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مو�ضــوع  الغذائية.  لل�ضناعات  جــروب  النــد  /جرين  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  وع�ضائر.  ومنتجاتها  الوكــالــة/البان 
 )7475( برقـــم  واال�ضتثمار.  للتجارة  ــوان  اإخ جلب  �ضركة 
ــــخ:2019/5/31م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/31م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  اخلارجية  للتجارة  فــود  /ب�ضت  وكالة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  )حــلــويــات(.  غذائية  الوكــالــة/مواد 
 )11778( برقـــم  واال�ضتثمار.  للتجارة  اإخــوان  جلب  �ضركة 
ــــخ:2018/5/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/13م

)مواد  املنتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  /في�ضنزي.  وكالة 
اإخوان  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأ�ضا�ضية(.  غري  غذائية 
للتجارة واال�ضتثمار. برقـــم )5922( وتاريـخ:2006/5/23م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/23م

الوكــالــة/اأغذية  مو�ضــوع  �ضونق.  داه  /�ضنغهاي  وكــالــة 
برقـــم  للتجارة.  اإخوان  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأطفال. 
)3320( وتاريـخ:1998/5/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/14م

وحلويات.  الوكــالــة/علك  مو�ضــوع  ايه.  ا�س  /ريكالن  وكالة 
واال�ضتثمار.  للتجارة  ــوان  اإخ جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
برقـــم )3318( وتاريـخ:1998/5/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/14م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/غ�ضل.  امبك�س. مو�ضــوع  وكالة /ليتل بي 
 )6385( برقـــم  لــلــتــجــارة.  اإخــــوان  جلب  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2007/4/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/21م

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح امل التجارية  �ضويتز  /جمموعة  وكــالــة 
الوكــالــة/مواد غذائية )حلويات - كعك - كيك - خمبوزات(. 
عبده  يحيى  احمد   ( التجارية  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
وتــاريـــــخ:2019/5/4م.   )12425( برقـــم  و�ضركاه(.  جلب 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/4م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ــة.  ــالأدوي ل نو�ضينج  /�ــضــانــزي  وكــالــة 
برقـــم  الرجوي.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/جميل  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)8630( وتاريـخ:2012/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/14م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  لالأدوية.  انــدواي  �ضي  /�ضانزي  وكالة 
برقـــم  الرجوي.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/جميل  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)8633( وتاريـخ:2012/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/14م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  لالأدوية  بيود  /�ضانزي  وكالة 
برقـــم  الرجوي.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/جميل  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)8629( وتاريـخ:2012/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/14م

ومعدات  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  املحدودة.  /فانيم  وكالة 
للتجارة.  العاملية  تكنوميد  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/5/20م.   )11813( برقـــم 

من تاريخ: 2020/5/20م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  الطبية  �ضي  بــي  جــي  /�ضركة  وكــالــة 
باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات 
 )11864( برقـــم  والتوكيالت.  للتجارة  العاملية  تكنوميد 
ــــخ:2018/5/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/26م
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الوكــالــة/حراره.  مو�ضــوع  فــوتــان.  /�ــضــانــدوجن  وكــالــة 
 )8659( برقـــم  القو�ضي.  علي  حممد  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة 
ــــخ:2012/4/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/25م

وكالة /جيانقني هواد للمنتجات الطبية. مو�ضــوع الوكــالــة/
�ضرجنات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضامل عو�س عبيد اجلابري. برقـــم 
)6926( وتاريـخ:2008/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/14م

عد  الوكــالــة/اآالت  مو�ضــوع  دفرينت.  اند  /جي�ضلو  وكالة 
باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  نوعني.  املــزوره  العمالت  وفح�س 
ــخ:2008/8/5م.  ـــ وتــاري  )7114( برقـــم  الــزكــري.  حممد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/5م

ليمتد.  كمبني  مانيوفاك�ضرينج  بوي�س  اند  /جودريج  وكالة 
مو�ضــوع الوكــالــة/غرف وخزائن واأبواب ودواليب. امل�ضجـلة 
 )3805( برقـــم  الــزكــري.  ــاج  احل حممد  باإ�ضـم/عبداهلل 
ــــخ:2000/4/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/29م

وكالة /جلوري �ضوجي كمبني ليمتد. مو�ضــوع الوكــالــة/اآالت 
احلاج  حممد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  جلوري.  النقود  عد 
ملدة  وذلــك   وتــاريـــــخ:1995/5/3م.   )28( برقـــم  الزكري. 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/3م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  الدولية  /كانتوب  وكالة 
برقـــم  القمر.  مثنى  �ضعيد  باإ�ضـم/ح�ضن  امل�ضجـلة  ــارات.  اإط
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/7/30م.   )11924(

تاريخ: 2020/4/13م

الوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  املحدودة.  القاب�ضة  /كوال  وكالة 
منتجات ال�ضركة التي ت�ضمل م�ضتح�ضرات التجميل. امل�ضجـلة 
 )10825( برقـــم  العامة.  للتجارة  ال�ضفا  باإ�ضـم/اإخوان 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2016/10/16م. وذل

2020/10/16م

ال�ضناعية.  وتامريليك  جــيــدا  داالن  عـــادل  /عــمــر  وكــالــة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  و�ــضــابــون.  الوكــالــة/�ضامبو  مو�ضــوع 

 )10134( برقـــم  العامة.  للتجارة  ال�ضفاء  ــوان  اإخ �ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/9/3م. وذل

2020/9/3م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  والتجارة.  لل�ضناعة  /مات�ضان  وكالة 
باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  جتميل.  وم�ضتح�ضرات  منظفات 
 )10133( بــرقـــــــــــم  ــة.  ــام ــع ال لــلــتــجــارة  الــ�ــضــفــاء  اإخـــــوان 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/9/3م. وذل

2020/9/3م

ــواجن الــتــجــاريــة املــحــدودة.  ــواج وكــالــة /�ــضــركــة نــانــيــاجن ه
الطباعه  و�ضفائح  الطباعة  الوكــالــة/افالم  مو�ضــوع 
)بليتات(. امل�ضجـلة باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة بن ثابت للتجارة. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/5/6م. وذلك    )6960(

2020/5/6م

انتاج  الوكــالــة/برنامج  مو�ضــوع  ا�ضكوبيك.  /كولوب  وكالة 
باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة  التحبري(.  ذاتية  )اختام  متكامل 
وتاريـخ:2008/3/10م.   )6863( برقـــم  للتجارة.  ثابت  بن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/10م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  للحلويات.  ال�ضيداوي  /معامل  وكالة 
برقـــم  الكبو�س.  ح�ضن  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  حلويات. 
)5809( وتاريـخ:2006/3/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/3/13م 
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  �ضاين�س  اليف  /جبلينت  وكالة 
حممد  احمد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  منتجات 
امليتمي. برقـــم )9327( وتاريـخ:2013/6/11م. وذلك  ملدة 

�ضنتني من تاريخ: 2019/6/11م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  الب  ر�ضريج  /كوزما�س  وكالة 
حممد  احمد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  منتجات 
امليتمي. برقـــم )8788( وتاريـخ:2012/7/14م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/14م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  واللقاحات.  لالأم�ضال  /بهارات  وكالة 
برقـــم  امليتمي.  حممد  احمد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)7095( وتاريـخ:2008/7/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/23م

وكالة /امنتا للرعاية ال�ضحية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
حممد  احمد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  �ضيدالنية.  منتجات 
امليتمي. برقـــم )8015( وتاريـخ:2010/6/22م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/22م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فــارمــا.  بايو  جــي  /ام  وكــالــة 
 )9946( برقـــم  امليتمي.  احمد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2014/4/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/29م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  )بي(  �ضرتيز  اند  /ميرتا  وكالة 
اأكيا�س الدم ومعدات بنك الدم. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد احمد 
وتاريـخ:2015/7/12م.   )10451( برقـــم  امليتمي.  حممد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/12م

الوكــالــة/كانيوالت.  مو�ضــوع  انرتنا�ضيونال.  /ويلد  وكالة 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد احمد حممد امليتمي. برقـــم )5482( 
ــــخ:2005/6/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/21م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  �ضرتيز.  اند  ادمارك  /�ضركة  وكالة 
النهاري.  عبداهلل  حممد  باإ�ضـم/�ضياف  امل�ضجـلة  غذائية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/3/11م.   )12332( برقـــم 

من تاريخ: 2020/3/11م

مو�ضــوع  املــحــدودة.  فارما  ا�س  كور  هانكوك  ال  /جي  وكالة 
الوكــالــة/منتجات طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة ن�ضوان فارما 
لالأدوية. برقـــم )6407( وتاريـخ:2007/5/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/5م

وكالة /�ضركة املطاط امل�ضاهمه �ضوفاجن. مو�ضــوع الوكــالــة/
برقـــم  �ضرب.  علي  حممد  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة  اإطــــارات. 
)9132( وتاريـخ:2013/2/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/2/18م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  جاك�ضم  زوانغ  /�ضنجيا  وكالة 
احلاج  حممد  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة  اال�ضمدة.  منتجات  جميع 
وتــاريـــــخ:2018/4/17م.   )11733( برقـــم  ابراهيم.  علي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/17م

وكالة /�ضركة املطاط ا�س ام اي امل�ضتقله. مو�ضــوع الوكــالــة/
زيد.  عبده  حممد  باإ�ضـم/يحيى  امل�ضجـلة  ال�ضاحنات.  اإطارات 
برقـــم )9944( وتاريـخ:2014/4/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/28م
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مو�ضــوع  ــس.  ا� ايــه  كومباين  انــد  هــوج  ليف  /�ضركة  وكــالــة 
احلالل  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  مالحية.  الوكــالــة/خدمات 
للمالحة املحدودة. برقـــم )1812( وتاريـخ:1992/4/25م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/25م

الوكــالــة/خدمات  مو�ضــوع  ريجيكا.  الين  /كرواتيا  وكالة 
املحدودة.  للمالحة  احلالل  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  مالحية. 
برقـــم )2306( وتاريـخ:1994/4/27م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/27م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  انرتنا�ضونال.  يو  �ضي  اي  /�ضركة  وكالة 
للمالحة  احلــالل  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  مالحية.  خدمات 
وتاريـخ:2002/5/13م.   )4365( برقـــم  املحدودة.  اليمن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/13م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الدوائية.  لل�ضناعات  /هيومانا  وكالة 
عبداهلل  ناجي  باإ�ضـم/عابد  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتح�ضرات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2019/1/9م.   )12210( برقـــم  الق�ضيمي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/1/9م

مو�ضــوع  املحدودة.  االو�ضط  بال�ضرق  للزيوت  /فوك�س  وكالة 
�ضولق  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  و�ضحوم.  الوكــالــة/زيوت 
وتاريـخ:1997/4/1م.   )2973( برقـــم  للم�ضاريع.  املتحدة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/1م

الوكــالــة/معجون  مو�ضــوع  �ضن.  اند  ران�ضم  /ويليام  وكالة 
ا�ضنان. امل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد حممد ح�ضني ال�ضريحي. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/5/9م. وذلك    )7939(

2020/5/9م

وكالة /ال�ضركة االأم ايه �ضي ا�س دوبفار. مو�ضــوع الوكــالــة/
ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  دوائية.  م�ضتح�ضرات 
ال�ضريحي. برقـــم )10608( وتاريـخ:2016/2/28م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/28م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  ميتل.  نريوجنز  /ا�ضتانتينا  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  ال�ضكر.  مبر�س  خا�ضه  غذائية 
وتاريـخ:2010/3/16م.   )7862( برقـــم  ال�ضريحي.  ح�ضني 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/16م

وكالة /جلوبال فارما للرعاية ال�ضحية. مو�ضــوع الوكــالــة/
جميع منتجات ال�ضركة الدوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد حممد 
ح�ضني ال�ضريحي. برقـــم )11787( وتاريـخ:2018/5/12م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/12م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ايــه.  بي  ا�ــس  ايطاليا  /�ضوفت  وكالة 
برقـــم  املن�ضوب.  �ضعيد  حممد  باإ�ضـم/قا�ضم  امل�ضجـلة  اأدوية. 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/4/12م.  ـــ وتــاري  )11051(

تاريخ: 2019/4/12م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ماجنمنت.  /دي.اتـــ�ـــس.ال  وكــالــة 
يونيفر�ضال  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  العام.  ال�ضحن  خدمات 
 )12401( برقـــم  والبحرية.  اجلوية  واخلدمات  للمالحه 
ــــخ:2019/4/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/17م

وكالة /توازي الطبية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
خا�ضة بالق�ضطره. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد حممد علي العر�ضي. 
برقـــم )12896( وتاريـخ:2019/12/28م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/12/28م
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ال�ضركة  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضات�س.  /يــورو  وكالة 
علي  حممد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  الطبية.  امل�ضتلزمات  من 
العر�ضي. برقـــم )10427( وتاريـخ:2015/6/7م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/7م

وكالة /فافاج اي جي. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنيه 
ميا�س.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  )اأ(.  امللحق  ح�ضب 
برقـــم )7952( وتاريـخ:2010/5/18م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/18م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  فارما.  نيوكري  /�ضركة  وكالة 
 )6986( برقـــم  ميا�س.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2008/5/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/14م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  لالأدوية.  دايهان  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  ميا�س.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  داوئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/5/28م.   )11152(

تاريخ: 2020/5/28م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  اوفر�ضيز.  ميد  /�ضيلفر  وكالة 
امل�ضجـلة  الطبية.  واالثاث  واالجهزة  امل�ضتلزمات  من  ال�ضركة 
 )11553( برقـــم  ح�ضان.  حيدر  قايد  باإ�ضـم/عبداجلليل 
ــــخ:2018/1/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/1/13م

وكالة /نيهوت كوهدين ال�ضرق االو�ضط. مو�ضــوع الوكــالــة/
برقـــم  احمد.  ردمــان  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  الــدم.  ابحاث 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2016/12/5م.  ـــ وتــاري  )10892(

تاريخ: 2019/3/31م

وكالة /دياجون املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/حماليل حتليل 
الدم واجهزة ال�ضبط والتحكم. امل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد ردمان 
احمد. برقـــم )11060( وتاريـخ:2017/4/16م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/12/31م

الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  /الــزاكــوربــريــ�ــضــن.  وكــالــة 
برقـــم  ــــربي.  االأغ قــائــد  احــمــد  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/6/2م. وذلك    )5479(

2020/6/2م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  جون�ضون.  اأند  /جون�ضون  وكالة 
وحماليل خمتربات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/مدين يا�ضني احمد قايد. 
برقـــم )8005( وتاريـخ:2010/6/19م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/19م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  اتــ�ــس.  بــي  ام  جــي  /مــاداو�ــضــي  وكــالــة 
برقـــم  االأغربي.  قايد  احمد  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة  اأدوية. 
)5874( وتاريـخ:2006/5/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/15م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  بايوماتريك�س  /ناندان  وكالة 
برقـــم  االأغربي.  قائد  احمد  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة  اأدوية. 
)7506( وتاريـخ:2006/6/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/22م

الوكــالــة/مركبات  مو�ضــوع  ني�ضت.  /بلوت�ضبيند  وكــالــة 
برقـــم  االأغــربي.  قائد  احمد  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة  الدم. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2006/6/4م. وذلك    )5896(

2020/6/4م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  ميديكامنت.  فــابــري  /بـــريي  وكــالــة 
برقـــم  االأغربي.  قائد  احمد  باإ�ضـم/يا�ضني  امل�ضجـلة  اأدوية. 
)5446( وتاريـخ:2005/5/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/29م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  لالأدوية  الفا  /كري�ضبا  وكالة 
برقـــم  قائد.  احمد  يا�ضني  باإ�ضـم/مدين  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/6/27م.   )11863(

تاريخ: 2020/6/27م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضناعية.  ــارز  ب /جمموعة  وكــالــة 
برقـــم  �ضرب.  اإخوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  وتيوبات.  تواير 
)8696( وتاريـخ:2012/5/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/27م

وتيوبات.  الوكــالــة/تواير  مو�ضــوع  تاير.  /ارتاويل  وكالة 
برقـــم  الت�ضامنية.  للتجارة  �ضرب  باإ�ضـم/اإخوان  امل�ضجـلة 
)6272( وتاريـخ:2007/2/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/2/10م

وكالة /اتالنتيك بيرتول. مو�ضــوع الوكــالــة/زيوت �ضيارات. 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/فايز عبده �ضعيد الزريقي. برقـــم )10925( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2016/12/27م. وذل

2019/12/27م

الوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع  لتد.  باتريز  /ايفريدي  وكالة 
عو�س  حممد  باإ�ضـم/علي  امل�ضجـلة  )ايــفــريــدي(.  جــافــة 
وذلك   وتــاريـــــخ:1994/4/26م.   )2293( برقـــم  ال�ضعيبي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/26م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الت�ضخي�ضية.  للمنتجات  /ركون  وكالة 
باإ�ضـم/عبداللطيف حيدر عبده  امل�ضجـلة  الكوا�ضف.  منتجات 
ال�ضلوي. برقـــم )8199( وتاريـخ:2011/1/1م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/1/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الر�ــضــان.  �ضيهز  /جينكوتيبي  وكالة 
عبده  حيدر  باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
ال�ضلوي. برقـــم )10323( وتاريـخ:2015/2/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/2/4م

امل�ضجـلة  جتميل.  الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  /مــودم.  وكالة 
 )9739( برقـــم  ال�ضلوي.  عبده  حيدر  باإ�ضـم/عبداللطيف 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/1/6م. وذل

2020/1/6م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  تك.  �ضاين�س  /ديجيتال  وكالة 
ال�ضلوي.  عبده  حيدر  باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )7340( وتاريـخ:2009/2/10م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/2/10م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  ابزبايوتك  /بريفكت  وكالة 
حيدر  باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  ت�ضخي�ضية.  اختبارات 
وتــاريـــــخ:2013/4/24م.   )9243( برقـــم  ال�ضلوي.  عبده 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/24م

وكالة /كري �ضزوهيليم. مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضتلزمات طبية. 
برقـــم  ال�ضلوي.  عبده  حيدر  باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/3/1م. وذلك    )7843(

2020/3/1م
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الوكــالــة/ مو�ضــوع  الطبي.  لالبتكار  /انفريت�س  وكــالــة 
منتجات ت�ضخي�ضية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداللطيف حيدر عبده 
ال�ضلوي. برقـــم )8645( وتاريـخ:2012/4/22م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/4/22م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ليمتد.  الب�س  /رابــد  وكالة 
عبده  حــيــدر  باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  الت�ضخي�س. 
ال�ضلوي. برقـــم )8717( وتاريـخ:2012/6/9م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/9م

الوكــالــة/مطهرات  مو�ضــوع  ميديكال.  /نــ�ــضــرال  وكــالــة 
عبده  حيدر  باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتلزمات 
ال�ضلوي. برقـــم )9966( وتاريـخ:2014/5/8م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/8م

وكالة /ارينلري ميديكال �ضان يف تيك. مو�ضــوع الوكــالــة/اوراق 
باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  القلب.  تخطيط  الأجهزة  رول 
حيدر عبده ال�ضلوي. برقـــم )9992( وتاريـخ:2014/6/1م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/1م

مو�ضــوع  بايوتيك.  كي  تي  �ضي  كاليفرونيا  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  خمربية.  الوكــالــة/كوا�ضف 
حيدر عبده ال�ضلوي. برقـــم )6039( وتاريـخ:2006/8/29م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/29م

الوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  البوريتوريز.  /اكــون  وكالة 
وامل�ضتلزمات  لالأدوية  باإ�ضـم/املن�ضوري  امل�ضجـلة  خمربيه. 
الطبية. برقـــم )5024( وتاريـخ:2004/6/26م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/26م

مو�ضــوع  ـــد.  االأم طويله  الطبية  التقنية  /�ضركة  وكــالــة 
الوكــالــة/اكيا�س ا�ضتومي. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبداللطيف حيدر 
وتــاريـــــخ:2010/6/22م.   )8012( برقـــم  ال�ضلوي.  عبده 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/22م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  ــه.  اي بــي  ا�ــس  /ميديل  وكــالــة 
عبده  حيدر  باإ�ضـم/عبداللطيف  امل�ضجـلة  طبية.  كهربائية 
ال�ضلوي. برقـــم )8716( وتاريـخ:2012/6/9م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/9م

مو�ضــوع  للم�ضاعد.  املـــحـــدودة  اكــ�ــضــرب�ــس  ــدا  ــي /ي ــة  وكــال
غيارها.  وقطع  متحركه  وممرات  و�ضالمل  الوكــالــة/م�ضاعد 
 )9784( برقـــم  �ضيبان.  نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة 
ــــخ:2014/1/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/1/29م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الطبية.  للكوا�ضف  الهالل  /م�ضنع  وكالة 
كوا�ضف طبية وحماليل خمربيه. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبدالرزاق 
نا�ضر عبداهلل �ضيبان. برقـــم )285( وتاريـخ:1995/2/22م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/22م

الوكــالــة/ادوية  مو�ضــوع  املــحــدودة.  ــرتا  ــام /دي وكــالــة 
وم�ضتلزمات طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عبدالرزاق نا�ضر عبداهلل 
وذلك   وتاريـخ:2017/10/18م.   )11370( برقـــم  �ضيبان. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/10/18م

الوكــالــة/�ضا�س  مو�ضــوع  املحدودة.  ميتجوز  /هايان  وكالة 
نا�ضر  باإ�ضـم/عبدالرزاق  امل�ضجـلة  التن�ضيف.  ا�ضفنج   - امل�ضح 
وتاريـخ:2010/1/23م.   )7800( برقـــم  �ضيبان.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/1/23م
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مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمواد  �ضرق  �ضمال  /م�ضنع  وكالة 
الــوكــــــــالــــــــة/مــنــتــجــات �ــضــيــدالنــيــة. املــ�ــضــجـــــلــة بــاإ�ــضـــــم/
 )6916( برقـــم  �ــضــيــبــان.  ــداهلل  ــب ع نــا�ــضــر  عـــبـــدالـــرزاق 
ــــخ:2008/3/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/3/30م

الوكــالــة/خيوط  مو�ضــوع  او�ضكلوب.  ــراون  ب /بــي  وكالة 
الــرازي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  وق�ضطره.  جراحية 
املحدودة. برقـــم )5468( وتاريـخ:2005/6/8م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/8م

طبية.  الوكــالــة/معدات  مو�ضــوع  كيميد.  /اوليمب�س  وكالة 
برقـــم  املــحــدودة.  الـــرازي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)4105( وتاريـخ:2001/6/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/12م

طبية.  واأدوت  الوكــالــة/معدات  مو�ضــوع  /فازيتي.  وكالة 
برقـــم  املــحــدودة.  الـــرازي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2004/5/8م. وذلك    )4959(

2020/5/8م

وكالة /زوارت تكنيك. مو�ضــوع الوكــالــة / مولدات كهربائية. 
برقـــم  املــحــدودة.  الـــرازي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2004/4/5م. وذلك    )4935(

2020/4/5م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ضــوع  تكنيك.  ميديز  /دورنــري  وكالة 
طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة ناتكو الرازي املحدودة. برقـــم 
)4104( وتاريـخ:2001/6/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/12م

املـــحـــدودة. مو�ضــوع  الــدولــيــة  ــا   يــوار�ــض ا�ــس  وكــالــة /جــي 
الوكــالــة/بطاريات �ضيارات اال�ضم التجاري يوار�ضا. امل�ضجـلة 
 )12226( برقـــم  احلجاجي.  �ضالح  ح�ضني  باإ�ضـم/حممد 
ــــخ:2019/1/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/1/19م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  انــك.  بيوتيك  /حينني  وكالة 
طبية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة الي�ضر الطبية )امل�ضلي و�ضاين(. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/6/11م.   )10712( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/11م

الوكــالــة/ الداوئية. مو�ضــوع  لل�ضناعات  وكالة /نهر االردن 
برقـــم  اجلاكي.  عي�ضى  حممد  باإ�ضـم/احمد  امل�ضجـلة  اأدوية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/6/7م. وذلك    )7028(

2020/6/7م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الكيميائية.  لالأعمال  /يوني�ضون  وكالة 
جميع منتجات ال�ضركة الدوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/احمد حممد 
وتاريـخ:2018/6/11م.   )11855( برقـــم  اجلاكي.  عي�ضى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/11م

الوكــالــة/مركبات  مو�ضــوع  املحدودة.  فارما  /فيتامني  وكالة 
دوائية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/عمر عبداهلل احمد بار�ضيد. برقـــم 
)6994( وتاريـخ:2008/5/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/21م

مو�ضــوع  الطبية.  للم�ضتلزمات  املتحده  �ضفاء  /م�ضنع  وكالة 
عبداهلل  باإ�ضـم/عمر  امل�ضجـلة  طبية.  الوكــالــة/م�ضتلزمات 
وتاريـخ:2017/5/23م.   )11135( برقـــم  بار�ضيد.  احمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/23م
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الوكــالــة/اإطارات.  مو�ضــوع  بريهاد.  �ضتون  /�ضيلفر  وكالة 
برقـــم  لالإ�ضتثمار.  العربي  اخلليج  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2007/4/1م. وذلك    )6355(

2020/4/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ات�س.  بي  ام  جي  /جروننتال  وكالة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة اأر�س اجلنتني لالأدوية. برقـــم 
)3549( وتاريـخ:1999/4/11م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/11م

وكالة /بيوكوديك�س. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
برقـــم  ــة.  ــالأدوي ل اجلنتني  اأر�ـــس  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)8690( وتاريـخ:2012/5/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/21م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ــه.  اي ا�ــس  �ضي  اي  /فارمانيك  وكــالــة 
اأدوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة اأر�س اجلنتني لالأدوية. برقـــم 
)1423( وتاريـخ:1989/5/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/18م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الداوئية.  لل�ضناعات  /كليفا  وكالة 
برقـــم  لالأدوية.  فارما  ن�ضوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  اأدوية. 
)8457( وتاريـخ:2011/10/5م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/10/5م

دوائية.  الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  /كوبر  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  فــارمــا  نــ�ــضــوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)8084( وتاريـخ:2010/8/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/23م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  ايــه.  بي  ا�س  /كيدريون  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  فــارمــا  نــ�ــضــوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
)8038( وتاريـخ:2010/7/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/18م

الوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  املحدودة.  كورا  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
فارما  ن�ضوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ال�ضحية.  الرعاية 
وذلك   وتــاريـــــخ:2014/8/6م.   )10091( برقـــم  لالأدوية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/6م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  كومبني  بالزما  كيه  /ا�س  وكالة 
ن�ضوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  واحــد.  �ضنف  )حقن(  اأدويــة 
وتاريـخ:2015/8/30م.   )10468( برقـــم  لالأدوية.  فارما 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/30م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ضان.  /دروج  وكالة 
 )10110( برقـــم  ــالأدويــة.  ل فــارمــا  ن�ضوان  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2014/8/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/21م

الوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  ليمتد.  اوك�ضويد  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  العودي.  �ضالح  علي  باإ�ضـم/عبده  امل�ضجـلة  خمربيه. 
)4681( وتاريـخ:2003/5/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/18م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /ميدي�ضال.  وكالة 
 )10662( برقـــم  العودي.  �ضالح  علي  باإ�ضـم/عبده  امل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2016/5/3م. وذل

2020/5/3م
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مو�ضــوع  املــحــدودة.  البــوراتــوريــز  /�ضي�ضتوت�ضمي  وكــالــة 
ا�ضماعيل  احمد  باإ�ضـم/حممد  امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2019/2/6م.   )12265( برقـــم  العيفري. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/6م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمنتجات  /اوميجا  وكالة 
برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  اأدويــة. 
)7863( وتاريـخ:2010/3/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/3/10م

والتحميل.  الــطــبــيــة  للم�ضتح�ضرات  ــري  ك /هــــاي  ــة  ــال وك
وم�ضتح�ضرات   , طبية  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع 
برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  جتميل. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/4/9م. وذلك    )6918(

2020/4/9م

مو�ضــوع  الطبية.  للم�ضتلزمات  جينلوجن  /ت�ضاجنزو  وكالة 
فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  ميدانية.  الوكــالــة/ابر 
احمد. برقـــم )10081( وتاريـخ:2014/7/22م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/22م

مو�ضــوع  الــدوائــيــة.  لل�ضناعات  ر�ضد  ابــن  /�ضركة  وكــالــة 
الوكــالــة/ادوية. امل�ضجـلة باإ�ضـم/قائد عبده فرحان احمد. 
برقـــم )7055( وتاريـخ:2008/6/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/28م

وكالة /رتاج لل�ضناعات الدوائية. مو�ضــوع الوكــالــة/اأدوية. 
امل�ضجـلة باإ�ضـم/قائد عبده فرحان احمد. برقـــم )11024( 
ــــخ:2017/3/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/3/19م

الوكــالــة/ادوية.  مو�ضــوع  املحدودة.  زي  /خمتربات  وكالة 
 )9833( برقـــم  احمد.  فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة 
ــــخ:2014/2/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/17م

وكالة /ريكامري البووتريز ليمتد. مو�ضــوع الوكــالــة/�ضامبو 
فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  �ضنفني.  عــدد  ولو�ضن 
احمد. برقـــم )6835( وتاريـخ:2008/2/13م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/2/13م

وكالة /فيوكوك�س ا�س ايه. مو�ضــوع الوكــالــة/جميع منتجات 
فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  التجميل.  م�ضتح�ضرات 
احمد. برقـــم )7349( وتاريـخ:2009/2/14م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/2/14م

وكالة /فودجن كونلر الدوائية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
فرحان  عبده  باإ�ضـم/قائد  امل�ضجـلة  اأ�ضناف.  ثمانيه  اأدويــة 
ملدة  احمد. برقـــم )10978( وتاريـخ:2017/2/8م. وذلك  

�ضنة من تاريخ: 2020/2/8م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  احللويات.  ل�ضناعة  كيه  يف  /ايه  وكالة 
اجلنيد.  حممد  احمد  باإ�ضـم/عبدالنا�ضر  امل�ضجـلة  حلويات. 
ثالث  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2017/8/6م.   )11256( برقـــم 

�ضنوات من تاريخ: 2018/8/6م

الوكــالــة/ب�ضكويت.  مو�ضــوع  انرتنا�ضنال.  روز  /تيودر  وكالة 
واال�ضترياد.  العامة  للتجارة  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1998/5/5م.   )3297( برقـــم 

تاريخ: 2020/5/5م
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جتميل  الوكــالــة/اأدوات  مو�ضــوع  �ضاندوز.  /رويــال  وكالة 
العامة  للتجارة  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  ال�ضعر.  وكرمي 
وذلك   وتاريـخ:1998/6/18م.   )3349( برقـــم  واال�ضترياد. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/18م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  كــري.  فيكتوريا  تــي  /بــي  وكــالــة 
برقـــم  ع�ضيد.  حممد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  جتميل. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/4/8م. وذلك    )9244(

2020/4/8م

طبية.  الوكــالــة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /اكتيميد.  وكالة 
برقـــم  الــزبــيــدي.  ابوبكر  �ضالح  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/6/8م. وذلك    )7981(

2020/6/8م

امل�ضجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ضــوع  /�ضونانرتو�ضني.  وكالة 
 )5017( برقـــم  الــزبــيــدي.  ابوبكر  �ضالح  باإ�ضـم/خالد 
ــــخ:2004/6/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/20م

وكالة /تريندز فارما اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
ابوبكر  �ضالح  باإ�ضـم/خالد  امل�ضجـلة  ــة.  ــي دوائ منتجات 
وذلك   وتاريـخ:2018/5/19م.   )11805( برقـــم  الزبيدي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/19م

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح امل اخلا�ضة  كميوناك�ضن  /الب�س  وكــالــة 
باإ�ضـم/ امل�ضجـلة  الــداوئــيــة.  املنتجات  الوكــالــة/جميع 

 )12384( برقـــم  الــعــيــفــري.  ا�ــضــمــاعــيــل  احــمــد  حمــمــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2019/4/9م. وذل

2020/4/9م

وكالة /فوك�س باتري انرتتريد املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
بطاريات �ضيارات. امل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة اإخوان �ضرب للتجارة 
وذلك   وتاريـخ:2018/7/31م.   )11930( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/31م

الوكــالــة/اإطارات  مو�ضــوع  لالإطارات.  يا�ضا  /ايــران  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  �ضرب  اإخوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  املرتات. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/7/9م. وذلك    )9427(

2020/7/9م

الوكــالــة/ وكالة /جنوين دينه للمطاط املحدودة. مو�ضــوع 
للتجارة  �ضرب  اإخوان  باإ�ضـم/�ضركة  امل�ضجـلة  زراعية.  اإطارات 
وذلك   وتاريـخ:2019/7/31م.   )12616( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/31م

وكالة /�ضركة انزازادن للت�ضدير. مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات 
لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  اخل�ضروات.  بذور 
وتاريـخ:2017/6/5م.   )11165( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/1/1م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  املحدودة.  الهولندية  /نونهيمز  وكالة 
لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  اخل�ضروات.  بذور 
وتاريـخ:2017/6/20م.   )11200( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/20م

الوكــالــة/ وكالة /ال�ضركة الوطنية النتاج البذور. مو�ضــوع 
لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  اخل�ضروات.  بذور 
وتاريـخ:2017/7/17م.   )11214( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/17م
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زراعية.  الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  للبذور.  /هــوالر  وكالة 
الزراعية.  املواد  لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/5/28م.   )11143( برقـــم 

من تاريخ: 2020/5/28م

وكالة /كومري �ضال. مو�ضــوع الوكــالــة/جميع منتجات ال�ضركة 
من االأ�ضمدة. امل�ضجـلة باإ�ضـم/ال�ضركة احلديثة لتجارة املواد 
وذلك   وتاريـخ:2017/3/18م.   )11022( برقـــم  الزراعية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/18م

الوكــالــة/ املحدودة. مو�ضــوع  للبذور اخلا�ضة  وكالة /كل�ضن 
ــواد  امل لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  بـــذور. 
الزراعية املحدودة. برقـــم )12254( وتاريـخ:2019/2/3م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/3م

الوكــالــة/مبيدات  مو�ضــوع  اليف�ضاين�س.  /اري�ضتا  وكالة 
املواد  لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  ح�ضرية. 
وذلك   وتاريـخ:2017/4/12م.   )11048( برقـــم  الزراعية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/12م

الوكــالــة/مواد  مو�ضــوع  �ضربايرز.  فيبي  /�ضركة  وكالة 
املــواد  لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  زراعــيــة. 
وذلك   وتاريـخ:2019/5/15م.   )12445( برقـــم  الزراعية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/15م

ح�ضرية.  الوكــالــة/مبيدات  مو�ضــوع  كاياكو.  /نيبون  وكالة 
الزراعية.  املواد  لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/4/12م.   )11049( برقـــم 

من تاريخ: 2020/4/12م

وكالة /دوبونه للعمليات العاملية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/
لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  ح�ضرية.  مبيدات 
وتاريـخ:2017/3/12م.   )11017( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/12م

الوكــالــة/ مو�ضــوع  الزراعية.  للكيماويات  /ميت�ضوي  وكالة 
لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة  الفطريات.  مبيد 
وتاريـخ:2017/8/15م.   )11288( برقـــم  الزراعية.  املواد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/15م

وكالة /يو بي ال املحدودة. مو�ضــوع الوكــالــة/بذور زراعية. 
الزراعية.  املواد  لتجارة  احلديثة  باإ�ضـم/ال�ضركة  امل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/5/28م.   )11144( برقـــم 

من تاريخ: 2020/5/28م

مو�ضــوع  املــبــيــدات.  ل�ضناعة  العربية  /الــ�ــضــركــة  وكــالــة 
احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  زراعية.  الوكــالــة/مبيدات 
وتــاريـــــخ:1997/5/15م.   )2415( برقـــم  احلظاء.  قا�ضم 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/15م

الوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  املــحــدودة.  بايو  /ننجوو  وكالة 
احلظاء.  قا�ضم  احمد  باإ�ضـم/عبداهلل  امل�ضجـلة  خ�ضروات. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/4/3م.   )9201( برقـــم 

تاريخ: 2020/4/3م

مو�ضــوع  )اتكو(.  التجارية  وعبدالكرمي  علي  /�ضركة  وكالة 
الوكــالــة/مواد غذائية )كت�ضب , مايونيز , �ضطه , خل , روائح 
برقـــم  ال�ضماغ.  احمد  عبده  باإ�ضـم/�ضالح  امل�ضجـلة  طعام(. 
)5074( وتاريـخ:2004/7/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/27م


