  اإخوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ميدانية.  اإبر 
وذلك   وتــاريـــــخ:1993/12/9م.   )2205( برقـــم  ــة.  االأدوي

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/9م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ال�ضحية.  االداء  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  الطبية.  اإخـــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)5568( وتاريـخ:2005/8/28م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/28م

الوكــالــة/مري�ص  مو�ضــوع  �ــضــكــورثــون.  /هــــاريف  ــة  ــال وك
لتجارة  اإخوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  هارفرينكن�ص. 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2002/7/9.   )4415( برقـــم  االأدوية. 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/9م
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امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /جاكينكا.  وكــالــة 
برقـــم  االأدويــــة.  لتجارة  اإخـــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة 
)4414( وتاريـخ:2002/7/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/10م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /بــروفــارمــا.  وكالة 
برقـــم  االأدويــــة.  لتجارة  اإخـــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1997/2/2م. وذلك    )1795(

2020/10/11م

وكالة /ميديكور مييديز. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. امل�ضجـلة 
برقـــم  االأدويــــة.  لتجارة  اإخـــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة 
)7125( وتاريـخ:2008/8/11م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/11م

طبية.  الوكــالــة/اأدوات  مو�ضــوع  ال.  ار  ا�ص  /رميو�ص  وكالة 
االأدويـــة.  لتجارة  اإخـــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2011/12/19م.   )8520( برقـــم 

من تاريخ: 2020/12/9م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  كري  هيلث  /با�ضانتي  وكالة 
واقيات ذكريه وزيوت. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة املح�ضار اإخوان 
وذلك   وتــاريـــــخ:2011/10/22م.   )8478( برقـــم  الطبية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/22م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  فــارم  ميد  /اوزت�ضري  وكالة 
اإخــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  دوائــيــة.  تراكيب 
وتاريـخ:2018/10/8م.   )12029( برقـــم  االأدوية.  لتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/8م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ال.  ا�ــص  /كاتالي�ضي�ص  وكالة 
االأدويـــة.  لتجارة  اإخـــوان  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/9/2م.   )8850( برقـــم 

تاريخ: 2020/9/2م

مو�ضــوع  املـــحـــدودة.  )اخلــا�ــضــة(  ويل�ضري  /مــعــامــل  وكــالــة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  الــدوائــيــة.  املنتجات  الوكــالــة/جميع 
 )12132( برقـــم  ــة.  االأدوي لتجارة  اإخــوان  املح�ضار  �ضركة 
ــــخ:2018/12/5م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/12/5م

الوكــالــة/فيتامينات.  مو�ضــوع  املحدودة.  هيلث  /باور  وكالة 
 )6038( برقـــم  اإخـــوان.  املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2006/8/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/29م

الوكــالــة/اأدوية  مو�ضــوع  همدرد.  معامل  /�ضركة  وكالة 
الطبية.  ــوان  اإخ املح�ضار  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ع�ضبية. 
برقـــم )5970( وتاريـخ:2006/7/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/7/17م

وكالة /كليت�ص لالأدوية. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنية 
عدا ماء غريب واللوا�ضق. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ح�ضن نا�ضر حممد 
وذلك   وتــاريـــــخ:2000/5/27م.   )7466( برقـــم  القا�ضمي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/27م

امل�ضجـلة  طبية.  الوكــالــة/احزمه  مو�ضــوع  /نيوميد.  وكالة 
برقـــم  الطبية.  وامل�ضتلزمات  لالأدوية  املتوكل  باإ�ضـم/�ضركة 
)3334( وتاريـخ:1998/6/1م. وذلك  ملدة خم�ص �ضنوات من 

تاريخ: 2016/6/1م
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مــو�ــضــــــــوع  املـــــحـــــدودة.  زون   + بـــو�ـــص  /�ـــضـــركـــة  ـــة  ـــال وك
باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات 
 )10508( برقـــم  الطبية.  وامل�ضتلزمات  لــالأدويــة  املتوكل 
تاريخ:  من  �ضنوات  اربع  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/11/7م. 

2016/11/7م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  �ــضــرياتــوري.  ايــه  ا�ــص  �ضي  /اي  وكالة 
احمد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  اخل�ضبية.  االبواب  م�ضتلزمات 
حممد بعوم. برقـــم )7507( وتاريـخ:2009/6/20م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/20م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الطبية.  للمنتجات  /ايفراي�ضت  وكالة 
نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة  طبية.  ا�ضتهالكية  مــواد 
وتاريـخ:2018/8/19م.   )11967( برقـــم  �ضيبان.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/19م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  بي.  ايه  ميديكال  /بويل  وكالة 
عبداهلل  نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة  اخلاليا.  قيا�ص 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/9/4م.   )9515( برقـــم  �ضيبان. 

�ضنة من تاريخ: 2020/9/4م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  اوبتيكال  /اوليمبو�ص  وكالة 
نا�ضر عبداهلل  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة  اأجهزة خمتربات. 
�ضيبان. برقـــم )4717( وتاريـخ:2003/6/25م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/25م

وكالة /كري �ضرتمي هيلث. مو�ضــوع الوكــالــة/افالم وحماليل. 
برقـــم  �ضيبان.  عبداهلل  نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2016/10/17م.  ـــ ــاري وت  )10826(

تاريخ: 2020/10/17م

الوكــالــة/مراوح  مو�ضــوع  جــريــف.  /كروفبتوت  وكــالــة 
برقـــم  عــبــداهلل.  عــبــده  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة  �ضقف. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1988/7/4م. وذلك    )1284(

2020/7/4م

اإ�ضاءه.  واأنظمة  الوكــالــة/جنف  مو�ضــوع  /ليدز.  وكالة 
 )8904( برقـــم  عــبــداهلل.  عبده  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة 
ــــخ:2012/10/2م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/10/2م

وكالة /ريكيت بينكيزر. مو�ضــوع الوكــالــة/مطهرات منزلية. 
برقـــم  القباطي.  عبداهلل  عبده  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة 
)1287( وتاريـخ:1988/8/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/20م

منزلية.  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  /زانــو�ــضــي.  وكــالــة 
 )1271( برقـــم  عــبــداهلل.  عبده  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة 
ــــخ:1988/6/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/1م

كهربائية.  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  ــن.  ــادري /اج وكــالــة 
برقـــم  القباطي.  عبداهلل  عبده  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/9/29م.   )12018(

تاريخ: 2020/9/29م

الوكــالــة/الكزومرات  مو�ضــوع  الكرتيك.  /اتــيــون  وكالة 
عبده  يا�ضني  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  امل�ضانع.  ومفاتيح 
عبداهلل. برقـــم )1285( وتاريـخ:1988/7/3م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/3م
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وكالة /فالفوين العاملية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/زيوت. 
 )9669( برقـــم  اليماين.  حممد  علي  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنوات  �ضت  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/12/3م. 

2014/12/3م

الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  ميديكا.  /روتــكــ�ــص  وكــالــة 
 )3825( برقـــم  ميا�ص.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2000/6/5م. وذل

2020/6/5م

وكالة /ترويكا لالأدوية. مو�ضــوع الوكــالــة/تراكيب دوائية. 
 )11882( برقـــم  ميا�ص.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2018/7/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/15م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /دلتابيو.  وكالة 
 )8720( برقـــم  ميا�ص.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2012/6/9م. وذل

2020/6/9م

وكالة /جياجنني فامني ميديكال دفاي�ص. مو�ضــوع الوكــالــة/
امل�ضجـلة  الــدوائــيــة.  املنتجات  مــن  ال�ضركة  منتجات  كافة 
 )12459( برقـــم  مــيــا�ــص.  اأحــمــد  اأحــمــد  باإ�ضـم/ح�ضني 
ــــخ:2019/5/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/26م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  انرتنا�ضيونال.  /ابـــرام  وكــالــة 
اأحمد  اأحمد  باإ�ضـم/ح�ضني  امل�ضجـلة  الدوائية.  املنتجات 
ميا�ص. برقـــم )11193( وتاريـخ:2017/6/19م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/19م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  اتــ�ــص.  بــي  ام  جــي  /فــوراليــف  وكــالــة 
مبارك  يحيى  باإ�ضـم/كمال  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وذلك   وتاريـخ:2015/3/25م.   )10396( برقـــم  الطم�ضة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/25م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  تــي.  انــد  دوريكو�ضي  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
يحيى  باإ�ضـم/كمال  امل�ضجـلة  احلرارية.  ال�ضناعية  االأوراق 
وتاريـخ:2014/1/13م.   )9749( برقـــم  الطم�ضة.  مبارك 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/1/13م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  لل�ضناعات  فومنجوي  /�ضنزن  وكــالــة 
الوكــالــة/اأفالم االأ�ضعة الطبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/كمال يحيى 
وتاريـخ:2012/7/30م.   )8814( برقـــم  الطم�ضة.  مبارك 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/30م

فارغه  الوكــالــة/قوارير  مو�ضــوع  فورتن.  /�ضنزهن  وكالة 
وثالجات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبدالهادي نعمان القر�ضي. برقـــم 
)3864( وتاريـخ:2000/7/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/17م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الكهربائية.  للمولدات  /تك�ضان  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/طيب  امل�ضجـلة  الــبــرتول.  او  الديزل  مولدات 
وتــاريـــــخ:2004/5/8م.   )4957( برقـــم  االأحل�ضي.  غالب 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضحية.  للمنتجات  فارما  /نا�ص  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  جتميل.  وم�ضتح�ضرات  �ضحية  منتجات 

 )12391( بــرقـــــــــــم  الــعــيــدرو�ــص.  ــد  ــم اح مــر�ــضــد  مــنــجــد 
ــــخ:2019/4/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/13م
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الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  الكرتيك.  /بانا�ضونيك  وكالة 
حمود  باإ�ضـم/عبدالكرمي  امل�ضجـلة  �ضامله.  اال�ضالك  متديد 
ــخ:2007/5/28م.  ـــ ــاري وت  )6445( برقـــم  عطيه.  حممد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/28م

وكالة /�ضي�ضن فارما �ضيوتيكال املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
العزاين. برقـــم  باإ�ضـم/اأحمد حممد ح�ضني  امل�ضجـلة  اأدوية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/2/25م.   )10356(

تاريخ: 2020/2/25م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  املحدودة.  مونديال  /فارما  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  االأدويـــة.  من  املنتجات  ــواع  اأن
وتاريـخ:2019/4/29م.   )12431( برقـــم  العزاين.  ح�ضني 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/29م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  البوراتوري�ص.  /اثلون  وكالة 
برقـــم  ــزاين.  ــع ال ح�ضني  حممد  بــاإ�ــضـــــم/اأحــمــد  امل�ضجـلة 
)8737( وتاريـخ:2012/6/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/16م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  البوراتوريز  /اميبيوتك  وكالة 
العزاين. برقـــم  باإ�ضـم/اأحمد حممد ح�ضني  امل�ضجـلة  اأدوية. 
)8427( وتاريـخ:2011/8/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/20م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /كوبر  وكالة 
 )8776( برقـــم  ــزاين.  ــع ال ح�ضني  حممد  بــاإ�ــضـــــم/اأحــمــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2012/7/9م. وذل

2020/7/9م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  املحدودة.  فارما  /�ضاميل  وكالة 
برقـــم  ــزاين.  ــع ال ح�ضني  حممد  بــاإ�ــضـــــم/اأحــمــد  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/7/18م.   )11217(

تاريخ: 2020/7/18م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضرتيز.  اند  /�ضيفزون  وكالة 
العزاين.  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  جراحية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/7/25م.   )10749( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/25م

وكالة /�ضركة الت�ضامن الدولية للعطور. مو�ضــوع الوكــالــة/
�ضالح  علي  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة  وعــطــورات.  جتميل  مــواد 
ملدة  وتاريـخ:2011/5/2م. وذلك   برقـــم )8359(  العودي. 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/2م

مو�ضــوع  الطبية.  للخدمات  العلمية  /املــوؤ�ــضــ�ــضــة  وكــالــة 
علي  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة  طبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات 
ــخ:2013/5/13م.  وتــاريـــ  )9277( برقـــم  العودي.  �ضالح 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/13م

الوكــالــة/اأ�ضمده  تليازر. مو�ضــوع  لفنج فري  وكالة /�ضاندوجن 
كافه منتجات ال�ضركة. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح اأحمد دغ�ضان. 
برقـــم )10884( وتاريـخ:2016/11/27م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/11/27م

وكالة /جياجن�ضو وانوجن كميكال ليمتد. مو�ضــوع الوكــالــة/
اأحمد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  زراعــيــة.  كيميائية  منتجات 
دغ�ضان. برقـــم )10940( وتاريـخ:2017/1/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/1/4م
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الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  جــواجنــزن.  /انــهــوي  وكــالــة 
برقـــم  دغ�ضان.  اأحمد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  الكيموزراعية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/4/18م.   )11069(

تاريخ: 2020/4/18م

الوكــالــة/مبيدات  وكالة /بيجني كام�ضن اجروتك. مو�ضــوع 
برقـــم  دغــ�ــضــان.  اأحــمــد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  زراعــيــة. 
)9242( وتاريـخ:2013/4/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/22م

وكالة /لياويانغ واتروجن كميكال كمبني. مو�ضــوع الوكــالــة/
�ضماد. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح اأحمد دغ�ضان. برقـــم )8732( 
ــــخ:2012/6/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/13م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  كيميكال.  ييزهو  �ضتي  /يك�ضينج  وكالة 
دغ�ضان.  اأحمد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  كيموزراعية.  منتجات 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/7/24م.   )11236( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/24م

وكالة /جياجن�ضو ت�ضاجنكوجن. مو�ضــوع الوكــالــة/كيماويات 
برقـــم  دغــ�ــضــان.  اأحــمــد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  زراعــيــة. 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2020/10/29م.  ـــ ــاري وت  )11396(

تاريخ: 2020/10/29م

زراعية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضي.  ان  /�ضي  وكالة 
 )8953( برقـــم  دغ�ضان.  اأحــمــد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2012/11/14م. وذل

2020/11/14م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  كميكال.  زينجنوجن  /يك�ضنج  وكالة 
دغ�ضان.  اأحمد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  كيموزراعية.  منتجات 
برقـــم )10832( وتاريـخ:2016/10/18م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/10/18م

وكالة /�ضينجيان هواجن زينجياي للهند�ضة احليوية. مو�ضــوع 
اأحمد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  ح�ضرية.  الوكــالــة/مبيدات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2017/4/18م.   )11070( برقـــم  دغ�ضان. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/18م

وكالة /كومبو جي ام بي ات�ص كيه جيه. مو�ضــوع الوكــالــة/
دغ�ضان.  اأحمد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  زراعــيــة.  خم�ضبات 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/11/26م.   )8982( برقـــم 

من تاريخ: 2020/11/26م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  او.  �ضي  زد  اف  /نــاتــك  وكــالــة 
واملعدات  للبيئة  الزراعية  واملنتجات  املتنقلة  االت�ضاالت 
بالعالمة )XIAOMI( )Mi(. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضاهر �ضايع 
وتاريـخ:2017/12/20م.   )11600( برقـــم  �ضعدان.  ناجي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/15م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  الطبية  للرعياة  /ثــريونــاتــي  وكــالــة 
امل�ضجـلة  الــدوائــيــة.  ال�ضركة  منتجات  الوكــالــة/جميع 
 )12586( برقـــم  امل�ضلعي.  عامر  �ضالح  �ضالح  باإ�ضـم/حممد 
ــــخ:2019/7/24م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/24م

دوائية  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  /الفارد  وكالة 
عامر  �ضالح  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  �ضنفًا.  ثالثون 
امل�ضلعي. برقـــم )11936( وتاريـخ:2018/8/5م. وذلك  ملدة 

�ضنتني من تاريخ: 2019/8/5م
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الوكــالــة/اأدوية.  وكالة /�ضيف تارنرتلز املحدودة. مو�ضــوع 
برقـــم  امل�ضلعي.  عامر  �ضالح  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2018/9/19م.  ـــ وتــاري  )12001(

تاريخ: 2019/9/19م

الوكــالــة/اأدوية �ضنفني.  وكالة /انرتنا�ضونال درج. مو�ضــوع 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة كزن الدولية للتجارة. برقـــم )5243( 
تاريخ:  من  �ضنوات  اربع  ملدة  وذلــك   وتــاريـــــخ:2005/1/3م. 

2017/1/3م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /انرتنا�ضيونال.  وكالة 
برقـــم  والتوكيالت.  للتجارة  الدولية  كــزن  باإ�ضـم/�ضركة 
)6100( وتاريـخ:2006/10/1م. وذلك  ملدة احد ع�ضر عامًا 

من تاريخ: 2010/10/15م

وكالة /�ضينا فارم. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية خم�ضة اأ�ضناف. 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة كزن الدولية للتجارة. برقـــم )5242( 
تاريخ:  من  �ضنوات  اربع  ملدة  وذلــك   وتــاريـــــخ:2005/1/3م. 

2017/1/3م

وكالة /باكالر جيد�ضان املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. 
والتوكيالت.  للتجارة  الدولية  كزن  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
برقـــم )8001( وتاريـخ:2010/6/16م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/16م

مو�ضــوع  لتد.  اويه  انرتنا�ضيونال  جامبل  اند  /بروكرت  وكالة 
امل�ضجـلة  املالب�ص.  ومعقمات  الغ�ضيل  الوكــالــة/م�ضاحيق 
باإ�ضـم/ال�ضركة اليمنية للتجارة املحدودة. برقـــم )10180( 
وتاريـخ:2014/10/23م. وذلك  ملدة �ضت �ضنوات من تاريخ: 

2015/10/23م

بني  توجن  تياجنني   / املحدودة  ال�ضناعية  بني  /زنوجن  وكالة 
�ضيارات.  الوكــالــة/بطاريا  مو�ضــوع  املحدودة.  ال�ضناعية 
 )5004( برقـــم  زيــد.  عبده  حممد  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/6/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/14م

ثالثه  الوكــالــة/اأدوية  مو�ضــوع  كري.  هيلث  /اردن  وكالة 
برقـــم  ح�ضن.  حممد  �ضعيد  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  اأ�ضناف. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/8/7م. وذلك    )8825(

2020/8/7م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  رادوفي�ص.   ,  80 /ادجــاكــا  وكالة 
�ضيدالنية ومواد جتميل. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد �ضعيد حممد 
ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2012/8/5م.   )8821( برقـــم  ح�ضن. 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/5م

ال�ضيدالنية.  للمنتجات  نوفيل  تــي  بــي  /خمــتــربات  وكــالــة 
مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد 
�ضعيد حممد ح�ضن. برقـــم )10447( وتاريـخ:2015/7/6م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/6م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  و�ضركاهم.  وراعي  في�ضل  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  ح�ضن.  حممد  �ضعيد  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)3888( وتاريـخ:2000/8/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/15م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ايــفــارم.  /خمــتــربات  وكــالــة 
�ضيدالنية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/اأحمد �ضعيد حممد ح�ضن. برقـــم 
)7092( وتاريـخ:2008/7/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/21م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  الطبية.  لل�ضناعات  /فاركوماك  وكالة 
�ضعيد حممد ح�ضن.  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  م�ضتلزمات طبية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:20011/7/16م.   )8396( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/16م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  فينوير.  /ابفلك�ص  وكالة 
برقـــم  ناجي.  عبداهلل  يحيى  باإ�ضـم/�ضهاب  امل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/12/11م.  ـــ ــاري وت  )11503(

تاريخ: 2019/12/11م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الطبية.  للمنتجات  /باكوميد  وكالة 
ناجي.  عبداهلل  يحيى  باإ�ضـم/�ضهاب  امل�ضجـلة  االبر.  منتجات 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/7/16م.   )12574( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/16م

الوكــالــة/اأدوية  مو�ضــوع  جــوفــري.  /جــوبــوريــج  وكــالــة 
الطبية  االأمل  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتح�ضرات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2008/5/28م.   )7006( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/28م

الكهربائية.  واالأجهزه  للمعدات  جاجنفينج  /�ضوندي  وكالة 
واأجهزة  )معدات  ال�ضركة  منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع 
برقـــم  �ضالح.  مثنى  علي  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  كهربائية(. 
)4963( وتاريـخ:2004/5/11م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/11م

حتليل  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  ميد.  /بوديتك  وكالة 
برقـــم  الزبيدي.  غالب  عبداهلل  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة  الدم. 
)10014( وتاريـخ:2014/6/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ميديكال.  هويدا  /جياجن�ضو  وكالة 
ح�ضان.  حيدر  قايد  باإ�ضـم/�ضعيد  امل�ضجـلة  جراحية.  خيوط 
برقـــم )6433( وتاريـخ:2007/5/20م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/20م

وكالة /�ضينزن فيتكن للتكنولوجيا. مو�ضــوع الوكــالــة/جميع 
امل�ضجـلة  الطبية.  وامل�ضتلزمات  االأجهزة  من  ال�ضركة  منتجات 
 )11922( برقـــم  ح�ضان.  حيدر  قايد  باإ�ضـم/عبداجلليل 
ــــخ:2018/7/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/29م

مو�ضــوع  املـــحـــدودة.  امل�ضئولية  ذات  ــاكــريي  ــت /اي ــة  وكــال
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  طبية(.  )اأجهزة  املنتجات  الوكــالــة/كافة 
برقـــم  والــتــوكــيــالت.  للتجارة  العاملية  تكنوميد  �ضركة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/6/23م.   )12538(

تاريخ: 2020/6/23م

املــحــدودة.  الطبية  للمنتجات  باجنلي  /ت�ضيجيانغ  وكالة 
امل�ضجـلة  طبية(.  )ل�ضق  طبية  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع 
 )9278( برقـــم  �ضهاب.  علي  �ضليمان  باإ�ضـم/عبدالعزيز 
ــــخ:2013/5/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/18م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  البوراتوريز.  /�ضافدي  وكالة 
وامل�ضتلزمات  لــالأدويــة  باإ�ضـم/الفي�ضل  امل�ضجـلة  �ضافوي. 
الطبية. برقـــم )4138( وتاريـخ:2001/8/18م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/18م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  املحدودة.  كوزمتك  /دنتال  وكالة 
اع�ضاب. امل�ضجـلة باإ�ضـم/في�ضل قا�ضم قائد اجلوحلي. برقـــم 
)4745( وتاريـخ:2003/7/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/23م



330

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الطبية.  للمنتجات  /مك�ضمار  وكالة 
منتجات ع�ضبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/في�ضل قا�ضم قائد اجلوحلي. 
برقـــم )8749( وتاريـخ:2012/6/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/14م

الوكــالــة/بالط  مو�ضــوع  ال�ضعودي.  اخلزف  /�ضركة  وكالة 
�ضرياميك. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح احمد �ضالح ال�ضياين. برقـــم 
)4966( وتاريـخ:2004/5/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/16م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  )الهند(  /اوتواليت  وكالة 
منتجات اإ�ضاءة ومنتجات كهرباء. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده حممد 
وتــاريـــــخ:2007/3/27م.   )6353( برقـــم  ال�ضوايف.  �ضعيد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/27م

الوكــالــة/اإطارات.  مو�ضــوع  املحدودة.  تاير  /فولرن  وكالة 
برقـــم  ــوايف.  ــ�ــض ال �ضعيد  حمــمــد  بــاإ�ــضـــــم/عــبــده  امل�ضجـلة 
)10403( وتاريـخ:2015/4/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/8م

�ضيارات.  الوكــالــة/ملبات  مو�ضــوع  مبفرك.  /جلوال  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده حممد �ضعيد ال�ضوايف. برقـــم )6376( 
ــــخ:2007/4/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/18م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  كي.  كوجيوكي  جاكو  كاو  /دينكي  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/عبده  امل�ضجـلة  كهربائي(.  )ال�ضق  �ضلي�ضات 
وتــاريـــــخ:2007/4/18م.   )6377( برقـــم  ال�ضوايف.  �ضعيد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/18م

وكالة /ننجبو ديلي لال�ضترياد والت�ضدير. مو�ضــوع الوكــالــة/
م�ضتلزمات مكتبية وقرطا�ضية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبداهلل 
وتاريـخ:2009/10/20م.   )7681( برقـــم  جازم.  عبدامللك 

وذلك  ملدة ثالث �ضنوات من تاريخ: 2018/10/20م

وكالة /خمتربات كابلني بوينت املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
منتجات �ضيدالنية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد حممد عبدالوا�ضع 
وذلك   وتــاريـــــخ:2016/6/25م.   )10727( برقـــم  الطيب. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/25م

مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  الوطنية  /ال�ضركة  وكالة 
عبدالوا�ضع  حممد  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2002/6/9م.   )4384( برقـــم  الطيب. 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/9م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /اك�ضري  وكالة 
 )4390( برقـــم  الطيب.  عبدالوا�ضع  حممد  باإ�ضـم/حممد 
ــــخ:2002/6/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/15م

الوكــالــة/ناقالت  مو�ضــوع  لل�ضاحنات.  امل�ضاهمه  /مان  وكالة 
احلثيلي.  حممد  احمد  باإ�ضـم/ح�ضني  امل�ضجـلة  وحــافــالت. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/7/15م.   )11212( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/15م

الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  �ضكمري.  جري  /رافين�ضري  وكالة 
وال�ضناعة  للتجارة  اتيكو  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضيارات. 
وذلك   وتاريـخ:2016/6/15م.   )10717( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/15م


