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�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ــي.  ج �أيـــه  /باك�ضرت  وكــالــة 
برقـــم  �الغــــري.  قــائــد  �أحــمــد  باإ�ضـم/يا�ضني  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/6/1م. وذلك    )7488(

2019/12/31م

�لوكــالــة/ليان  مو�ضــوع  �ملحدودة.  للحلويات  /لوتي  وكالة 
حتت عالمة لوتيه. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/قا�ضم يحيى عبده جلب. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1996/11/20م.   )2846( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/20م

�لوكــالــة/حلويات.  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  /يونيتوب  وكالة 
و�ال�ضتري�د.  �لعامة  للتجارة  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1995/10/17م.   )2416( برقـــم 

من تاريخ: 2019/10/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  تيك.  يف  �ضان  جيد�  فيتي  /بري  وكالة 
برقـــم  جلب.  عبده  يحيى  باإ�ضـم/قا�ضم  �مل�ضجـلة  حلويات. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:1996/11/20م.   )2845(

تاريخ: 2019/11/20م

وكالة /جيم�س فنبليز )�ضيالن بر�يفيت �ملحدودة(. مو�ضــوع 
للتجارة  باإ�ضـم/�ضركة جلب  �مل�ضجـلة  �لوزه.  �لوكــالــة/�ضاهي 
�لعامة و�ال�ضتري�د. برقـــم )1312( وتاريـخ:1988/9/28م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/26م

�ضاين�س  اليــف  ميجا   / ليمتد  �ضاين�س  /ميجااليف  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  كري.  هيلث  �نق�ضيا   /
 )8765( برقـــم  �ملحدودة.  لالأدوية  جمن�س  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2012/7/2م. وذل

2019/7/2م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  بيوتكنولوجي.  دمييندر  /�ضينزن  وكالة 
جهاز حتليل �لدم �لتلقائي. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/معاذ �أبوبكر �ضرف 
�لدين. برقـــم )11308( وتاريـخ:2017/8/26م. وذلك  ملدة 

�ضنتني من تاريخ: 2018/8/26م

حتليل  �لوكــالــة/جهاز  مو�ضــوع  بايوتيك.  /جيزوي  وكالة 
برقـــم  �لدين.  �ضرف  بكر  �أبو  باإ�ضـم/معاذ  �مل�ضجـلة  كهربائي. 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2007/6/13م.  ـــ وتــاري  )11203(

تاريخ: 2018/6/13م

�أطــفــال.  �لوكــالــة/حفاظات  مو�ضــوع  /�ضنكلر.  وكــالــة 
برقـــم  �ضعد.  حــمــود  ح�ضن  �هلل  باإ�ضـم/حفظ  �مل�ضجـلة 
)10799( وتاريـخ:2016/9/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/7م

كهربائية.  �لوكــالــة/�أدو�ت  مو�ضــوع  كوبر.  /بر��س  وكالة 
 )7694( برقـــم  �لبكري.  �ضالح  حممد  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2009/10/28م. وذل

2019/10/28م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/فيوز�ت.  مو�ضــوع  /الو�ــضــون.  وكالة 
 )7157( بــرقـــــــــــم  ــري.  ــك ــب �ل �ــضــالــح  حمــمــد  بــاإ�ــضـــــم/عــلــي 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2008/9/1م. وذل

2019/9/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لــالأدويــة.  فوك�ضينج  /�ضانزي  وكالة 
برقـــم  �لرجوي.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/جميل  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
)8630( وتاريـخ:2012/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/14م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لالأدوية.  و�ي  �ند  �ضي  /�ضانزي  وكالة 
برقـــم  �لرجوي.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/جميل  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
)8633( وتاريـخ:2012/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/14م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  لالأدوية.  يبود  /�ضانزي  وكالة 
 )8629( برقـــم  �لرجوي.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/جميل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2012/4/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/14م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لتجميل.  مل�ضتح�ضر�ت  /�ضينا  وكالة 
�ل�ضغري  علي  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  جتميل.  م�ضتح�ضر�ت 
وتــاريـــــخ:2006/4/11م.   )5832( برقـــم  �لدبعي.  حممد 

وذلك  ملدة خم�س �ضنو�ت من تاريخ: 2015/4/11م

وكالة /م�ضنع با�ضيه مل�ضتح�ضر�ت �لتجميل. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�ل�ضغري  علي  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  جتميل.  م�ضتح�ضر�ت 
وتاريـخ:2007/11/19م.   )6741( برقـــم  �لدبعي.  حممد 

وذلك  ملدة خم�س �ضنو�ت من تاريخ: 2015/11/19م

وكالة /هرف كيميا �ضان يف تك �يه ��س. مو�ضــوع �لوكــالــة/
حممد  باإ�ضـم/يو�ضف  �مل�ضجـلة  باالحذية.  �لعناية  منتجات 
وذلك   وتاريـخ:2017/6/7م.   )11171( برقـــم  �حلاج.  علي 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/7م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�دوية.  مو�ضــوع  �لطبية.  /نيفا  وكالة 
 )8435( برقـــم  �لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم 
ــــخ:2011/8/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/28م

وكالة /بايوريك�س فارز �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/حماليل 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  فحو�ضات.  و�أجهزه 
وذلك   وتاريـخ:2014/8/18م.   )10104( برقـــم  �لعريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/18م

�لوكــالــة/م�ضتلزمت  مو�ضــوع  �لعاملية.  ميد  /�وك�س  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  باجلروح.  �لعناية 
وذلك   وتاريـخ:2014/8/27م.   )10114( برقـــم  �لعريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/27م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  بيوتك.  /ت�ضيقرون  وكالة 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2000/8/7م.   )6577( برقـــم 

تاريخ: 2019/8/7م

وكالة /تاناكا �ضاجنيو �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2006/10/17م.   )6117( برقـــم 

من تاريخ: 2019/10/17م

�ملايكرو�ضكوب.  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  /�وبتيكا.  وكالة 
برقـــم  �لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة 
)9568( وتاريـخ:2013/9/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/30م

�لر�ضوم  �لوكــالــة/�ور�ق  مو�ضــوع  بيري.  بيلي  /�ضركة  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �لطبية.  �لبيانية 
وذلك   وتاريـخ:2006/10/17م.   )6116( برقـــم  �لعريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/17م



278

وكالة /هوبيان للمعد�ت �لطبية. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �ضحية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/10/11م.   )7677( برقـــم 

من تاريخ: 2019/10/11م

وكالة /موؤ�ض�ضة جيمي �ل�ضناعية. مو�ضــوع �لوكــالــة/معد�ت 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )9572( وتاريـخ:2013/9/30م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/30م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  هلثكري.  /��ـــضـــو�ري  ــة  وكــال
وم�ضتلزمات رعاية �ضحية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم حيدر 
وتــاريـــــخ:2006/9/16م.   )6066( برقـــم  �لعريفي.  مقبل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/16م

�لوكــالــة/�أو�ين  مو�ضــوع  هينرج.  جي  بي  /�ت�س  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  خمريه.  زجاجية 
وذلك   وتــاريـــــخ:2006/9/16م.   )6065( برقـــم  �لعريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/16م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ملحدودة.  جيت  /ميدي  وكالة 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )9570( وتاريـخ:2013/9/30م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/30م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لطبية.  لـــالدو�ت  تيوم  /كــري  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2009/9/14م.   )7649( برقـــم  �لعريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/14م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  ��ــس.  �يه  �مل�ضار  /�ضركة  وكالة 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )9569( وتاريـخ:2013/9/29م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/29م

�لوكــالــة/كا�ضف  مو�ضــوع  �يــه.  ��س  كورمي  زد  /بي  وكالة 
حتليل �لدم. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم حيدر مقبل �لعريفي. 
برقـــم )8438( وتاريـخ:2011/8/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/8/28م

�لطبية.  للمنتجات  �ل   3 جيانقك�س  �ضركة  /جمموعة  وكالة 
مو�ضــوع �لوكــالــة/�أجهزة طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم 
حيدر مقبل �لعريفي. برقـــم )10467( وتاريـخ:2015/8/29م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/29م

وكالة /�لكون ميجا ر�د. مو�ضــوع �لوكــالــة/معد�ت �لكيبالت 
�لبكري.  �ضالح  حممد  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �لكهربائية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2004/12/18م.   )5221( برقـــم 

من تاريخ: 2019/12/18م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  كيم  فاين  دي  /��ــس  وكالة 
�ضالح  ح�ضني  باإ�ضـم/�ضامي  �مل�ضجـلة  كيميائية.  منتجات 
�لرباحي. برقـــم )9318( وتاريـخ:2013/6/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/6/5م

�مل�ضجـلة  �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  /باك�ضرت.  وكــالــة 
 )5080( بــرقـــــــــــم  ــتــجــاريــة.  �ل فــلــهــوم  بــاإ�ــضـــــم/مــوؤ�ــضــ�ــضــة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2004/8/1م. وذل

2019/8/1م
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وكالة /زياجن نيفو�ي �ل�ضيدالنية. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضنفني 
فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  �ضكلني.  نرت��ضا 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/12/25م.   )9028( برقـــم 

من تاريخ: 2019/12/25م

�أدوية  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /وكاردت  وكالة 
برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  �ل�ضركة. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2000/11/25م.   )3963(

تاريخ: 2019/11/25م

ـــــة/�أدويــة.  ـــــالـــ ــة /�يـــن �لــدو�ئــيــة. مــو�ــضــــــــوع �لــوكـــ ــال وك
 )10540( برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2015/12/16م. وذل

2019/12/16م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  لــالأدويــة.  ليتغ  /�ضنري  وكالة 
برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/11/11م.  ـــ ــاري وت  )11420(

تاريخ: 2019/11/11م

وكالة /�ويند� للرعاية �ل�ضحية. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
 )10954( برقـــم  ناجي.  حممد  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:2017/1/16م. وذل ــــ ـــاري وت

2018/1/16م

غيار  �لوكــالــة/قطع  مو�ضــوع  �ضاجالم.  بي  �ن  /��س  وكالة 
�ضيار�ت ثقيلة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضعيد حممد �ل�ضر�ري. برقـــم 
)6010( وتاريـخ:2006/8/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/13م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لوجيك.  مــانــو  ــر  دي /خمــتــر  وكــالــة 
برقـــم  قايد.  �حمد  يا�ضني  باإ�ضـم/جنيب  �مل�ضجـلة  ــة.  �أدوي
)6592( وتاريـخ:2007/8/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/19م

مو�ضــوع  لالإطار�ت.  و�ند�  تياجنني  �ضركات  /جمموعة  وكالة 
�لوكــالــة/�إطار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �إخو�ن �ضر للتجارة 
�ملحدودة. برقـــم )12068( وتاريـخ:2018/10/24م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/24م

�أ�ضعة  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /تو�ضكوم  وكالة 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �ضينيه. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/9/30م.   )10155( برقـــم 

من تاريخ: 2019/9/30م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  كزمتيك.  ــوز�ن  /ك وكالة 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  باإ�ضـم/كاترينا  �مل�ضجـلة  جتميل. 
من  �ضنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2007/11/6م.   )6717(

تاريخ: 2018/11/6م

�لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  �ملحدودة.  �بك�س  /هوريبا  وكالة 
�ل�ضريرية.  و�لكيمياء  �لدم  بعلوم  �ملتعلقة  �ل�ضركة  منتجات 
برقـــم  �ل�ضيباين.  حممد  �ضعيد  باإ�ضـم/علو�ن  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/9/25م.   )12012(

تاريخ: 2019/9/25م

وكالة /�ضمثز ملنتجات �لت�ضخي�س �لطبية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
معد�ت �لت�ضخي�س �الختباريه. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/نا�ضر عبد�هلل 
وتــاريـــــخ:2013/9/11م.   )9528( برقـــم  �لعوذيل.  جعبل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/11م
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�لوكــالــة/ملطفات  مو�ضــوع  �ضز.  كارفر  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
برقـــم  �مل�ضرحي.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/توفيق  �مل�ضجـلة  �جلو. 
)9380( وتاريـخ:2013/6/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/30م

 - �ضيار�ت  �لوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  للزيوت.  /موري�س  وكالة 
در�جات - �ضناعي بحري(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/توفيق �ضالح علي 
وذلك   وتاريـخ:2013/6/30م.   )9381( برقـــم  �مل�ضرحي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/30م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  بايوميد�ضن  /�ضارون  وكالة 
جبار.  �ضالح  علي  باإ�ضـم/جميل  �مل�ضجـلة  دو�ئية.  تر�كيب 
برقـــم )11830( وتاريـخ:2018/6/4م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/6/4م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /دومي�ضكو.  وكالة 
 )8335( برقـــم  ــر.  �جل ح�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم 
ــــخ:2001/4/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/12م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �نتريفارما.  /فيل  وكالة 
 )8042( برقـــم  ــر.  �جل ح�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم 
ــــخ:2010/7/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/19م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  �ضنرت�ل  /فارباكو  وكالة 
برقـــم  ــر.  �جل ح�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة 
)8043( وتاريـخ:2010/7/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/19م

وكالة /البور�تور �مريكا ��س �يه. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
برقـــم  ــر.  �جل ح�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة 
)5137( وتاريـخ:2004/9/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/29م

�مل�ضجـلة  �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  ــتــاد�.  /�ــض وكــالــة 
 )8075( برقـــم  ــر.  �جل ح�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:201/8/14م. وذل

2019/8/14م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �لدو�ئية.  �و�ضني  /�نهوي  وكالة 
�جلر.  ح�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  دو�ئــيــة. 
برقـــم )12160( وتاريـخ:2018/11/14م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/11/14م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  دروجــــري�.  /موؤ�ض�ضة  وكــالــة 
برقـــم  ــر.  �جل ح�ضن  �ضالح  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2003/12/15م.   )4843(

تاريخ: 2019/12/15م

غذ�ئية  �لوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع  /�ضانوتاكت.  وكالة 
�لتجارية. برقـــم  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة �لرباحي  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2004/10/16م.   )5163(

تاريخ: 2019/10/16م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /�ضناليف.  وكــالــة 
 )5162( برقـــم  لـــالأدويـــة.  �لــربــاحــي  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2004/10/13م. وذل

2019/10/13م
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وكالة /فارما �لدولية لل�ضناعات �لدو�ئية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
عبد�لوهاب  علي  باإ�ضـم/منري  �مل�ضجـلة  جتميل.  م�ضتح�ضر�ت 
�ضعيد. برقـــم )10484( وتاريـخ:2015/9/20م. وذلك  ملدة 

ثالث �ضنو�ت من تاريخ: 2017/9/20م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �لدو�ئية  /نوفامد  وكالة 
منتجات دو�ئية جاهزة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/منري علي عبد�لوهاب 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/5/5م.   )11826( برقـــم  �ضعيد. 

�ضنة من تاريخ: 2019/5/5م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �لت�ضحيم  لــزيــوت  /�ضينوبك  وكــالــة 
�لوكــالــة/زيوت ومو�د �لت�ضحيم. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/طيب حممد 
وتاريـخ:2018/9/16م.   )11992( برقـــم  �الحل�ضي.  غالب 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/16م

وكالة /فريير و�تريدينغ لوك�س ��س �يه. مو�ضــوع �لوكــالــة/
منتجات �ل�ضركة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة جلب �خو�ن للتجارة 
وذلك   وتاريـخ:2016/8/9م.   )10766( برقـــم  و�ال�ضتثمار. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/9م

ــون لــلــمــ�ــضــتــلــزمــات �لــطــبــيــة.  ــض ــ� ــي ــز ووج ــاجن ــي وكـــالـــة /ج
�مل�ضجـلة  �ال�ضتخد�م.  �حــاديــة  �لوكــالــة/حقن  مو�ضــوع 
 )10596( برقـــم  �لــربــاحــي.  �ضالم  �حمد  باإ�ضـم/فتحي 
�ضنو�ت من تاريخ:  وتاريـخ:2016/2/14م. وذلك  ملدة ثالث 

2017/2/14م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لدو�ئية.  �ضيف  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �لــربــاحــي.  �ــضــالم  �حــمــد  باإ�ضـم/فتحي  �مل�ضجـلة 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/5/13م.  ـــ وتــاري  )11109(

تاريخ: 2018/5/13م

وكالة /�نهو�غرين الندبايوتك �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
منتجات �لعناية باأطقم �ال�ضنان. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/فتحي �حمد 
وتاريـخ:2016/5/18م.   )10687( برقـــم  �لرباحي.  �ضالم 

وذلك  ملدة ثالث �ضنو�ت من تاريخ: 2017/5/18م

�أع�ضاب.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  /ريفي  وكالة 
برقـــم  �لــربــاحــي.  �ــضــالم  �حــمــد  باإ�ضـم/فتحي  �مل�ضجـلة 
)11827( وتاريـخ:2018/6/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/3م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  ــد�جن  وتــاوو�ن /كــار�بــه  وكالة 
م�ضروب �لطاقة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة حنظل �إخو�ن حمادي 
وتــاريـــــخ:2008/10/21م.   )7208( برقـــم  حنظل.  �أحمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/21م

�لوكــالــة/معد�ت  مو�ضــوع  �لطبية.  للمعد�ت  /�ضمبو  وكالة 
برقـــم  ديــده.  يحيى  �أحمد  باإ�ضـم/جماهد  �مل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2007/4/8م. وذلك    )6361(

2019/4/8م

طبي.  �لوكــالــة/�ثاث  مو�ضــوع  كري.  هوم  ليان  /جيان  وكالة 
 )8968( برقـــم  ديده.  يحيى  �حمد  باإ�ضـم/جماهد  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2012/11/21م. وذل

2019/11/21م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �لعاملية.  /دينك�س  وكالة 
برقـــم  ديــده.  يحيى  �حمد  باإ�ضـم/جماهد  �مل�ضجـلة  طبية. 
)8394( وتاريـخ:2011/7/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/19م


