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�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضانيتا�س.  بــي  /�ي  وكــالــة 
 )4898( برقـــم  �جلرب.  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2004/3/1م. وذل

2019/3/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  هاو�س.  �يفرون   , جلف  /�فــري  وكالة 
�ضاهر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  وكهربائية.  �كرتونية  ميازين 
للتجارة �ملحدودة. برقـــم )1913( وتاريـخ:1992/8/16م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/16م

�لوكــالــة/�لطابعات  مو�ضــوع  ليمتد.  /زيــروكــ�ــس  وكــالــة 
و�ملطابع �لرقمية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �إبك�س مين للتجارة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2012/6/18م.   )8744( برقـــم  �ملحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/18م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لــالأدويــة.  اليبوتني  /هــربــني  وكــالــة 
علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �دويـــة.  طبية  منتجات 
د�ديه. برقـــم )8378( وتاريـخ:2011/5/14م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/5/14م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /كوتر�  وكالة 
 )5944( بــرقـــــــــــم  د�ديــــــه.  عــلــي  عــبــده  ــم/حمــمــد  ـــ بــاإ�ــض
ــــخ:2006/6/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/28م

�لوكــالــة/جبنه  مو�ضــوع  كومبني.  ت�ضر  /ب�ضت  وكــالــة 
برقـــم  د�ديــه.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  مطبوخ. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/8/6م. وذلك    )5534(

2019/8/6م

�لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /الكتالي�س  وكالة 
برقـــم  د�ديــه.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  غذ�ئية. 
من  �ضنتني  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2017/10/24م.   )11385(

تاريخ: 2018/10/24م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �حلياه.  لعلوم  �بايوتك�س  /نوتر  وكالة 
�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم علي �ضعيد �حلن�س. برقـــم 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/11/1م.  ـــ وتــاري  )11406(

تاريخ: 2018/11/1م

و�ل�ضكاكر.  �لــدروبــ�ــس  ل�ضناعة  ـــاد  �الحت /�ــضــركــة  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  و�ضكاكر.  دروبــ�ــس  �لوكــالــة/ريبا�س  مو�ضــوع 
 )5884( برقـــم  ح�ضن.  حممد  �ضعيد  باإ�ضـم/عبد�لرحمن 
ــــخ:2006/5/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/28م

وكالة /خمترب�ت �لي�ضا. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة 
 )4392( برقـــم  ح�ضن.  حممد  �ضعيد  باإ�ضـم/عبد�لرحمن 
ــــخ:2002/6/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/15م

مو�ضــوع  �لدو�ئية.  للمنتجات  كو�ضت  /وي�ضت  وكالة  وتعديل 
ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/مو�ضى  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
وذلك   ــخ:2011/2/20م.  وتــاريـــ  )8268( برقـــم  �لعز�ين. 
ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/20م وكان �لتعديل يف مو�ضوع 

�لوكالة.

وكالة /�م ��س بيوتيالين كومبني ليمتد. مو�ضــوع �لوكــالــة/
م�ضتح�ضر�ت جتميل. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة كاترينا للتجارة 
وذلك   وتاريـخ:2013/10/10م.   )9593( برقـــم  �ملحدودة. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/10/10م
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و�ضحوم.  �لوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  جلف.  /�ك�ضل  وكالة 
باإ�ضـم/عمار حممد �حمد �ل�ضاري. برقـــم )7930(  �مل�ضجـلة 
تــاريــخ:  ملـــدة �ضنتني مــن  وتــــاريـــــــــخ:2010/5/9م. وذلــــك  

2018/5/9م

�لطفل  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  بيبي.  /كامر�  وكالة 
مكرد.  �ضعيد  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  )ر�ضاعات(.  كامر�  ماركة 
برقـــم )3381( وتاريـخ:1998/8/11م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/8/11م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  كر.   - /�فك�س  وكالة 
للتجارة و�خلدمات. برقـــم )4161(  �الأهلية  باإ�ضـم/�ل�ضركة 
ــــخ:2001/9/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/16م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لطبية.  للرعاية  /فر�ضيين�س  وكالة 
�الأهلية  باإ�ضـم/�ل�ضركة  �مل�ضجـلة  �لغ�ضائي.  �لفرز  منتجات 
للتجارة و�خلدمات. برقـــم )3415( وتاريـخ:1998/10/13م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/13م

وكالة /مافرو هيلث كر بر�يفت. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
�ضيدالنية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة فوؤ�د �جلاكي وحز�م فارما. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/3/12م.   )10620( برقـــم 

من تاريخ: 2019/3/12م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  ليمتد.  فارما  /بي  وكالة 
فارما.  وحز�م  �جلاكي  فوؤ�د  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/3/22م.   )11030( برقـــم 

من تاريخ: 2019/3/22م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  �ضاين�ضي�س  اليف  /زيــون  وكالة 
فـــوؤ�د  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــركــة  �مل�ضجـلة  طبيعية.  م�ضتح�ضر�ت 
 )10782( بــرقـــــــــــم  لــــالأدويــــة.  فـــارمـــا  وحـــــز�م  �جلـــاكـــي 
ــــخ:2016/8/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/28م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لطبية  لالأجهزة  يو  فور  /�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  �الأذن.  ح�ضو�ت  �نفية  �لوكــالــة/ح�ضو�ت 

 )10329( برقـــم  مــيــا�ــس.  علي  حممد  علي  �لــديــن  ــالء  ع
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:2015/2/10م. وذل ــــ ـــاري وت

2018/2/10م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �خلا�ضة  /�ضازوز�كا  وكالة 
ميا�س.  علي  حممد  علي  �لدين  باإ�ضـم/عالء  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
ملدة  ــك   وذل وتـــاريـــــــخ:2017/11/27م.   )11499( برقـــم 

�ضنتني من تاريخ: 2018/11/27م

طبية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /لوفي�ضتاين.  وكالة 
برقـــم  نــاجــي.  عــبــد�هلل  يحيى  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــهــاب  �مل�ضجـلة 
)11254( وتاريـخ:2017/8/5م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/5م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  للتكنولوجيا.  /�لفيتال  وكالة 
برقـــم  ناجي.  عبد�هلل  يحيى  باإ�ضـم/�ضهاب  �مل�ضجـلة  طبية. 
)12009( وتاريـخ:2018/9/9م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/9م

وكالة /بري�ضيديز بيور �ضتوفارما. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  �جلزيره  �أمان  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
وذلك   وتاريـخ:2017/11/14م.   )11436( برقـــم  �لطبية. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/11/14م
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�لوكــالــة/ مــو�ــضــــــــوع  ريــ�ــضــرتــ�ــس.  اليـــف  /فــارمــا  ــة  ــال وك
ـــــة ,مــكــمــالت غــذ�ئــيــة ,  جــمــيــع مــنــتــجــات �لــ�ــضــركــة )�دوي
�أمـــان  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــركــة  �مل�ضجـلة  جتــمــيــل(.  م�ضتح�ضر�ت 
 )10567( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  �جلزيرة 
ــــخ:2016/1/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/19م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل �كمي  /خمــتــرب�ت  وكــالــة 
�جلزيرة  �أمـــان  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  دو�ئــيــة.  منتجات 
 )11129( بــرقـــــــــــم  �لــطــبــيــة.  ــزمــات  ــتــل و�ملــ�ــض لــــالأدويــــة 
ــــخ:2017/5/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/21م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  برودكت�س  هيلث  /�كيا  وكالة 
�أمــان  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  ع�ضبية.  ومنتجات  ـــة  �أدوي
 )10659( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  �جلزيرة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2016/5/2م. وذل

2019/5/2م

وكالة /معامل �ي �ن بي �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
لالأدوية  �جلزيرة  �أمــان  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
و�مل�ضتلزمات �لطبية. برقـــم )6472( وتاريـخ:2007/6/9م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/9م

وكالة /بني �رز نيميتال جي �م بي �ت�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/
ــدري.  �خل حممد  عــبــد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  ـــة.  �أدوي
برقـــم )3610( وتاريـخ:1999/7/12م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  بارينتر�لز  يانت  /ر�د  وكالة 
يحيى  حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  دو�ئــيــة.  منتجات 
�لعو��ضي. برقـــم )12096( وتاريـخ:2018/11/17م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/11/17م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �لدو�ئية.  /�ضريت�ضم  وكالة 
�لعو��ضي.  يحيى  حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  دو�ئــيــة. 
برقـــم )12151( وتاريـخ:2018/12/12م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/12/12م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  لــالأجــهــزة  تر�ضتالب  /نينقبو  وكــالــة 
جميل  باإ�ضـم/م�ضطفى  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/منتجات 
وتــاريـــــخ:2018/8/7م.   )11945( برقـــم  �لعرب�ت.  �أحمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/7م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  هانيون  /خمترب�ت  وكالة 
�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد حممد يحيى �لعو��ضي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/8/24م.   )10465(

تاريخ: 2019/8/24م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضنتوريون.  /خمترب�ت  وكالة 
برقـــم  �خلــدري.  عو�س  عبد�هلل  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/3/16م.   )10623(

تاريخ: 2019/3/16م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  ــا.  ــارم ف /روزمـــونـــت  وكــالــة 
 )1275( برقـــم  مثنى.  حممد  حممد  باإ�ضـم/ح�ضني  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1988/6/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/16م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  جــرهــاردمــان.  /دكتور  وكالة 
 )1480( برقـــم  مثنى.  حممد  حممد  باإ�ضـم/ح�ضني  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1989/8/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/19م
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مو�ضــوع  �لطبية.  للمحاليل  وقــد�ح  م�ضعود  /م�ضنع  وكالة 
باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/حماليل 
ح�ضني حممد مثنى. برقـــم )8403( وتاريـخ:2011/7/23م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/23م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملحدودة.  دي  دي  /دي  وكالة 
برقـــم  ميا�س.  يحيى  عبد�هلل  ح�ضن  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/7/25م.   )11909(

تاريخ: 2019/7/25م

�لوكــالــة/�إطار�ت.  مو�ضــوع  هابن�س.  دوبل  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
برقـــم  �ملح�ضار.  عــبــد�هلل  حممد  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة 
)4131( وتاريـخ:2001/7/31م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/31م

وكالة /م�ضنع م�ضخات النديني. مو�ضــوع �لوكــالــة/م�ضخات 
برقـــم  �لــرجــال.  �أبــو  يحيى  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  مياه. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1998/9/9م. وذلك    )3405(

2019/9/9م

مع  �لوكــالــة/م�ضخات  مو�ضــوع  �يه.  بي  ��س  /كالبيد�  وكالة 
�لتجارية.  �أبو�لرجال  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجـلة  ملحقاتها. 
�ضنة من  ملدة  وتــاريـــــخ:1994/8/3م. وذلــك   برقـــم )970( 

تاريخ: 2019/8/3م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  جنر�ن  �لبان  /�ضركة  وكالة 
ع�ضر )�مل�ضا�س - �لكا�ضات - �حلليبات(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد 
وتاريـخ:2012/4/29م.  برقـــم )8666(  �ملقو�مي.  رزق  علي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/29م

مو�ضــوع  �حلديثة.  لل�ضناعات  �لعربية  /�ل�ضركة  وكــالــة 
�ملقو�مي.  رزق  علي  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/ع�ضائر. 
برقـــم )9634( وتاريـخ:2013/11/11م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2018/11/11م

�لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  �لغذ�ئية.  لل�ضناعات  /�لري  وكالة 
برقـــم  �ملقو�مي.  رزق  علي  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  غذ�ئية. 
)8668( وتاريـخ:2012/4/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/12م

طبية.  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /زيرون  وكالة 
برقـــم  �ملخاليف.  حممد  عبد�لقوي  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/2/3م. وذلك    )9787(

2019/2/3م

وكالة /�تر� للمو�د �ل�ضيدالنية �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
برقـــم  �لقا�ضمي.  حممد  نا�ضر  باإ�ضـم/ح�ضن  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
)6662( وتاريـخ:2007/9/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/29م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ل�ضحية.  للرعاية  /كلت�س  وكــالــة 
برقـــم  �لقا�ضمي.  حممد  نا�ضر  باإ�ضـم/ح�ضن  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/10/1م.   )11339(

تاريخ: 2019/10/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ي  لوجيكال  /بايو  وكالة 
برقـــم  �لقا�ضمي.  حممد  نا�ضر  باإ�ضـم/ح�ضن  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
)3087( وتاريـخ:1997/8/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/10م
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مو�ضــوع  �لنباتية.  لــلــزيــوت  �لعمانية  /�لــ�ــضــركــة  وكــالــة 
حممد  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  نباتية.  �لوكــالــة/زيوت 
حمفوظ بن جعره. برقـــم )8595( وتاريـخ:2012/3/24م. 

وذلك  ملدة ثالثة �ضنو�ت من تاريخ: 2017/3/24م

مو�ضــوع  ــار�ت.  ــالإط ل زهوجنتا  جياونان  /كينجد�و  وكالة 
�لوكــالــة/�إطار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبد�هلل �ل�ضباري. 
برقـــم )5515( وتاريـخ:2005/7/25م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/25م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لـــالإطـــار�ت.  �ي  تــي  �ي  ــي  /ج وكــالــة 
برقـــم  �ل�ضباري.  عبادهلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطــار�ت. 
)3940( وتاريـخ:1998/9/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/23م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  للمطاط.  يوجن�ضينج  /�ضاندوجن  وكالة 
برقـــم  �ل�ضباري.  عبد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطــار�ت. 
)5061( وتاريـخ:2004/7/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/24م

وكالة /�وزكا لالإطار�ت. مو�ضــوع �لوكــالــة/�إطار�ت وتيوبات. 
برقـــم  �لــ�ــضــبــاري.  �حــمــد  عــبــد�هلل  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة 
)6019( وتاريـخ:2006/8/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/16م

وكالة /ويفاجن يولوجن للمطاط �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�ل�ضباري.  �حمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطــار�ت. 
برقـــم )5060( وتاريـخ:2004/7/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/24م

وكالة /�ضينفينج جوك�ضينج تاير كولتد. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�ل�ضباري.  �حمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطــار�ت. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2004/11/22م.   )5179( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/22م

مو�ضــوع  و�لـــزيـــوت.  لل�ضحوم  �ملــتــحــدة  /�لــ�ــضــركــة  وكــالــة 
عبد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  و�ضحوم.  �لوكــالــة/زيوت 
وتاريـخ:2011/12/13م.   )8510( برقـــم  �ل�ضباري.  �حمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/13م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  يوجنتاي.  �ضاندوجن  /جمموعة  وكالة 
�ل�ضباري.  �حمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطــار�ت. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/6/6م.   )5455( برقـــم 

تاريخ: 2019/6/6م

وكالة /تيونال �نرتير�يز بي تي �ي ليمتد. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�حمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  وتيوبات.  �إطـــار�ت 
�ل�ضباري. برقـــم )7449( وتاريـخ:2009/5/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/5/5م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  للمطاط.  هوجن�ضينج  /�ضاندوجن  وكالة 
�ل�ضباري.  �حمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطــار�ت. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/6/6م.   )5454( برقـــم 

تاريخ: 2019/6/6م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لدولية.  للتجارة  /بريتانيكا  وكالة 
�لتالل  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لفم.  وغ�ضول  �ضحية  فوط 
 )9494( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  �الأدويـــة  لتجارة 
ــــخ:2013/8/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/28م
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�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  /بايوفيكو  وكالة 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد �أحمد �ضغر مهاو�س. برقـــم )12063( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2018/10/27م. وذل

2019/10/27م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �الدويــة.  و�ضناعة  لتجارة  /فيم  وكالة 
برقـــم  مهاو�س.  �ضغر  �أحمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
)11613( وتاريـخ:2018/2/5م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/5م

وكالة /�ضاين �لدو�ئية �ملحدوده. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
برقـــم  مهاو�س.  �ضغر  �أحمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/9/24م.   )12006(

تاريخ: 2019/9/24م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  كــر.  هيلث  �ي  بي  /جــي  وكالة 
�مل�ضنف.  حممد  عبد�جلليل  باإ�ضـم/عبد�مللك  �مل�ضجـلة  طبية. 
ملدة  ــك   وذل وتـــاريـــــــخ:2017/10/21م.   )11382( برقـــم 

�ضنتني من تاريخ: 2018/10/21م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  بايو.  ميندري  /�ضيتزين  وكالة 
�مل�ضنف.  حممد  عبد�جلليل  باإ�ضـم/عبد�مللك  �مل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )8036( وتاريـخ:2010/7/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/14م

مو�ضــوع  دفــايــز.  مديكال  ت�ضانغ�ضابيوند  /�ضركة  وكــالــة 
�لوكــالــة/�أجهزة وم�ضخات �ملحاقن. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�مللك 
عبد�جلليل حممد . برقـــم )10040( وتاريـخ:2014/6/5م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/5م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �الو�ــضــط.  �ل�ضرق  /برج�ضتون  وكالة 
�ملتطوره  �لعربية  باإ�ضـم/�ل�ضركة  �مل�ضجـلة  �ل�ضيار�ت.  �إطار�ت 
وذلك   وتاريـخ:2014/6/18م.   )10018( برقـــم  للتجارة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/18م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملحدودة.  فارما  /�ضاميل  وكالة 
برقـــم  �لــعــز�ين.  ح�ضني  حممد  بــاإ�ــضـــــم/�حــمــد  �مل�ضجـلة 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/7/18م.  ـــ وتــاري  )11217(

تاريخ: 2018/7/18م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /كوبر  وكالة 
 )8776( برقـــم  ــز�ين.  ــع �ل ح�ضني  حممد  بــاإ�ــضـــــم/�أحــمــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2012/7/9م. وذل

2019/7/9م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  البور�توريز  /�مبييوتك  وكالة 
�لعز�ين. برقـــم  باإ�ضـم/�أحمد حممد ح�ضني  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
)8427( وتاريـخ:2011/8/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/20م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضرتيز.  �ند  /�ضيفزون  وكالة 
�لعز�ين.  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  جر�حية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/7/25م.   )10749( برقـــم 

من تاريخ: 2019/7/25م

طبية.  �لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �لطبية.  /�وتو  وكالة 
برقـــم  �ضيبان.  عبد�هلل  نا�ضر  باإ�ضـم/عبد�لرز�ق  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2013/10/27م.   )9601(

تاريخ: 2019/10/27م
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وكالة /�يفر��ضت للمنتجات �لطبية. مو�ضــوع �لوكــالــة/مو�د 
��ضتهالكية طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�لرز�ق نا�ضر عبد�هلل 
�ضيبان. برقـــم )11967( وتاريـخ:2018/8/19م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/8/19م

طبية.  �لوكــالــة/جتهيز�ت  مو�ضــوع  ��س.  �م  /جيه  وكالة 
 )6217( برقـــم  �لطبية.  �ملظفر  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2006/12/12م. وذل

2019/12/12م

وحماليل.  �لوكــالــة/�فالم  مو�ضــوع  �ضرتمي.  /كــر  وكالة 
برقـــم  �ضيبان.  عبد�هلل  نا�ضر  باإ�ضـم/عبد�لرز�ق  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2016/10/17م.  ـــ ــاري وت  )10826(

تاريخ: 2019/10/17م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  الب.  ر�ضرج  /كوزما�س  وكالة 
�مليتمي.  حممد  �حمد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
برقـــم )8788( وتاريـخ:2012/7/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/14م

�مل�ضجـلة  دم.  �لوكــالــة/�أكيا�س  مو�ضــوع  /مــيــرت�.  وكالة 
 )10451( برقـــم  �مليتمي.  حممد  �حــمــد  بــاإ�ــضـــــم/�أحــمــد 
ــــخ:2015/7/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/12م

�لوكــالــة/�ضماد�ت  مو�ضــوع  �ــضــرجــكــال.  ـــي  /روب وكــالــة 
برقـــم  �مليتمي.  �حمد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  جر�حية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2012/12/26م.   )9032(

تاريخ: 2019/12/26م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لــالأدويــة.  �لعربية  /�ل�ضركة  وكالة 
�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أحمد �حمد �مليتمي. برقـــم )3944( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2000/10/29م. وذل

2019/10/29م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  و�للقاحات.  لالأم�ضال  /بهار�ت  وكالة 
برقـــم  �مليتمي.  حممد  �حمد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
)7095( وتاريـخ:2008/7/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/23م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  باي  كيو  /�ضاندوجن  وكالة 
م�ضتلزمات طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أحمد �حمد حممد �مليتمي. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/9/2م.   )4779( برقـــم 

تاريخ: 2019/10/29م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /بك�ضمكو  وكالة 
 )10485( برقـــم  �لــقــادري.  يحيى  ح�ضني  باإ�ضـم/معني 
ــــخ:2015/10/3م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/3م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /رو�ضان  وكالة 
 )10769( برقـــم  �لــقــادري.  يحيى  ح�ضني  باإ�ضـم/معني 
ــــخ:2016/8/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/10م

�ملنتجات  �لوكــالــة/كافة  مو�ضــوع  ريجال.  /خمترب�ت  وكالة 
�لدو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/معني ح�ضني يحيى �لقادري. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/8/13م.   )11286(

تاريخ: 2019/8/13م
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�لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  فارما  /�ر�ضتو  وكالة 
يحيى  ح�ضني  باإ�ضـم/معني  �مل�ضجـلة  �ل�ضيدالنية.  �ملنتجات 
وذلك   وتاريـخ:2016/8/27م.   )10781( برقـــم  �لقادري. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/27م

�لوكــالــة/مكائن  مو�ضــوع  �للحام.  ملكائن  /كـــرد�  وكــالــة 
برقـــم  �ل�ضامي.  حم�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  �للحام. 
)5318( وتاريـخ:2005/2/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/21م

�لوكــالــة/ر�فعات  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ي  �ضي  /�ي  وكالة 
�ل�ضامي.  حم�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  وملحقاتها. 
برقـــم )9442( وتاريـخ:2013/7/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/17م

وكالة /جوجن ون ميديكال. مو�ضــوع �لوكــالــة/�بر ميد�نية + 
برقـــم  �لطبية.  �لي�ضر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  وريديه.  حقن 
)4387( وتاريـخ:2002/6/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/10م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ريكركو.  نياجنني  �ضاينا  /�ضركة  وكالة 
�لطبية  �لي�ضر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  ت�ضخي�ضية.  منتجات 
وتاريـخ:2012/5/19م.   )8683( برقـــم  و�ضاين(.  )�مل�ضلي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/5/19م

طبية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  بيوتيك.  /جيتني  وكالة 
و�ضاين(.  )�مل�ضلي  �لطبية  �لي�ضر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/6/11م.   )10712( برقـــم 

من تاريخ: 2019/6/11م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضيوتيكال.  فارما  /�رتور�  وكالة 
)�مل�ضلي  �لطبية  �لي�ضر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
و�ضاين(. برقـــم )9994( وتاريـخ:2014/6/1م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/6/1م

�لوكــالــة/مو�د كيميائية  وكالة /�ضي فان �بنهوزت. مو�ضــوع 
وخام. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �ل�ضرق �الو�ضط للتجارة. برقـــم 
)1436( وتاريـخ:1989/6/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/15م

خام  �لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  ليمتد.  /تي�ضيز�و  وكــالــة 
للتجارة.  �الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  لل�ضناعة. 
برقـــم )1469( وتاريـخ:1989/9/19م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/19م

وكالة /�ضل تريدجن )ميدل ��ضت( ليمتد. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  ح�ضرية.  مبيد�ت 
للتجارة. برقـــم )1435( وتاريـخ:1989/6/15م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/6/15م

�لوكــالــة/�أغذية  مو�ضــوع  جون�ضون.  �ند  /جون�ضون  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  �الو�ضط  باإ�ضـم/�ل�ضرق  �مل�ضجـلة  �أطفال. 
)2705( وتاريـخ:1996/7/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/14م

طاقة.  �لوكــالــة/م�ضروبات  مو�ضــوع  /�و�ضوت�ضبا.  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  �الو�ــضــط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)4465( وتاريـخ:2002/8/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/21م
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مو�ضــوع  �لتجميل.  م�ضتح�ضر�ت  �ضناعة  /�ضركة  وكــالــة 
�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت جتميل. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �ل�ضرق 
وتاريـخ:2007/8/4م.   )6569( برقـــم  للتجارة.  �الو�ضط 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/4م

جتميل.  �لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  برودكت�س.  /بيت�ضم  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  �الو�ــضــط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)1468( وتاريـخ:1989/9/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/19م

وكالة /بالك �ند ديكر. مو�ضــوع �لوكــالــة/معد�ت كهربائية. 
برقـــم  للتجارة.  �الو�ــضــط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)6275( وتاريـخ:2007/2/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/10م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لهند�ضية.  لل�ضناعات  /كربازي  وكالة 
�لعزي  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة  منزلية.  كهربائية  �أجهزه 
�ضيف �حمد. برقـــم )5550( وتاريـخ:2005/8/13م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/13م

ميبنوكيل  منتجات  �لوكــالــة/خط  مو�ضــوع  /بليماج.  وكالة 
عبد�هلل.  نعمان  مقبل  باإ�ضـم/عبد�حلميد  �مل�ضجـلة  جي�ضن. 
برقـــم )8513( وتاريـخ:2011/11/1م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/11/1م

وكالة /�ديجوها رمانو�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/��ضمده زر�عية. 
برقـــم  عبد�هلل.  نعمان  مقبل  باإ�ضـم/عبد�حلميد  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2006/11/14م.   )6146(

تاريخ: 2019/11/14م

ح�ضرية.  �لوكــالــة/مبيد�ت  مو�ضــوع  /تاقرو�س.  وكالة 
برقـــم  عبد�هلل.  نعمان  مقبل  باإ�ضـم/عبد�حلميد  �مل�ضجـلة 
)5100( وتاريـخ:2004/8/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/24م

مو�ضــوع  �لطبية.  للمنتجات  تك  هاي  فيكوميد  /ووهان  وكالة 
باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �لقطن.  �ضا�س  �لوكــالــة/�ضماد�ت 
حيدر مقبل �لعريفي. برقـــم )11196( وتاريـخ:2017/6/14م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/14م

�لوكــالــة/عد�د�ت  مو�ضــوع  �ملحدودة.  ميديك�س  /�ول  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �لـــدم.  جلوكوز 
�لعريفي. برقـــم )5946( وتاريـخ:2006/7/2م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/7/2م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �لــيــا.  /البــور�تــوريــو  وكــالــة 
�لنا�ضري.  حممد  حممد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2008/6/9م.   )7031( برقـــم 

تاريخ: 2019/6/9م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ضيفك  /خمــتــرب�ت  وكالة 
برقـــم  �لنا�ضري.  حممد  حممد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
)11697( وتاريـخ:2018/4/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/3م

�لن�ضطه  �لــوكــــــــالــــــــة/�ملــكــونــات  مو�ضــوع  ــــورو.  /ي ــة  وكــال
حممد  حممد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �لدو�ئية.  للم�ضتح�ضر�ت 
وذلك   وتاريـخ:2018/5/15م.   )11788( برقـــم  �لنا�ضري. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/5/15م



276

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /كــارفــري.  وكــالــة 
 )8970( برقـــم  �لــنــا�ــضــري.  حممد  حممد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤ�د 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2012/11/21م. وذل

2019/11/21م

وكالة /ترميك�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أجهزة طبية. �مل�ضجـلة 
 )10101( برقـــم  �لنا�ضري.  حممد  حممد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤ�د 
ــــخ:2014/8/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/17م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ريفرو.  �ل  /بي  وكالة 
 )8969( برقـــم  �لــنــا�ــضــري.  حممد  حممد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤ�د 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2012/11/21م. وذل

2019/11/21م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�دوية.  مو�ضــوع  الز�روبــي.  /د/  وكالة 
 )9611( برقـــم  �لــنــا�ــضــري.  حممد  حممد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤ�د 
ــــخ:2013/11/3م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/11/3م

�مل�ضجـلة  جتميل.  �لوكــالــة/�أدو�ت  مو�ضــوع  /�ضوالل.  وكالة 
 )11392( برقـــم  �لنا�ضري.  حممد  حممد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤ�د 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/10/23م. وذل

2019/10/23م

وكالة /�ضفا للم�ضتلزمات �لطبية. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
برقـــم  �ملــخــاليف.  �ضيف  عبده  باإ�ضـم/عبد�ملجيد  �مل�ضجـلة 
)6621( وتاريـخ:2007/8/26م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/26م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /كور�ضتان.  وكالة 
 )7553( برقـــم  �لــنــا�ــضــري.  حممد  حممد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤ�د 
ــــخ:2009/7/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/13م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فونك�س.  /البور�توريز  وكالة 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/فوؤ�د حممد حممد �لنا�ضري. برقـــم )7200( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2008/10/19م. وذل

2019/10/19م

وكالة /ر�ينبو اليف. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �ومنيرتيد �ملحدودة. برقـــم )10863( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2016/11/16م. وذل

2019/11/16م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  لالأدوية.  /�ضكوير  وكالة 
�ملحدودة.  �ومنيرتيد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/8/29م.   )10783( برقـــم 

من تاريخ: 2019/8/29م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ليمتد.  ميدكر  /�ضيلبا  وكالة 
برقـــم  �ملـــحـــدودة.  �أومــنــيــرتيــد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2016/11/20م.  ـــ ــاري وت  )10865(

تاريخ: 2019/11/20م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لــدو�ئــيــة.  /�يــو�ــضــي  وكــالــة 
برقـــم  �ملـــحـــدودة.  �أومــنــيــرتيــد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)11991( وتاريـخ:2018/9/5م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/5م
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�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ل�ضناعية.  /�بوتيكار  وكالة 
�أومنيرتيد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتلزمات 
وذلك   وتاريـخ:2016/7/16م.   )10744( برقـــم  �ملحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/16م

وكالة /�ضنزن جروو�ت. مو�ضــوع �لوكــالــة/حموالت �لطاقة 
�ملــحــدودة.  �أومنيرتيد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ل�ضم�ضية. 
برقـــم )10794( وتاريـخ:2016/9/5م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/5م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �مل�ضاهمة.  /ليكهيم  وكــالــة 
برقـــم  �ملحدودة.  �أومنيرتيد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/11/19م.  ـــ ــاري وت  )11453(

تاريخ: 2019/11/19م

وكالة /موؤ�ض�ضة بهار�ت للبرتول �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�ملحدودة.  �أومنيرتيد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  و�ضحوم.  زيوت 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/2/27م.   )10607( برقـــم 

من تاريخ: 2020/2/27م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  لالبحاث.  /�ضيناجن  وكالة 
برقـــم  �ملحدودة.  �أومنيرتيد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/4/29م.   )11764(

تاريخ: 2019/4/29م

مو�ضــوع  �لنوم.  م�ضتلزمات  لت�ضويق  �لعاملية  /�ل�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  و�ال�ضفنج.  �ل�ض�ضت  �لوكــالــة/مر�تب 
 )3630( برقـــم  و�لت�ضويق.  لــالإ�ــضــتــر�د  ديــبــاج  موؤ�ض�ضة 
ــــخ:1999/8/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/10م

��ضعة  �لوكــالــة/�فالم  مو�ضــوع  كوربري�ضن.  /كونيكا  وكالة 
برقـــم  �ضويد.  علي  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  وكيماويات. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1989/7/4م. وذلك    )1444(

2019/8/4م

�لوكــالــة/�أدو�ت  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /�ضيرب�  وكالة 
�ضويد.  علي  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  منزلية.  و�أجهزة 
برقـــم )5070( وتاريـخ:2004/7/25م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/25م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  تكنولوجي.  فيجن  د�هو  /زيجني  وكالة 
ر�ضام.  عبده  �حمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  مر�قبة.  منتجات 
برقـــم )11029( وتاريـخ:2017/3/22م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2018/12/31م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  بــايــوتــك.  /ريــالكــ�ــس  وكــالــة 
�ليو�ضفي. برقـــم  باإ�ضـم/ر�ئد حممد حيدر  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/1/17م.   )11565(

تاريخ: 2019/1/17م

وكالة /تكنولوب. مو�ضــوع �لوكــالــة/زيوت عالمة نا�ضيونال. 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة عبد�هلل فا�ضل حممد و�أوالده للتجارة 
�لعامة �ملحدودة. برقـــم )11951( وتاريـخ:2018/8/13م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/13م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  نيت�س  �نظمة  /�ضركة  وكالة 
منتجات �ضبكات �لكمبيوتر و�النرتنت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد 
�حمد عبده ر�ضام. برقـــم )10346( وتاريـخ:2015/2/23م. 

وذلك  ملدة ثالث �ضنو�ت من تاريخ: 2017/2/23م
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�لوكــالــة/بانيوهات  مو�ضــوع  فيت.  �ضما  /�دمـــر�ل  وكالة 
مهدي.  علي  حممد  باإ�ضـم/يحيى  �مل�ضجـلة  حمامات.  وحو�س 
برقـــم )6496( وتاريـخ:2007/6/19م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/6/19م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  ت�ضاريون  /�بــك  وكالة 
علي  حممد  باإ�ضـم/يحيى  �مل�ضجـلة  بال�ضتيكية.  تركيبات 
مهدي. برقـــم )4178( وتاريـخ:2001/10/10م. وذلك  ملدة 

�ضنتني من تاريخ: 2018/10/10م

باأنو�عها.  �لوكــالــة/�ملعاجني  مو�ضــوع  ــاف.  /�ــض وكــالــة 
 )7184( برقـــم  مهدي.  علي  حممد  باإ�ضـم/يحيى  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2008/9/22م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/22م

�لوكــالــة/لو�زم  مو�ضــوع  بال�ضتيك�س.  /زيــنــيــت  وكــالــة 
برقـــم  للتجارة.  �لغادر  باإ�ضـم/�أبونبيل  �مل�ضجـلة  بال�ضتيكية. 
)4120( وتاريـخ:2001/7/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/24م

�لوكــالــة/خالطات  مو�ضــوع  �ــضــر�الت.  /توليدي  وكالة 
للتجارة.  �لغادر  باإ�ضـم/�أبونبيل  �مل�ضجـلة  �ملياه.  وحنفيات 
برقـــم )5584( وتاريـخ:2005/9/13م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/13م

مو�ضــوع  �لــر�جــحــي.  وعــبــد�لــعــزيــز  حمد  /م�ضنع  وكــالــة 
�لوكــالــة/�حو��س �ملطابخ. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يحيى حممد علي 
مهدي. برقـــم )6101( وتاريـخ:2006/10/15م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/10/15م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �حلديثة.  لل�ضناعات  /�لر�جحي  وكالة 
مهدي.  علي  حممد  باإ�ضـم/يحيى  �مل�ضجـلة  حديدية.  �نابيب 
برقـــم )7183( وتاريـخ:2008/9/22م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/22م

�لوكــالــة/مطهر�ت منزلية  وكالة /ربكيت بينكيزر. مو�ضــوع 
عبد�هلل  عبده  باإ�ضـم/يا�ضني  �مل�ضجـلة  منزلية.  �دو�ت  وملاع 
وذلك   وتــاريـــــخ:1988/8/20م.   )1287( برقـــم  �لقباطي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/20م

�لوكــالــة/جنف  مو�ضــوع  �يه.  ��س  فود  �ضي   - /ليدز  وكالة 
عبد�هلل.  عبده  باإ�ضـم/يا�ضني  �مل�ضجـلة  �الإ�ــضــاءة.  و�أنظمة 
برقـــم )8904( وتاريـخ:2012/10/2م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/10/2م

وكالة /�نل جيد��ضان. مو�ضــوع �لوكــالــة/حلويات. �مل�ضجـلة 
برقـــم  لل�ضناعة.  و�إخـــو�ن  �ليمني  علي  باإ�ضـم/جمموعة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2012/11/17م.   )8956(

تاريخ: 2019/11/17م

�لوكــالــة/ب�ضكويت  مو�ضــوع  مايف.  بــاز�ر  �ي  تي  /�ي  وكالة 
و�خو�نه  �ليمني  علي  باإ�ضـم/جمموعة  �مل�ضجـلة  �ضوكوالته. 
للتجارة. برقـــم )5605( وتاريـخ:2005/10/2م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/10/2م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لغذ�ئية.  لل�ضناعات  /�يلفان  وكالة 
و�خو�نه  �ليمني  علي  باإ�ضـم/جمموعة  �مل�ضجـلة  ب�ضكويت. 
للتجارة. برقـــم )5604( وتاريـخ:2005/10/2م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/10/2م
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 - �لوكــالــة/حلويات  مو�ضــوع  بــازر.  �ي  �ضي  �ي  /�ضي  وكالة 
كيك. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/جمموعة علي �ليمني و�خو�نه للتجارة. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/11/17م.   )8957( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/17م

وكالة / برتومني. مو�ضــوع �لوكــالــة/زيوت برتومني. �مل�ضجـلة 
 )1169( برقـــم  �ليمني.  وعلي  �بر�هيم  �بو  باإ�ضـم/�ضركة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1987/10/11م. وذل

2019/12/31م

مو�ضــوع  �ملتقدمة.  لل�ضناعات  خليفه  /جمموعة  وكــالــة 
�لوكــالــة/و�ضائل تعليمية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/مقام غالب حممد 
�ل�ضبامي. برقـــم )10523( وتاريـخ:2015/11/25م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/11/25م

�لوكــالــة/�حبار.  مو�ضــوع  �وربــــا.  /كلربوينت  وكــالــة 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/مقام غالب حممد �ل�ضبامي. برقـــم )7185( 
ــــخ:2008/9/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/17م

خــر�مــات.   , �لوكــالــة/دبا�ضات  مو�ضــوع  /نوف�س.  وكــالــة 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/مقام غالب حممد �ل�ضبامي. برقـــم )7115( 
ــــخ:2008/7/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/29م

متزيق  �لوكــالــة/�آالت  مو�ضــوع  كـــروج.  /�يــديــال  وكــالــة 
برقـــم  �ل�ضبامي.  حممد  غالب  باإ�ضـم/مقام  �مل�ضجـلة  �أور�ق. 
)7116( وتاريـخ:2008/7/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/29م

�لوكــالــة/مفرو�ضات  مو�ضــوع  بــويــد�ك.  /�ضركة  وكــالــة 
برقـــم  �ليمني.  علي  حممد  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  و�أثـــاث. 
)5993( وتاريـخ:2006/7/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/29م

ت�ضوير  �لوكــالــة/�آالت  مو�ضــوع  كوربوري�ضن.  /�ضارب  وكالة 
ومكائن. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ل�ضركة �لوطنية للتجارة �ملحدودة. 
برقـــم )1311( وتاريـخ:1988/9/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/24م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /دينك  وكالة 
 )3670( بــرقـــــــــــم  ـــز�يل.  ـــغ �ل ــده  ــب ع عــلــي  بــاإ�ــضـــــم/فــ�ــضــل 
ــــخ:1999/10/2م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/2م

�لوكــالــة/مركبات  مو�ضــوع  �ملحدودة.  فارما  /فيتاين  وكالة 
دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عمر عبد�هلل �حمد بار�ضيد. برقـــم 
)6994( وتاريـخ:2008/5/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/21م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �ملتحدة.  �ضفاء  /م�ضنع  وكالة 
برقـــم  بار�ضيد.  �حمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/عمر  �مل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/5/23م.   )11135(

تاريخ: 2019/5/23م

�أ�ضنان.  تنظيف  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  /جو�لن.  وكالة 
برقـــم  �لعزيزي.  حممد  �حمد  باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة 
�ضنو�ت  ملدة ثالث  وذلك   وتاريـخ:2007/11/21م.   )6738(

من تاريخ: 2017/11/21م
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مو�ضــوع  و�مل�ضاريع.  للدر��ضات  �لفرن�ضية  /�ل�ضركة  وكالة 
ــة/ثــالجــات وجمــــمــــد�ت. �ملــ�ــضــجـــــلــة بــاإ�ــضـــــم/ ـــ ـــ ــال ـــ ــوكـــ �ل
 )1321( برقـــم  ــاه.  ــرك ــض و� �ــضــمــاخ  حمــمــد  �ــضــامل  �ــضــركــة 
ــــخ:1988/10/6م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/6م

ـــــة/�أدويــة.  ــالـــ ـــ ــر. مــو�ــضــــــــوع �لــوكـــ ــاي ــة /مــوؤ�ــضــ�ــضــة ب ــال وك
 )4153( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2001/9/5م. وذل

2019/9/5م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /جــوفــيــك.  وكــالــة 
 )11248( بــرقـــــــــــم  ثـــابـــت.  ــي  عــل �ــضــالم  ــاب  ــض ــم/� ـــ ــض ــاإ� ب
ــــخ:2017/7/31م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/31م

و�الغذية  �لوكــالــة/حلويات  مو�ضــوع  /�ورينتال.  وكالة 
ــو�د  �مل لتجارة  فافكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ل�ضريعة. 
�لغذ�ئية. برقـــم )9474( وتاريـخ:2013/8/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/8/4م

وكالة /جيرنيكون فارما. مو�ضــوع �لوكــالــة/مو�د �ضيدالنية. 
 )6021( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2006/8/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/19م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  ــا.  ــارم ف /��ضتيال�س  وكــالــة 
 )3407( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1998/9/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/16م

مو�ضــوع  ـــك.  �ن تروبوتيك�س  بــايــو  /تيليكري�س  ــة  وكــال
�لوكــالــة/عالجات حيوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضائب �ضالم علي 
ثابت. برقـــم )5713( وتاريـخ:2005/12/25م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/12/25م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فــارمــا.  �م  �ضي  /�ــضــي  وكــالــة 
 )4764( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2003/8/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/12م

�ضيدالنية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /جوفيك.  وكالة 
 )9742( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/1/7م. وذل

2020/1/7م

�أ�ضنان.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /ال�ــضــكــود.  وكــالــة 
برقـــم  �لعزيزي.  حممد  �حمد  باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة 
)7223( وتاريـخ:2008/11/1م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/11/1م

وكالة /�ضركة دويل �ند �ضرتيز. مو�ضــوع �لوكــالــة/م�ضتلزمات 
�لر�ضع. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد �ضعيد حممد �ل�ضطفه. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2010/10/26م.   )8135(

تاريخ: 2019/10/26م

�لوكــالــة/ يوني�ضون تكنولوجي. مو�ضــوع  ��س  وكالة /يوجي 
عد�ضات ال�ضقة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد �ضعيد حممد �ل�ضطفه. 
برقـــم )7704( وتاريـخ:2009/11/3م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/11/3م
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و�لوالعات  �لوكــالــة/�لقرطا�ضيه  مو�ضــوع  /�ضو�ضتيه.  وكالة 
و�آالت �حلالقة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد �ضعيد حممد �ل�ضطفه. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2010/12/20م.   )8190( برقـــم 

من تاريخ: 2019/12/20م

جتميل  �لوكــالــة/�أدو�ت  مو�ضــوع  �ضاندوز.  /رويــال  وكالة 
وكرمي �ل�ضعر عالمة �لوزه. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة جلب للتجارة 
�لعامة و�ال�ضتر�د. برقـــم )3349( وتاريـخ:1998/6/18م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/18م

مو�ضــوع  هو�نان.  بانيو  جو�جنزهو  �ضركة  /جمموعة  وكالة 
�لوكــالــة/در�جات نارية وقطع غيارها. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أمر 
جبلي جبل �لقطاع. برقـــم )9361( وتاريـخ:2013/6/24م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/24م

�لوكــالــة/در�جات  مو�ضــوع  ليمتد.  �ضايكل�س  /هرو  وكالة 
للتجارة  فخر�ليمن  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  غيارها.  وقطع 
�أحمد �ضالح �لنهمي. برقـــم )4800( وتاريـخ:2003/9/29م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/29م

مو�ضــوع  مي�ضيز.   / كمبني  تريدينج  �لكرتيك  /�ضانيو  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة  كهربائية.  �لوكــالــة/�أجهزة 
وتــاريـــــخ:1988/10/8م.   )1322( برقـــم  و�ضركاه.  �ضماخ 

وذلك  ملدة خم�س �ضنو�ت من تاريخ: 2015/10/6م

مالحية.  �لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  /�ضو�ضيني.  وكالة 
 )26( برقـــم  ــت.  ــاب ث �إخـــــو�ن  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــركــة  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1994/8/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/17م

�لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  �ضتم�ضب.  ــان  ــرم /و�ت وكــالــة 
و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  مالحية. 
�ضنة من  وتــاريـــــخ:1994/8/17م. وذلــك  ملدة  برقـــم )50( 

تاريخ: 2019/8/17م

مالحية.  �لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  �و�ضن.  /بولي�س  وكالة 
برقـــم  و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/8/17م.   )37(

2019/8/17م

مالحية.  �لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  مولر.  بي  /�يه  وكالة 
برقـــم  و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/8/17م.   )23(

2019/8/17م

وكالة /موؤ�ض�ضة لويدز. مو�ضــوع �لوكــالــة/خدمات مالحية. 
برقـــم  و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/8/17م.   )44(

2019/8/17م

�لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /با�ضيفيك  وكالة 
و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  مالحية. 
�ضنة من  وتــاريـــــخ:1994/8/17م. وذلــك  ملدة  برقـــم )48( 

تاريخ: 2019/8/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  تورنيكروفت  /فو�ضير  وكالة 
خدمات مالحية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �إخو�ن ثابت. برقـــم 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/8/17م.   )38(

2019/8/17م
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�لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  كــونــرتاليــن.  /�يــجــل  وكــالــة 
و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  مالحية. 
�ضنة من  وتــاريـــــخ:1994/8/17م. وذلــك  ملدة  برقـــم )27( 

تاريخ: 2019/8/17م

�لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  يوميا�ضينا.  /�جــنــاز  وكــالــة 
و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  مالحية. 
�ضنة من  وتــاريـــــخ:1994/8/17م. وذلــك  ملدة  برقـــم )46( 

تاريخ: 2019/8/17م

مالحية.  �لوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  الينز.  /ليك�س  وكالة 
برقـــم  و�لنقل.  للمالحة  �حلديدة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/8/17م.   )36(

2019/8/17م

�لوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع  كــــورب.  /�يــكــهــارت  ــة  وكــال
�إبن حيان و�ملح�ضار لالأدوية  باإ�ضـم/�ضركة  غذ�ئية. �مل�ضجـلة 
و�مل�ضتلزمات �لطبية. برقـــم )8422( وتاريـخ:2011/8/9م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/9م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �اليرلندية  كر  هيلث  �إي  /جــي  وكالة 
�إبن  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/م�ضتلزمات 
برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  ــة  ــالأدوي ل و�ملح�ضار  حــيــان 
)1459( وتاريـخ:1989/8/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/23م

مو�ضــوع  �ل�ضيدالنية.  لل�ضناعات  �لتون�ضية  /�ل�ضركة  وكالة 
�لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �إبن حيان و�ملح�ضار 
لالأدوية. برقـــم )1565( وتاريـخ:1990/8/1م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/8/1م

�لوكــالــة/�دوية.  مو�ضــوع  ر�فيل.  فارنازد  /كركاتو  وكالة 
و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  فارما  �لــر�زي  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
�لطبية. برقـــم )4479( وتاريـخ:2002/9/16م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/9/16م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �وريـــون.  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
برقـــم  ميا�س.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/9/9م. وذلك    )7401(

2019/9/9م

ــة/�أدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ ــوكـــ وكـــالـــة /مــريــ�ــضـــــــــــانــت. مــو�ــضــــــــوع �ل
 )5585( برقـــم  مــيــا�ــس.  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2005/9/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/13م

ـــــة/�أدويــة.  ـــ ــال ـــ �لــوكـــ مــو�ــضــــــــوع  /�ضيــــــــــر�ل.  وكــالــة 
 )8888( برقـــم  مــيــا�ــس.  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2005/9/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/23م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �بــدول.  /خمترب�ت  وكالة 
برقـــم  ميا�س.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/9/9م. وذلك    )7400(

2019/9/9م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ل�ضيدالنية.  للمو�د  /جي�ضي  وكالة 
علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  م�ضتح�ضر�ت 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2008/9/9م.   )7399( برقـــم  ميا�س. 

�ضنة من تاريخ: 2019/9/9م


