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وكالة /هويان اجنل للم�ضتلزمات الطبية. مو�ضــوع الوكــالــة/
باإ�ضـم/جماهد احمد  امل�ضجـلة  مع اخليوط.  االبر اجلراحية 
يحيى ديده. برقـــم )7612( وتاريـخ:2009/8/12م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/12م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املطاطية.  للمنتجات  /تكا�ضو  وكالة 
احمد  حممد  باإ�ضـم/حممود  امل�ضجـلة  اأطــفــال.  م�ضتلزمات 
اجلرادي. برقـــم )6571( وتاريـخ:2017/8/6م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/8/6م

وكالة /مريل لعلوم احلياة. مو�ضــوع الوكــالــة/اأجهزة طبية. 
برقـــم  عبداملغني.  علي  ا�ضماعيل  باإ�ضـم/اأكرم  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/8/3م. وذلك    )7599(

2019/8/3م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /حماة  وكالة 
برقـــم  الطبية.  وامل�ضتلزمات  للأدوية  الدولية  باإ�ضـم/�ضباأ 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/8/21م.  ـــ وتــاري  )11309(

تاريخ: 2018/8/21م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /هيومن  وكالة 
الطبية.  وامل�ضتلزمات  للأدوية  الدولية  �ضباأ  باإ�ضـم/�ضركة 
برقـــم )11192( وتاريـخ:2017/6/19م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2018/6/16م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  )تايلند(  ــون  /الي وكالة 
منتجات خا�ضة باالطفال. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حمود علي حممد 
وذلك   وتــاريـــــخ:2018/10/31م.   )12075( برقـــم  احلاج. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/31م

وكالة /بي تي ليون وجن�س. مو�ضــوع الوكــالــة/�ضامبو ماركة 
احلاج.  حممد  علي  باإ�ضـم/حمود  امل�ضجـلة  وافــريون.  ون  بيج 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1996/11/20م.   )2843( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/20م

الوكــالــة/�ضكر.  مو�ضــوع  لل�ضكر.  املتحدة  /ال�ضركة  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة عبداجلليل ردمان للتجارة وال�ضناعة. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2008/8/9م.   )7119( برقـــم 

تاريخ: 2019/8/9م

ال�ضيارات.  غــيــار  لقطع  ال�ضعودي  امل�ضنع  /�ضركة  وكــالــة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  �ضيارات.  غيار  الوكــالــة/قطع  مو�ضــوع 
 )9158( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  اإخــوان  العليمي  �ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2013/3/5م. وذل

2020/3/5م

وكالة /�ضركة ابرو لل�ضناعات. مو�ضــوع الوكــالــة/قطع غيار 
, زيوت , بخاخ طلء. امل�ضجـلة باإ�ضـم/العليمي اإخوان. برقـــم 
)4339( وتاريـخ:2002/4/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/20م

ت�ضحيم.  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  للت�ضويق.  /اينوك  وكالة 
برقـــم  العن�ضي.  عــبــداهلل  احــمــد  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/15م.   )10006(

تاريخ: 2019/6/15م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  مو�ضافري.  �ضليك  هاند  /�ضيهامو  وكالة 
اإطارات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/علي احمد عبداهلل العن�ضي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2012/11/10م.   )8943(

تاريخ: 2019/11/10م
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الوكــالــة/اإطارات.  مو�ضــوع  كاي�ضوان.  /�ضاندوجن  وكالة 
 )10788( برقـــم  العن�ضي.  احمد  علي  باإ�ضـم/عمار  امل�ضجـلة 
ــــخ:2016/8/31م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/31م

و�ضحوم.  الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  اويــل.  بي  /ان  وكالة 
 )10786( برقـــم  العن�ضي.  احمد  علي  باإ�ضـم/عمار  امل�ضجـلة 
ــــخ:2016/8/31م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/31م

وكالة /�ضركة املطاط �ضاندونغ. مو�ضــوع الوكــالــة/اإطارات. 
 )11400( برقـــم  العن�ضي.  احمد  علي  باإ�ضـم/عمار  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/10/29م. وذل

2019/10/29م

الوكــالــة/اإطارات.  مو�ضــوع  ــرال.  ج /جياجن�ضو  وكالة 
 )10787( برقـــم  العن�ضي.  احمد  علي  باإ�ضـم/عمار  امل�ضجـلة 
ــــخ:2016/8/31م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/31م

الوكــالــة/اإطارات  مو�ضــوع  للمطاط.  وايــز  /�ضبيد  وكالة 
برقـــم  العن�ضي.  احمد  علي  باإ�ضـم/عمار  امل�ضجـلة  وتيوبات. 
)11252( وتاريـخ:2017/8/1م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  للبطاريات.  ليفجارد  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  العن�ضي.  احمد  علي  باإ�ضـم/عمار  امل�ضجـلة  بطاريات. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/4/16م.   )11725(

تاريخ: 2019/4/16م

الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  فريتريب�س.  تي  �ضي  /ا�ــس  وكالة 
ت�ضحيم وقطع غيار. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عمار علي احمد العن�ضي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/8/12م.   )11282( برقـــم 

من تاريخ: 2019/8/12م

وكالة /�ضو�ضي فارم. مو�ضــوع الوكــالــة/جتهيزات �ضيدالنية 
القفيلي.  احمد  احمد  باإ�ضـم/ناجي  امل�ضجـلة  طبية.  واأجهزة 
برقـــم )7190( وتاريـخ:2008/9/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/24م

الغابه  الوكــالــة/ع�ضل  مو�ضــوع  ريفورم.  /فور�ضنت  وكالة 
�ضارب.  عبداهلل  حممد  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  الــ�ــضــوداء. 
برقـــم )11372( وتاريـخ:2017/10/21م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/10/21م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/م�ضخات.  مو�ضــوع  /كـــرياري.  وكالة 
 )359( بــرقـــــــــــم  ــدار.  ــي ــن ــض ــ� ال حــ�ــضــن  ــداهلل  ــب ــم/ع ـــ ــض ــاإ� ب
ــــخ:1976/9/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/1/1م

�ضامي  الوكــالــة/حراثات  مو�ضــوع  ديوتز.  /�ضامي  وكالة 
ال�ضنيدار.  ح�ضن  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  ديزل.  وحمركات 
�ضنة من  ملدة  وتــاريـــــخ:1976/9/9م. وذلــك   برقـــم )360( 

تاريخ: 2019/9/9م

الوكــالــة/حمملت  مو�ضــوع  ديلوير.  كي�س  اي  /جي  وكالة 
برقـــم  ال�ضنيدار.  ح�ضن  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  �ضيوالت. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1992/8/6م. وذلك    )1875(

2019/8/6م
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امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /اجنــلــهــارد.  وكــالــة 
 )4769( بــرقـــــــــــم  الــ�ــضــعــيــدي.  عــبــداهلل  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2003/8/9م. وذل

2019/8/9م

غذائية.  الوكــالــة/مكملت  مو�ضــوع  ــــون.  /زان وكــالــة 
برقـــم  ال�ضعيدي.  ا�ضماعيل  عبداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
)10472( وتاريـخ:2015/9/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/7م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /برين�ضالوف.  وكالة 
 )4461( بــرقـــــــــــم  الــ�ــضــعــيــدي.  عــبــداهلل  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد 
ــــخ:2004/8/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/26م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  بولفا.  �ضي�س  /جمموعة  وكالة 
 )3645( برقـــم  ال�ضعيدي.  عبداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
ــــخ:1999/8/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/29م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  للتكنولوجيا.  ام   . /فايف  وكالة 
برقـــم  ال�ضعيدي.  اإ�ضماعيل  عبداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/8/18م.   )11961(

تاريخ: 2019/8/18م

احلمية  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  بلو�ضكا.  /�ضن�ضلب  وكالة 
الغذائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبداهلل اإ�ضماعيل ال�ضعيدي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/9/18م.   )10156( برقـــم 

من تاريخ: 2019/9/18م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  جيرتيكو�س.  فارما  /بلو  وكالة 
اإ�ضماعيل  عــبــداهلل  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
وذلك   وتاريـخ:2016/7/30م.   )10758( برقـــم  ال�ضعيدي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/30م

وكالة /�ضركة جمموعة االالت الزراعية. مو�ضــوع الوكــالــة/
�ضالح  عائ�س  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  غيارها.  وقطع  حراثات 
االأ�ضود. برقـــم )6067( وتاريـخ:2006/9/17م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/9/17م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  فاكتورينج.  مانو  ميدكال  /ميتا  وكالة 
خيوط جراحية وكفوف جراحية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/قائد ثابت 
وتاريـخ:2015/10/11م.   )10490( برقـــم  ال�ضماوي.  �ضعد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/11م

الوكــالــة/الطابعات  مو�ضــوع  الكرتيك.  /ميت�ضوبي�ضي  وكالة 
�ضعد  ثابت  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  وم�ضتلزماتها.  الطبية 
وذلك   وتاريـخ:2018/9/18م.   )12004( برقـــم  ال�ضماوي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/18م

وكالة /ا�ضرتوفارما ام اي تي اي ام. مو�ضــوع الوكــالــة/حقن 
قريع.  حممد  ثابت  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  جاهزة.  طبية 
برقـــم )10746( وتاريـخ:2016/7/24م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2018/7/24م

الوكــالــة/مكملت  مو�ضــوع  نوتري�ضاين�س.  /ليو  وكــالــة 
برقـــم  قريع.  حممد  ثابت  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  غذائية. 
من  �ضنتني  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2017/12/13م.   )11501(

تاريخ: 2018/12/13م



247

وكالة /ني�ضت هيلث كري / زرو غفيد فارين. مو�ضــوع الوكــالــة/
قريع.  حممد  ثابت  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  دوائية.  تراكيب 
ملدة  ــك   وذل وتـــاريـــــــخ:2017/12/13م.   )11500( برقـــم 

�ضنتني من تاريخ: 2018/12/13م

الوكــالــة/ وكالة /او�ضرج بايوتك / يونيليوراندي. مو�ضــوع 
باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  غذائية.  ومكملت  �ضيدالنية  مــواد 
ثابت حممد قريع. برقـــم )11010( وتاريـخ:2017/3/7م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/3/7م

الوكــالــة/ ليمتد. مو�ضــوع  نيورو برودكت  وكالة /اليف كري 
منتجات �ضيدالنية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد ثابت حممد قريع. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/7/17م.   )11216( برقـــم 

من تاريخ: 2019/7/17م

وكالة /ماتك�ضني الب�س اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
قريع.  حممد  ثابت  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  دوائية.  منتجات 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/4/17م.   )11741( برقـــم 

من تاريخ: 2019/4/17م

مو�ضــوع  الكيماوية.  لل�ضناعات  هواك�ضنج  /انــهــوي  وكالة 
الوكــالــة/مواد كيماوية زراعية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ح�ضني احمد 
وتاريـخ:2015/10/17م.   )10496( برقـــم  القحم.  �ضالح 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/17م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  للأ�ضمدة.  اخلليج  ق�ضر  /م�ضنع  وكالة 
برقـــم  القحم.  �ضالح  احمد  باإ�ضـم/ح�ضني  امل�ضجـلة  اأ�ضمدة. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/7/26م.   )10750(

تاريخ: 2019/7/26م

وكالة /انوكا كو مبيكا املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/اأ�ضمدة. 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/ح�ضني احمد �ضالح القحم. برقـــم )11269( 
ــــخ:2017/8/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/12م

مو�ضــوع  الــزراعــيــة.  للكيماويات  ماجنو  /فوجيان  وكــالــة 
امل�ضجـلة  االأ�ضمدة.  من  ال�ضركة  منتجات  الوكــالــة/جميع 
 )11779( برقـــم  الــقــحــم.  �ضالح  احــمــد  باإ�ضـم/ح�ضني 
ــــخ:2018/5/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/13م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  الــدوائــيــة.  /هليو�س  وكــالــة 
العامري.  عبداهلل  �ضعيد  باإ�ضـم/جنيب  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
برقـــم )11511( وتاريـخ:2017/12/20م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/12/20م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /نافكو  وكالة 
 )11411( برقـــم  العامري.  عبداهلل  �ضعيد  باإ�ضـم/جنيب 
ــــخ:2017/11/5م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/11/5م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  فارما  اي  ام  جي  /نربو  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جنيب �ضعيد عبداهلل العامري. برقـــم 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/10/18م.  ـــ ــاري وت  )11377(

تاريخ: 2019/10/18م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  للأغذية.  مايكر  بي�س  /جيانغ�ضو  وكالة 
املحب�ضي.  علي  مثنى  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  اأ�ضفر.  خــوخ 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/9/11م.   )10141( برقـــم 

من تاريخ: 2019/9/11م
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مو�ضــوع  قها.  املحفوظة  الن�ضرللأغذية  /�ضركة  وكــالــة 
م�ضلم  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  وخ�ضروات.  الوكــالــة/معلبات 
وذلك   وتاريـخ:1995/11/29م.   )2457( برقـــم  التجارية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/11/29م

بيطرية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /يف.ام.دي.  وكالة 
 )7094( برقـــم  املــحــدودة.  ديــر  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــــخ:2008/7/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/23م

اأعــلف.  الوكــالــة/م�ضافات  مو�ضــوع  /بــايــومــني.  وكــالــة 
 )7211( برقـــم  املــحــدودة.  ديــر  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2008/10/27م. وذل

2019/10/27م

وكالة /�ضركة ا�ضرتا الزراعية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
لل�ضناعة  �ضباأ  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  الــزراعــيــة.  معدات 
وتاريـخ:2004/7/19م.   )5050( برقـــم  والري.  والزراعة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/19م

اأر�ضفة.  الوكــالــة/اأنظمة  مو�ضــوع  كاردك�س.  /انظمة  وكالة 
 )5657( برقـــم  عبداجلليل.  ثابت  باإ�ضـم/�ضيف  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2005/11/19م. وذل

2019/11/19م

بالنقد.  خا�ضة  الوكــالــة/اآالت  مو�ضــوع  /بــوريــل.  وكالة 
 )1943( برقـــم  عبداجلليل.  ثابت  باإ�ضـم/�ضيف  امل�ضجـلة 
ــــخ:1992/11/7م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/11/7م

عد  الوكــالــة/اآالت  مو�ضــوع  كوربري�ضن.  /ماجز  وكالة 
برقـــم  عبداجلليل.  ثابت  باإ�ضـم/�ضيف  امل�ضجـلة  النقود. 
)3126( وتاريـخ:1997/9/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/13م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  طبي.  �ضيميد  /يــو  وكالة 
اأ�ضنان. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضلطان حممد قا�ضم ال�ضرييف. برقـــم 
)7901( وتاريـخ:2010/4/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/18م

وكالة /مت امي تي طبي ميديكال ليمتد. مو�ضــوع الوكــالــة/
ال�ضرييف.  قا�ضم  حممد  باإ�ضـم/�ضلطان  امل�ضجـلة  طبية.  اأدوات 
برقـــم )8444( وتاريـخ:2011/9/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/14م

الوكــالــة/مع�ضل.  مو�ضــوع  النخله.  ادخنه  /م�ضنع  وكالة 
برقـــم  احلــاج.  حممد  �ضرف  باإ�ضـم/عبدال�ضمد  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2001/8/6م. وذلك    )4132(

2019/8/6م

وكالة /النجمه ل�ضناعة االدوية. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية 
املرهبي.  اهلل  لطف  احمد  باإ�ضـم/عبده  امل�ضجـلة  بيطرية. 
برقـــم )10928( وتاريـخ:2016/12/28م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/12/28م

الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  اويل.  توب  منتجات  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  باإ�ضـم/عبداهلل حممد احمد مثنى.  امل�ضجـلة  نفطية. 
)7659( وتاريـخ:2009/9/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/27م
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وكالة /موؤ�ض�ضة الكابل الكهربائي. مو�ضــوع الوكــالــة/ا�ضلك 
برقـــم  مثنى.  حممد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  كهربائية. 
)9566( وتاريـخ:2013/10/1م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/10/1م

مو�ضــوع  ــاط.  ــط امل ل�ضناعة  اجلنوبية  /الــ�ــضــركــة  وكــالــة 
احمد  حممد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اإطارات. 
ملدة  وذلــك   وتــاريـــــخ:2012/9/3م.   )8852( برقـــم  مثنى. 

�ضنة من تاريخ: 2019/9/3م

مو�ضــوع  اجلــافــة.  للبطاريات  امل�ضاهمة  كــو  /بينا  وكــالــة 
باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  وخازنه.  جافة  الوكــالــة/بطاريات 
حممد احمد مثنى. برقـــم )7739( وتاريـخ:2009/12/8م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  تاير.  كونتينينت  نيو  /�ضاندوجن  وكالة 
اإطارات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداهلل حممد احمد مثنى. برقـــم 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2018/10/10م.  ـــ ــاري وت  )12033(

تاريخ: 2019/10/10م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ضاين�س.  بيو  يف  ا�س  /بي  وكالة 
برقـــم  احلبي�ضي.  عــبــداهلل  �ضعيد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤاد  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/4/10م.   )11713(

تاريخ: 2019/4/10م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضريور.  بي  ا�س  ا�س  /اف  وكالة 
برقـــم  ابوهادي.  احمد  مطهر  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)9483( وتاريـخ:2013/8/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/22م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  /املتو�ضط  وكالة 
برقـــم  �ضعيد.  فــارع  باإ�ضـم/عبداحلميد  امل�ضجـلة  اأدويـــة. 
)3611( وتاريـخ:1999/7/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/7/12م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ا�ضيا.  /خمتربات  وكالة 
 )5020( برقـــم  املحدودة.  التجارية  الفرقان  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2004/6/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/21م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارمك�س.  �ضي  ــس  /ا� وكــالــة 
التجارية  الــفــرقــان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
وذلك   وتاريـخ:2016/9/20م.   )10801( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/20م

الوكــالــة/مكملت  مو�ضــوع  كــري.  فارما  /ادفان�ضر  وكالة 
غذائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة الفرقان التجارية املحدودة. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/12/7م.   )10239( برقـــم 

من تاريخ: 2019/12/7م

غــذائــيــة.  الوكــالــة/مكملت  مو�ضــوع  /فــيــفــا.  ــة  وكــال
برقـــم  املحدودة.  التجارية  الفرقان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/2/6م. وذلك    )9803(

2020/2/6م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ان.  ا�ــس  ام  /خمتربات  وكالة 
برقـــم  املحدودة.  التجارية  الفرقان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2010/12/20م.   )8185(

تاريخ: 2019/12/20م
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الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  يوني�ضون.  /خمــتــربات  وكالة 
برقـــم  املحدودة.  التجارية  الفرقان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/2/21م.   )10604(

تاريخ: 2020/2/21م

 , الوكــالــة/كرميات  مو�ضــوع  املحدودة.  بي  �ضي  /اف  وكالة 
التجارية  الفرقان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبي.  م�ضتح�ضر 
وذلك   وتاريـخ:2016/12/5م.   )10893( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/5م

الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  ال.  اك�س  /خمتربات  وكالة 
التجارية  الــفــرقــان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
وذلك   وتاريـخ:2014/8/13م.   )10099( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/13م

وكالة /فليك�ضت�س ا�س دي ان بي ات�س دي. مو�ضــوع الوكــالــة/
كفوف طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/مراد علي اح�ضن مكرم. برقـــم 
)8812( وتاريـخ:2012/7/29م. وذلك  ملدة �ضبع �ضنوات من 

تاريخ: 2013/7/29م

وكالة /�ضركة منتجات االلبان النيوزيلندية ال�ضق االو�ضط. 
الوطنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  الوكــالــة/حليب.  مو�ضــوع 
للتجارة املحدودة. برقـــم )5628( وتاريـخ:2005/10/10م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/10م

العناية  منتجات  الوكــالــة/خط  مو�ضــوع  /فارفيتال.  وكالة 
برقـــم  عي�ضى.  عبداهلل  حممد  باإ�ضـم/اأمري  امل�ضجـلة  باجللد. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/9/22م.   )10150(

تاريخ: 2019/9/22م

الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  �ــضــيــدز.  هيلز  /ويــ�ــضــت  وكــالــة 
القو�ضي.  علي  عبداهلل  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة  اخل�ضروات. 
برقـــم )8109( وتاريـخ:2010/10/5م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/10/5م

اخل�ضروات.  الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  �ضيدز.  /بوبانزا  وكالة 
 )8486( برقـــم  القو�ضي.  علي  عبداهلل  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2011/10/31م. وذل

2019/10/31م

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح امل تــي(  يف  )بــي  �ضرج  /خمــتــربات  وكــالــة 
وخم�ضني  اثنني  لعدد   )1( امللحق  ح�ضب  الوكــالــة/اأدوية 
اجلرا�س.  حممد  عبداهلل  باإ�ضـم/حميد  امل�ضجـلة  �ضنف. 
برقـــم )8332( وتاريـخ:2011/4/11م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/11م

الوكــالــة/م�ضروب  مو�ضــوع  املــحــدودة.  /مريديان  وكالة 
برقـــم  الزهريي.  باإ�ضـم/ع�ضام علي احمد  امل�ضجـلة  الطاقة. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/7/21م.   )11899(

تاريخ: 2019/7/21م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  بال�ضحة.  للعناية  /راديــانــت  وكالة 
باإ�ضـم/حافظ قا�ضم عبداهلل ح�ضن. برقـــم  امل�ضجـلة  اأدوية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/12/1م.   )10234(

تاريخ: 2019/12/1م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /�ضولتري  وكالة 
 )11475( برقـــم  ح�ضن.  عــبــداهلل  قا�ضم  باإ�ضـم/حافظ 
ــــخ:2017/12/6م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/12/6م
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الوكــالــة/كافة  مو�ضــوع  احلــيــاه.  لعلوم  /رينويد  وكــالــة 
عبداهلل  قا�ضم  باإ�ضـم/حافظ  امل�ضجـلة  االأدويـــة.  منتجات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2018/12/29م.   )12218( برقـــم  ح�ضن. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/29م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  تيكنوت�ضيم.  /ليك�ضني  وكالة 
عبداهلل  قا�ضم  باإ�ضـم/حافظ  امل�ضجـلة  ال�ضركة.  منتجات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2016/10/22م.   )10831( برقـــم  ح�ضن. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/22م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  ات�س.  بي  ام  جي  /اكتو  وكالة 
املنتجات التي ت�ضنعها ال�ضركة. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حافظ قا�ضم 
وتاريـخ:2016/11/1م.   )10860( برقـــم  ح�ضن.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/11/1م

ب�ضريه.  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة  مو�ضــوع  /اركــيــديــا.  وكــالــة 
برقـــم  القا�ضي.  باإ�ضـم/دار�س عبداهلل عبده احمد  امل�ضجـلة 
)10767( وتاريـخ:2016/8/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/7م

مو�ضــوع  الــدوائــيــة.  لل�ضناعات  التجارية  /�ضبفا  وكــالــة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  الــدوائــيــة.  املنتجات  الوكــالــة/كافة 
 )12045( ــم  ـــ ـــ بــرقـــ ــن.  ــض ــ� ح ـــداهلل  ـــب ع ــم  ــض ــا� ق حـــافـــظ 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2018/10/10م. وذل

2019/10/10م

مو�ضــوع  الطبية.  للم�ضتح�ضرات  العربية  /ال�ضركة  وكالة 
عبداهلل  قا�ضم  باإ�ضـم/حافظ  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
ح�ضن. برقـــم )11118( وتاريـخ:2017/5/17م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/17م

الوكــالــة/الزيوت  وكالة /�ضانيلر جيداها ديلربي. مو�ضــوع 
واملقاوالت.  للتجارة  فينا  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  النباتية. 
�ضنتني  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/7/27م.   )7585( برقـــم 

من تاريخ: 2018/7/27م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  د/ريـــري.  �ضركات  /جمموعة  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد مبارك عبدربه عذبان. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1994/8/16م. وذلك    )977(

2019/8/16م

وكالة /�ضركة النفط العمانية للت�ضويق. مو�ضــوع الوكــالــة/
القدميي.  يحيى  علي  باإ�ضـم/عابد  امل�ضجـلة  ت�ضحيم.  موات 
برقـــم )8867( وتاريـخ:2012/9/12م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/12م

الــوكــــــــالــــــــة/بــطــاريــات.  مو�ضــوع  مــانــو�ــس.  /جـــري  ــة  ــال وك
 )4078( برقـــم  �ضامل.  ع�ضكر  حم�ضن  باإ�ضـم/�ضعيد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2001/6/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/16م

واحلراثات  الوكــالــة/املعدات  مو�ضــوع  /مريا�ضرييل.  وكالة 
الزراعية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح حممد علي القو�ضي. برقـــم 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2014/7/21م.  ـــ وتــاري  )10077(

تاريخ: 2018/7/21م

خ�ضروات.  الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  /اجــروتــيــب.  وكالة 
 )9445( برقـــم  القو�ضي.  علي  حممد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة 
ــــخ:2013/7/22م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/22م
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الوكــالــة/اأ�ضمدة  مو�ضــوع  للكيماويات.  /بــريــا  وكــالــة 
برقـــم  القو�ضي.  علي  حممد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  زراعية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/6/2م. وذلك    )7494(

2019/6/2م

مو�ضــوع  املحدودة.  الزراعية  للكيماويات  ليلي  /بكني  وكالة 
باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  وكيماوية.  زراعية  الوكــالــة/اأ�ضمدة 
حممد علي القو�ضي. برقـــم )5504( وتاريـخ:2005/6/4م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/4م

الوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع  ا�ــس.  جي  /بطاريات  وكالة 
برقـــم  زيــد.  عبده  حممد  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  �ضيارات. 
)9543( وتاريـخ:2013/9/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/23م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  مانيفك�ضرينج.  /واال�ــس  وكالة 
االأدوية.  وجتارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
ت�ضعة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1979/11/10م.   )641( برقـــم 

ع�ضر عامًا من تاريخ: 2001/12/31م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  للمعدات.  جانفينج  /�ضوندي  وكالة 
ـــزة كــهــربــائــيــة.  جــمــيــع مــنــتــجــات الــ�ــضــركــة مــعــدات واأجـــه
 )4963( برقـــم  �ضالح.  مثنى  علي  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/5/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/11م

الوكــالــة/ وكالة /كوبر �ضنجتان )�ضاندوجن( تاير. مو�ضــوع 
احلــروي  علي  عبداملغني  باإ�ضـم/حملت  امل�ضجـلة  اإطـــارات. 
 )4489( برقـــم  احلــروي.  عبدالغني  احلكيم  بعبد  ممثله 
ــــخ:2002/9/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/29م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  لـــلأدويـــة.  /ار�ــضــتــو  وكــالــة 
�ضيدالنية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/فهد احمد عبداهلل حزام. برقـــم 
)6847( وتاريـخ:2008/2/26م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/2/26م

الوكــالــة/ادوية  مو�ضــوع  ا�ـــس.  يف  جــي  /بلي�س  وكــالــة 
وم�ضتلزمات طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/فهد احمد عبداهلل حزام. 
برقـــم )10556( وتاريـخ:2015/12/22م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/12/22م

وكالة /جمموعة �ضنتلبو عدلت اىل �ضانويف افنتي�س. مو�ضــوع 
الوكــالــة/ادوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/فهد احمد عبداهلل حزام. 
برقـــم )4011( وتاريـخ:2001/3/13م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/3/13م

الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  هيلثكري.  /اكــواليــف  وكــالــة 
 )6980( برقـــم  حزام.  عبداهلل  احمد  باإ�ضـم/فهد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2008/5/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/18م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/مطهرات.  مو�ضــوع  /�ضريماك�ضو.  وكالة 
 )6628( برقـــم  ــــزام.  ح عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــضـــــم/فــهــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2007/9/1م. وذل

2020/9/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمواد  /جلمارك  وكالة 
برقـــم  حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�ضـم/فهد  امل�ضجـلة  ادويــة. 
)6281( وتاريـخ:2007/2/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/2/12م
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امل�ضجـلة  ـــــالــــــــة/ادويــة.  الــوكـــ مو�ضــوع  ــــت.  /واي ــة  وكــال
 )4791( برقـــم  ــــزام.  ح عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــضـــــم/فــهــد 
ــــخ:2003/9/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/21م

الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  ليكا.  /خمتربات  وكالة 
�ضيدالنية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/فهد احمد عبداهلل حزام. برقـــم 
)9881( وتاريـخ:2014/3/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/3/16م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  �ضاين�ضي�س.  ميدي  بي  ات�س  /يف  وكالة 
برقـــم  حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�ضـم/فهد  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)10473( وتاريـخ:2015/9/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/8م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/ادويــة.  مو�ضــوع  /انــتــا�ــس.  وكــالــة 
 )6386( برقـــم  ــــزام.  ح عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــضـــــم/فــهــد 
ــــخ:2007/4/24م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/24م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  بايوتك  /باني�ضيا  وكالة 
برقـــم  حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�ضـم/فهد  امل�ضجـلة  ادويــة. 
)6370( وتاريـخ:2007/4/11م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/11م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  /اور�ــضــيــد.  وكــالــة 
 )7191( برقـــم  ــــزام.  ح عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــضـــــم/فــهــد 
ــــخ:2008/10/5م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/10/5م

وكالة /يانت�ضنغ هويدا للأدوات الطبية. مو�ضــوع الوكــالــة/
ح�ضان.  حيدر  قائد  باإ�ضـم/�ضعيد  امل�ضجـلة  جراحية.  خيوط 
برقـــم )12086( وتاريـخ:2018/11/10م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/11/10م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  املحدودة.  فارما  بي  /جي  وكالة 
برقـــم  الكب�ضي.  ح�ضن  مطر  باإ�ضـم/اأ�ضامة  امل�ضجـلة  دوائية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/11/6م.   )12084(

تاريخ: 2019/11/6م

وكالة /كات�ضان. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات طبية. امل�ضجـلة 
 )11462( برقـــم  ح�ضان.  حيدر  قايد  باإ�ضـم/عبداجلليل 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/11/22م. وذل

2019/11/22م

وكالة /غتوري ميديكال �ضابلي. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداجلليل قايد حيدر ح�ضان. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/11/8م.   )11423(

تاريخ: 2019/11/8م

الوكــالــة/اأجهزه  مو�ضــوع  انرتنا�ضيونال.  /ويتك�س  وكالة 
باإ�ضـم/�ضعيد قائد حيدر  امل�ضجـلة  ومعدات جراحة االأ�ضنان. 
ح�ضان. برقـــم )6213( وتاريـخ:2006/12/19م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/12/19م

وكالة /فابي كري فارما اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
منتجات دوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبدالكرمي حممد علي علي. 
برقـــم )12056( وتاريـخ:2018/10/24م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/10/24م
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تنظيف.  الوكــالــة/ليف  مو�ضــوع  ديلي.  /�ضي.ا�س  وكالة 
 )12074( برقـــم  احلاج.  حممد  علي  باإ�ضـم/حمود  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2018/10/31م. وذل

2019/10/31م

وكالة /يتي�ضانغ �ضينلونغ. مو�ضــوع الوكــالــة/جميع منتجات 
برقـــم  قا�ضم.  عبده  حممد  باإ�ضـم/ماجد  امل�ضجـلة  اال�ضمده. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/9/15م.   )11994(

تاريخ: 2019/9/15م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  توبارت  /�ضاميرتاو  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/اإبراهيم  امل�ضجـلة  الطبقات.  متعدد  زنــربك 
الرزوم. برقـــم )4840( وتاريـخ:2003/12/2م. وذلك  ملدة 

�ضنتني من تاريخ: 2018/12/2م

وكالة /كيار جواجنز هوموتور. مو�ضــوع الوكــالــة/قطع غيار 
الرزوم.  حممد  باإ�ضـم/اإبراهيم  امل�ضجـلة  النارية.  الدراجات 
برقـــم )5991( وتاريـخ:2006/7/26م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/7/26م

بارده.  الوكــالــة/رقع  مو�ضــوع  املحدودة.  اأين  /بي�ضي  وكالة 
 )6839( برقـــم  التجارية.  الــرزوم  باإ�ضـم/حملت  امل�ضجـلة 
ــــخ:2008/2/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/19م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اإطــارات.  مو�ضــوع  /انــل�ــس.  وكــالــة 
 )7532( ــــــــم  بــرقـــ الـــــــرزوم.  حمــمــد  بــاإ�ــضـــــم/اإبــراهــيــم 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2009/7/4م. وذل

2019/7/4م

الــوكــــــــالــــــــة/اإطــارات.  مو�ضــوع  برييللي.  ــر  ــواي /ت وكــالــة 
 )7552( برقـــم  الــرزوم.  حممد  باإ�ضـم/اإبراهيم  امل�ضجـلة 
ــــخ:2009/7/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/7/12م

الوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  للزيوت.  �ضت  /بيرتوكو  وكالة 
برقـــم  التجارية.  الــرزوم  باإ�ضـم/حملت  امل�ضجـلة  و�ضحوم. 
)4450( وتاريـخ:2002/8/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/14م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  الت�ضخي�ضية.  /رو�ـــس  وكــالــة 
ردمان  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  الدم.  بتحليل  خا�ضة  وحماليل 
اأحمد. برقـــم )7357( وتاريـخ:2009/2/17م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/2/17م

وكالة /توري الطبية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضتلزمات 
احمد  ردمــان  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  بالقلب.  خا�ضة  طبية 
قا�ضم. برقـــم )4511( وتاريـخ:2002/10/26م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/10/26م

الــوكــــــــالــــــــة/بــذور.  مو�ضــوع  �ــضــيــد�ــس.  ــوم  ــت /كــوان ــة  وكــال
 )9608( برقـــم  اخلوالين.  ناجي  علي  باإ�ضـم/نبيل  امل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2013/10/31م. 

2018/10/31م

مي�ضلن.  الوكــالــة/اإطارات  مو�ضــوع  جرال.  /كمبني  وكالة 
 )200( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1994/12/27م. وذل

2019/12/27م
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الركاب.  الوكــالــة/مركبات  مو�ضــوع  /هــيــونــداي.  وكالة 
 )2501( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1995/12/27م. وذل

2019/11/27م

خر�ضانه.  الوكــالــة/م�ضخات  مو�ضــوع  /�ــضــاين.  وكــالــة 
 )7246( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2008/11/16م. وذل

2019/11/16م

وكالة /ال�ضركة العربية االهلية ل�ضناعة االأ�ضمدة. مو�ضــوع 
ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/اأحمد  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأ�ضمدة. 
القو�ضي. برقـــم )9745( وتاريـخ:2014/1/14م. وذلك  ملدة 

�ضنتني من تاريخ: 2018/1/14م

وكالة /�ضن راي�س كومبني. مو�ضــوع الوكــالــة/بذور زراعية. 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد حممد ح�ضني القو�ضي. برقـــم )9603( 
تاريخ:  من  �ضنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2013/10/28م. 

2018/10/28م

خ�ضروات.  الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  للبذور.  /جينوم  وكالة 
برقـــم  ح�ضني.  اآل  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/ح�ضني  امل�ضجـلة 
)10325( وتاريـخ:2015/2/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/8م

خ�ضروات.  الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  �ضيد.  /فــريو  وكالة 
برقـــم  ح�ضني.  اآل  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/ح�ضني  امل�ضجـلة 
)10456( وتاريـخ:2015/8/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/8م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/بذور.  مو�ضــوع  �ضيد�س.  لو  /ابو  وكالة 
 )10382( برقـــم  القو�ضي.  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/احمد 
ــــخ:2015/3/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/18م

خ�ضروات.  الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  زادن.  /بيجو  وكالة 
برقـــم  ح�ضني.  اآل  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/ح�ضني  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/3/18م.   )10383(

تاريخ: 2019/3/18م

الوكــالــة/منتجات  وكالة /�ضري بهافاين الدوائية. مو�ضــوع 
برقـــم  جبار.  �ضالح  علي  باإ�ضـم/جميل  امل�ضجـلة  دوائــيــة. 
)11783( وتاريـخ:2018/5/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/8م

وكالة /تاج لل�ضناعات الدوائية. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
عتني.  اإبراهيم  �ضوعي  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
برقـــم )11480( وتاريـخ:2017/10/29م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/10/29م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  املــحــدودة.  فارما  /الكو  وكالة 
وامل�ضتلزمات  للأدوية  الدولية  �ضباأ  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2018/8/14م.   )11954( برقـــم  الطبية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/14م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  )جا�ضكو(.  او  �ضي  ا�س  ايه  /جي  وكالة 
�ضالح  ح�ضني  باإ�ضـم/�ضامي  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وذلك   وتاريـخ:2009/11/13م.   )7707( برقـــم  الرباحي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/11/13م
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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: 2019/9/29م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ــارم.  ف /ريفو  وكالة 
برقـــم  االأدويــة.  وجتــارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة 
)640( وتاريـخ:1979/11/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/12/31م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /ا�ضبي�ضيا.  وكــالــة 
برقـــم  االأدويــة.  وجتــارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة 
)644( وتاريـخ:1979/11/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/12/31م

وكالة /ا�ضرتلنج برودكت�س انرتنا�ضيونال. مو�ضــوع الوكــالــة/
وجتارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
وذلك   وتــاريـــــخ:1979/11/10م.   )646( برقـــم  ــة.  االأدوي

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/31م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ر�ضر�س.  /بت�ضام  وكالة 
برقـــم  االأدويــة.  وجتــارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة 
)1673( وتاريـخ:1991/3/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/12/31م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ضريل.  دي  /دي  وكالة 
برقـــم  االأدويــة.  وجتــارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة 
)645( وتاريـخ:1979/11/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/12/31م

طبية  الوكــالــة/معدات  مو�ضــوع  هري�ضمان.  ام  /اي  وكالة 
وخمتربات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ال�ضركة اليمنية ل�ضناعة وجتارة 
االأدوية. برقـــم )2070( وتاريـخ:1993/6/9م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/9/6م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  اك�ضبورت.  اوميد  /يف  وكالة 
االأدوية.  وجتارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
برقـــم )660( وتاريـخ:1979/12/18م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/12/31م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  انرتنا�ضينال.  /اورجانون  وكالة 
االأدوية.  وجتارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1991/3/9م.   )1676( برقـــم 

تاريخ: 2019/12/31م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /�ضاندوزلتد.  وكالة 
برقـــم  االأدويــة.  وجتــارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة 
)659( وتاريـخ:1979/12/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/12/31م

وكالة /اثيكون املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/مراتق وخيوط 
وجتارة  ل�ضناعة  اليمنية  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  جراحية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:1979/11/10م.   )647( برقـــم  ــة.  االأدوي

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/31م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فودترادينغ.  /�ضبده  وكالة 
االأحمدي.  عبداهلل  من�ضور  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة  ب�ضكويت. 
برقـــم )11694( وتاريـخ:2018/4/4م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/4م
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وكالة /ايه يوجي فارما. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات ال�ضركة 
من االأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جميب حمود عبداهلل العنرتي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/2/10م.   )12274( برقـــم 

من تاريخ: 2020/2/10م

وكالة /با�ضف. مو�ضــوع الوكــالــة/ا�ضمدة ومبيدات زراعية. 
 )433( برقـــم  ال�ضفاري.  غالب  �ضعيد  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنوات  اربع  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1977/4/14م. 

2016/12/31م

امل�ضجـلة  الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  /كــيــزان.  وكــالــة 
 )6969( برقـــم  ــــزام.  ح عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــضـــــم/فــهــد 
ــــخ:2008/5/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/11م

الوكــالــة/اأ�ضمدة  مو�ضــوع  اكنجل�ضل�ضافت.  /با�ضف  وكالة 
غالب  �ضعيد  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  ــة.  ــي زراع ومــبــيــدات 
ال�ضفاري. برقـــم )433( وتاريـخ:1977/4/14م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/12/31م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  /العطار  وكالة 
العودي.  حممد  م�ضلح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  طبية.  اأع�ضاب 
برقـــم )5689( وتاريـخ:2005/12/4م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/12/4م

دوائية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  اكمي.  /معامل  وكالة 
برقـــم  ــعــودي.  ال عــبــداهلل  حممد  باإ�ضـم/عتيق  امل�ضجـلة 
)11946( وتاريـخ:2018/8/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/8/7م

الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  فــارمــا.  ميد  /بيو  وكالة 
وامل�ضتلزماتا  للأدوية  فارما  باإ�ضـم/اجلهاد  امل�ضجـلة  دوائية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2008/10/28م.   )7217( برقـــم  لطبية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/28م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  والتجارة.  لل�ضناعة  /�ضاري  وكالة 
جتميل طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/اجلهاد فارما للأدوية. برقـــم 
)4488( وتاريـخ:2002/9/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/29م

وكالة /جمموعة يونيميد انديو. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
دوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جهاد عتيق حممد عبداهلل العودي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/5/27م.   )11820( برقـــم 

من تاريخ: 2019/5/27م

الوكــالــة/اع�ضاب  مو�ضــوع  للتجارة.  ــان  ــوم /اوت وكــالــة 
العودي.  عبداهلل  حممد  باإ�ضـم/عتيق  امل�ضجـلة  طبيعية. 
برقـــم )6079( وتاريـخ:2006/9/30م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/9/30م

وكالة /فروماجري�س. مو�ضــوع الوكــالــة/جنب �ضائل. امل�ضجـلة 
باإ�ضـم/�ضركة جمموعة العوادي التجاريةا لت�ضامنية. برقـــم 
)1306( وتاريـخ:1988/9/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/17م

باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  /نيبون.  وكالة 
برقـــم  الطبية.  وامل�ضتلزمات  للأدوية  واملح�ضار  حيان  اإبــن 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/9/13م.  ـــ وتــاري  )11328(

تاريخ: 2018/9/13م
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الوكــالــة/حراثات  مو�ضــوع  ترتر.  ات�س  ال  /ا�ــس  وكالة 
العامة.  للتجارة  االحــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  زراعية. 
برقـــم )1372( وتاريـخ:1989/1/29م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/12/31م

)اأ�ضكودا(.  الوكــالــة/�ضيارات  مو�ضــوع  كوف.  /موتو  وكالة 
برقـــم  العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:1991/10/29م.   )1727(

تاريخ: 2019/10/22م

واتربه  الوكــالــة/ا�ضمده  مو�ضــوع  هــور.  /�ضينكلر  وكالة 
العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  وبـــذور. 
برقـــم )1374( وتاريـخ:1989/1/29م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/12/31م

زراعية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ام.  كيو  /ا�ــس  وكالة 
برقـــم  العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)6751( وتاريـخ:2007/11/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/11/3م

املرطبات.  الوكــالــة/م�ضروبات  مو�ضــوع  بار.  وكالة /اي جي 
برقـــم  العامة.  للتجارة  االأحـــول  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2014/11/26م.  ـــ ــاري وت  )10241(

تاريخ: 2019/11/26م

مو�ضــوع  الكيميائية.  املواد  ل�ضناعة  اقا�ضيم  /م�ضنع  وكالة 
علي  حمود  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  نفطية.  الوكــالــة/زيوت 
ــخ:20016/10/25م.  ـــ وتــاري  )10839( برقـــم  الع�ضامي. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/25م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ــزان.  خ حلــوم  /م�ضنع  وكالة 
واأ�ضناف م�ضنع خزان. امل�ضجـلة باإ�ضـم/مكتوم احمد عبداهلل 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2010/7/20م.   )8051( برقـــم  حزام. 

�ضنة من تاريخ: 2019/7/20م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  انــرتنــا�ــضــنــال.  هـــول  /وايــــت  وكــالــة 
 )3923( برقـــم  للتجارة.  باإ�ضـم/اجلرا�س  امل�ضجـلة  ادوية. 
ــــخ:2000/10/7م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/7م

وكالة /ارافلي انفرابور املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/خطوط 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  واملناق�ضات.  الكهربائية  الطاقة  توزيع 
وتاريـخ:2008/8/30م.   )7153( برقـــم  للتجارة.  اجلرا�س 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/8/30م

حفر  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  �ضاندفك.  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
وحفارات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/اجلرا�س للتجارة. برقـــم )7253( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2008/11/15م. وذل

2019/11/15م

�ضوبر.  الوكــالــة/رز  مو�ضــوع  واوالده.  /�ضاجدوفا  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/مكتوم احمد عبداهلل حزام. برقـــم )3211( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1997/12/18م. وذل

2019/12/18م

مو�ضــوع  الدولية.  البرتول  خلدمات  �ضينوبيك  /هينة  وكالة 
املــعــدات.  وم�ضاريع  الــبــرتول  هند�ضة  الوكــالــة/خدمات 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/مكتوم احمد عبداهلل حزام. برقـــم )6152( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2006/11/19م. وذل

2019/11/19م
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الوكــالــة/منتجات  وكالة /م�ضنع جمجوم للأدوية. مو�ضــوع 
احمد  باإ�ضـم/مكتوم  امل�ضجـلة  والب�ضرة.  بالعيون  العناية 
وتاريـخ:2000/11/15م.   )3955( برقـــم  حزام.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/11/15م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  انرتنا�ضيونال.  اير�ضت  /وايــت  وكالة 
برقـــم  حزام.  عبداهلل  احمد  باإ�ضـم/مكتوم  امل�ضجـلة  اأدوية. 
)3922( وتاريـخ:2000/10/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/10/7م

وكالة /�ضركة ال�ضكر وال�ضناعات املتكاملة. مو�ضــوع الوكــالــة/
ــارة  وجت ل�ضناعة  ميكو  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ــــة.  اأدوي
امل�ضتلزمات الطبية. برقـــم )8470( وتاريـخ:2011/10/6م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/6م

الوكــالــة/ون�ضات  مو�ضــوع  املحدودة.  ويرك�س  /كاتوو  وكالة 
للتجارة  ــول  االأح باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ال�ضق.  وحــفــارات 
العامة. برقـــم )1215( وتاريـخ:1989/1/29م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/12/31م

مو�ضــوع  لــلــمــعــدات.  الطبية  الوطنية  /املوؤ�ض�ضة  وكــالــة 
الوكــالــة/متثيل وا�ضت�ضارات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة االأحول 
وتاريـخ:2003/12/27م.   )4857( برقـــم  العامة.  للتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/27م

الوكــالــة/فر�ضاة  مو�ضــوع  كــوب.  بــرا�ــس  /جــوبــز  وكــالــة 
العامة.  للتجارة  ــول  االأح باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  زراعية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1991/11/18م.   )1738( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/18م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ميديكال.  الكرتو  ا�ــس  ام  /اي  وكالة 
علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  البولية.  امل�ضالك  منتجات 
االأحل�ضي. برقـــم )10167( وتاريـخ:2014/10/19م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/19م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمنتجات  /ليبتي�س  وكالة 
برقـــم  حزام.  عبداهلل  احمد  باإ�ضـم/مكتوم  امل�ضجـلة  اأدوية. 
)5619( وتاريـخ:2005/10/1م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/10/1م

الوكــالــة/�ضمادات  مو�ضــوع  بروفن�س.  /جياجن�ضو  وكالة 
برقـــم  الطبية.  الــوفــاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2004/12/26م.   )5235(

تاريخ: 2019/12/26م

وكالة /�ضانا متنتال اأوتو بيديك. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  العظام.  جروح 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/12/10م.   )9682( برقـــم 

من تاريخ: 2019/12/10م

الوكــالــة/تركيبات  مو�ضــوع  اليـــف.  ــامــارت  /�ــض وكــالــة 
االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2006/11/27م.   )6173( برقـــم 

من تاريخ: 2019/11/27م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ميديكال.  يويوي  /جياجن�ضو  وكالة 
علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتلزمات  اأجهزة 
وذلك   وتاريـخ:2006/10/8م.   )6088( برقـــم  االأحل�ضي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/8م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  جنياجن.  زهو  ت�ضرجنياجن  /هوبي  وكالة 
علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  الطبي.  الت�ضميد  منتجات 
وذلك   وتاريـخ:2006/11/8م.   )6135( برقـــم  االأحل�ضي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/11/8م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  وكالة /�ضاندونق دير مكو�ضي. مو�ضــوع 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
)6060( وتاريـخ:2006/9/11م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/9/11م

وكالة /�ضنغهاي رونق �ضوهارد. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضتلزمات 
برقـــم  االأحل�ضي.  علي  ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2010/10/19م.   )8121(

تاريخ: 2019/10/19م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /كــومــيــد.  وكــالــة 
باإ�ضـم/احمد ح�ضن علي االأحل�ضي. برقـــم )9582(  امل�ضجـلة 
ــــخ:2013/10/8م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/8م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  ميديكال.  اي  �ضي  /ايــه  وكالة 
املنتجات الطبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد ح�ضن علي االأحل�ضي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2007/10/23م.   )6681( برقـــم 

من تاريخ: 2019/10/23م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /روهـــوجـــروب.  وكــالــة 
برقـــم  الطبية.  الــوفــاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2007/9/3م. وذلك    )6664(

2019/9/30م

مو�ضــوع  تي.  يف  بي  ــارات(  ج )جو  ماغنا  /خمتربات  وكالة 
ح�ضن  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  الوكــالــة/منتجات 
وتاريـخ:2008/10/22م.   )7207( برقـــم  االأحل�ضي.  علي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/22م

طبية.  الوكــالــة/اأ�ضره  مو�ضــوع  فابريكا.  /زيويكا  وكالة 
باإ�ضـم/احمد ح�ضن علي االأحل�ضي. برقـــم )6089(  امل�ضجـلة 
ــــخ:2006/10/8م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/8م

ـــاجن ا�ــضــتــار انـــرتبـــرا�ـــس كــمــبــنــي لــيــمــتــد.  وكـــالـــة /زجنـــي
امل�ضجـلة  طبية.  وق�ضاطر  الوكــالــة/�ضمادات  مو�ضــوع 
 )5222( برقـــم  االأحــلــ�ــضــي.  عــلــي  ح�ضن  بــاإ�ــضـــــم/احــمــد 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2004/12/14م. وذل

2019/12/14م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /كوفيديان.  وكالة 
باإ�ضـم/احمد ح�ضن علي االأحل�ضي. برقـــم )9812(  امل�ضجـلة 
ــــخ:2014/2/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/30م

الوكــالــة/خيوط  مو�ضــوع  الطبية.  للأجهزة  /هواين  وكالة 
برقـــم  الطبية.  الوفاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  جراحية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2004/12/19م.   )5223(

تاريخ: 2019/12/19م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الزراعية.  يونيفر�س  /جرين  وكالة 
احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  زراعية.  وا�ضمده  مبيدات 
وتــاريـــــخ:2014/6/8م.   )10011( برقـــم  احلظاء.  قا�ضم 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/8م
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ومبيدات.  الوكــالــة/اأ�ضمدة  مو�ضــوع  للت�ضنيع.  /كيما  وكالة 
 )5142( برقـــم  احلظاء.  احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة 
ــــخ:2004/9/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/9/25م

الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  �ــضــيــدز.  ــك  ــي ــرو-ت /اج وكــالــة 
احلظاء.  قا�ضم  احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  خ�ضروات. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/6/30م.   )10056( برقـــم 

من تاريخ: 2019/6/30م

الوكــالــة/اال�ضمده  مو�ضــوع  بــيــوفــرت.  ــس  ا� /ام  وكــالــة 
للتجارة  احلظاء  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  املحفزه.  واملــواد 
والتوكيلت. برقـــم )6070( وتاريـخ:2006/9/19م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/19م

للمنتجات  اليابانية  ال�ضعودية  العربية  /ال�ضركة  وكالة 
الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  )�ضاجا(.  املحدودة  ال�ضيدالنية 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/يا�ضني احمد قاد االأغربي. برقـــم )11915( 
ــــخ:2018/7/22م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/22م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الزراعية.  للمعدت  كوجن  /�ضوجن  وكالة 
باإ�ضـم/اإبراهيم  امل�ضجـلة  ومولدات.  مياه  منتجات   - حراثات 
علي علي االوزري. برقـــم )9533( وتاريـخ:2013/9/15م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/9/15م

الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  املحدودة.  فارما  /انف�ضتي  وكالة 
 )11283( برقـــم  بعوم.  حممد  �ضالح  باإ�ضـم/كمال  امل�ضجـلة 
ــــخ:2017/8/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/14م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  املتحدة.  /خمــتــربات  وكالة 
برقـــم  بعوم.  حممد  �ضالح  باإ�ضـم/كمال  امل�ضجـلة  دوائية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/8/23م.   )11311(

تاريخ: 2019/8/23م

�ضيدالنية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /نوفا.  وكالة 
 )11303( برقـــم  بعوم.  حممد  �ضالح  باإ�ضـم/كمال  امل�ضجـلة 
ــــخ:2017/8/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/23م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  /روميــر�ــس.  وكــالــة 
 )11284( بــرقـــــــــــم  بــعــوم.  حمــمــد  �ــضــالــح  بــاإ�ــضـــــم/كــمــال 
ــــخ:2017/8/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/14م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  بــيــوتــك.  /اليف�ضبان  وكــالــة 
امل�ضجـلة  �ضنف.  ع�ضر  ثلثة  لعدد  )اأ(  بامللحق  بداًء  املنتجا 
 )11379( بــرقـــــــــــم  بــعــوم.  حمــمــد  �ــضــالــح  بــاإ�ــضـــــم/كــمــال 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/10/22م. وذل

2019/10/22م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  اخلا�ضة  اليف�ضاين�س  /ماك�ضيد  وكالة 
خم�ضة  لعدد  )اأ(  بامللحق  بــدءًا  املنتجات  الوكــالــة/جميع 
ع�ضر �ضنف. امل�ضجـلة باإ�ضـم/كمال �ضالح حممد بعوم. برقـــم 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/10/22م.  ـــ ــاري وت  )11378(

تاريخ: 2019/10/22م

الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  ايه.  ا�س  اي  قار�ضي  /اندو  وكالة 
 )10834( برقـــم  بعوم.  حممد  �ضالح  باإ�ضـم/كمال  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2016/10/19م. وذل

2019/10/19م
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الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  فارم�ضيا.  واي  /كومييكا  وكالة 
 )10833( برقـــم  بعوم.  حممد  �ضالح  باإ�ضـم/كمال  امل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2016/10/19م. وذل

2019/10/19م

م�ضحوق  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /ارالفــــودز.  وكــالــة 
التجارية  م�ضلم  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  للأطفال.  احلليب 
 )12038( برقـــم  و�ــضــركــائــه(.  م�ضلم  حممد  )حمــفــوظ 
ــــخ:2018/10/8م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/10/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  احلياة  لعلوم  /نيثني  وكالة 
ــة املــنــتــجــات الـــدوائـــيـــة. املــ�ــضــجـــــلــة بــاإ�ــضـــــم/�ــضــركــة  ــاف ك
 )12418( برقـــم  ـــدودة.  ـــح امل الــتــجــاريــة  بــعــوم  اخــــوان 
ــــخ:2019/4/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/30م

الوكــالــة/تركيبات  مو�ضــوع  بايوتيك.  /يونايتد  وكالة 
التجارية  بعوم  اإخــوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2013/10/7م.   )9581( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/7م

وكالة /جمموعة �ضركة �ضنغهاي كاينديل. مو�ضــوع الوكــالــة/
م�ضتلزمات طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة اإخوان بعوم التجارية 
وذلك   وتــاريـــــخ:2011/1/19م.   )8226( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/1/19م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فاير.  /البــوراتــوريــز  وكالة 
برقـــم  للأدوية.  فارما  باإ�ضـم/ماربل  امل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2012/12/29م.   )9042(

تاريخ: 2019/12/29م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ــضــويــداو.  /فيتالي�س  وكــالــة 
برقـــم  التجارية.  بعوم  ـــوان  اإخ باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)6234( وتاريـخ:2007/1/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/1/13م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  فارما.  �ضي  ايه  /البــوراتــوريــوز  وكالة 
التجارية  بــعــوم  اإخـــوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأدويــــة. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2012/4/18م.   )8641( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/18م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ايــه.  ا�ــس  ليرب  /البورانيوريو  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة اإخوان بعوم التجارية. برقـــم 
)8386( وتاريـخ:2011/5/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/17م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /البوريت  وكالة 
برقـــم  ــحــدودة.  امل التجارية  بعوم  اإخـــوان  باإ�ضـم/�ضركة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2005/12/19م.   )5707(

تاريخ: 2019/12/19م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  املحدودة.  كورال  /معامل  وكالة 
املحدودة.  التجارية  بعوم  اإخــوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/4/14م.   )12392( برقـــم 

من تاريخ: 2020/4/14م

دوائية.  الوكــالــة/تراكيب  مو�ضــوع  الرك.  /معامل  وكالة 
املحدودة.  التجارية  بعوم  اإخــوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
برقـــم )11498( وتاريـخ:2017/12/16م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2019/12/16م
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وكالة /ميديكا فنت�س اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
كافة املنتجات الدوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة اإخوان بعوم 
التجارية املحدودة. برقـــم )12525( وتاريـخ:2019/7/1م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  كوميكو.  برودكت�س  /كر�ضتاليا  وكالة 
بعوم  اإخــوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  منتجات 
التجارية املحدودة. برقـــم )9575( وتاريـخ:2013/10/2م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/2م

الوكــالــة/اأدوات  مو�ضــوع  ميديكال.  ان�ضن  /�ضانك�ضي  وكالة 
طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداجلليل قايد حيدر ح�ضان. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/11/8م.   )11421(

تاريخ: 2019/11/8م

منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�ضــوع  حبنوي.  /بكني  وكالة 
باإ�ضـم/عبداجلليل  امل�ضجـلة  الطبية.  امل�ضتلزمات  من  ال�ضركة 
قايد حيدر ح�ضان. برقـــم )12135( وتاريـخ:2018/12/4م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/4م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  العامه  /تايكوجن  وكــالــة 
م�ضتلزمات طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ر�ضام احمد حممد ال�ضاعر. 
برقـــم )12206( وتاريـخ:2019/1/6م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/1/6م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ات�س.  بي  ام  جي  اي  ا�ــس  /تــي  وكالة 
حمليات �ضناعية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ر�ضام احمد حممد ال�ضاعر. 
برقـــم )10771( وتاريـخ:2016/8/7م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/8/7م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ايـــلك.  ايكيب  ــوم  /ت وكــالــة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/ر�ضام احمد حممد ال�ضاعر. برقـــم )10859( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2016/11/16م. وذل

2019/11/16م

كرمي   - اخلروع  الوكــالــة/زيت  مو�ضــوع  زيني.   - /ارا  وكالة 
احلروق. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جنيب نا�ضر احمد احلكيمي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/11/3م.   )10200(

تاريخ: 2019/11/3م

الوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  كــوزمــني.  /جــلــف  وكــالــة 
منزلية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جنيب نا�ضر احمد احلكيمي. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/7/1م. وذلك    )9390(

2019/7/1م

وكالة /�ضيفتي للت�ضنيع والتجارة. مو�ضــوع الوكــالــة/اربطة 
واحزمه. امل�ضجـلة باإ�ضـم/جنيب نا�ضر احمد احلكيمي. برقـــم 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2014/10/30م.  ـــ ــاري وت  )10184(

تاريخ: 2019/10/30م

�ضنف  الوكــالــة/ادوية  مو�ضــوع  املحدودة.  /بايوكون  وكالة 
 )11045( برقـــم  للتجارة.  باإ�ضـم/ال�ضاملة  امل�ضجـلة  واحد. 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:2017/4/11م. وذل ــــ ـــاري وت

2018/4/11م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /ميدي�س.  وكــالــة 
 )8610( برقـــم  ال�ضاعر.  عــبــداهلل  مهدي  باإ�ضـم/حممد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2012/4/2م. وذل

2019/4/2م


