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وكالة /جمموعة من�سات جواجنزو جواجنك�سباجن املحدودة. 
امل�سجـلة  النارية.  الــدراجــات  الوكــالــة/اإطارات  مو�ســوع 
باإ�سـم/احمد علي عبداهلل حممد الو�سابي. برقـــم )6899( 
ــــخ:2008/3/31م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/3/31م

وكالة /هاجنزوزجني للمطاط املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/
الو�سابي.  عبداهلل  علي  باإ�سـم/اأحمد  امل�سجـلة  ـــارات.  اإط
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/2/1م.   )8552( برقـــم 

تاريخ: 2020/2/1م

مو�ســوع  الطبية.  لــ�أجــهــزة  ن�سون  /جيانغ�سوجي  وكــالــة 
اأحمد  الدين  باإ�سـم/فخر  امل�سجـلة  ميدانية.  الوكــالــة/اإبر 
وتــاريـــــخ:2015/4/13م.   )10404( برقـــم  عق�ن.  �سعيد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/4/13م

الوكــالــة/ مو�ســوع  املحدودة.  لل�سيدالنيات  /جيلنج  وكالة 
حممود  باإ�سـم/ابراهيم  امل�سجـلة  طبية.  وم�ستلزمات  اأدويــة 
ابراهيم �سرف الدين. برقـــم )5382( وتاريـخ:2005/4/5م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/4/5م

وكالة /ماتك�سني الب�س اخلا�سة املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/
قريع.  حممد  ثابت  باإ�سـم/خالد  امل�سجـلة  دوائية.  منتجات 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/4/17م.   )11741( برقـــم 

من تاريخ: 2020/4/17م

امل�سجـلة  الوكــالــة/مبيدات.  مو�ســوع  /اجــروبــات.  وكالة 
 )10347( بــرقـــــــــــم  مــ�ــســلــح.  مــثــنــى  عــلــي  بــاإ�ــســـــم/حمــمــد 
ــدة �سنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:2015/2/23م. وذل ــــ ـــاري وت

2019/2/23م

الوكــالــة/كافة  مو�ســوع  برودكت�س.  /نوتريفيفال  وكالة 
علي  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  االأ�سمدة.  من  ال�سركة  منتجات 
ــخ:2015/4/14م.  ـــ ــاري وت  )10405( برقـــم  م�سلح.  مثنى 

وذلك  ملدة �سنتني من تاريخ: 2019/4/14م

مو�ســوع  املــحــدودة.  كيميكل�س  اي  اي  �سي  /�سنغهاي  وكالة 
احمد  �سادق  باإ�سـم/غمدان  امل�سجـلة  الوكــالــة/مبيدات. 
وذلك   وتاريـخ:2017/1/1م.   )10933( برقـــم  البعداين. 

ملدة ث�ث �سنوات من تاريخ: 2018/1/1م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  املحدودة.  /الت�سيفارما  وكالة 
برقـــم  ال�سباري.  حممد  علي  باإ�سـم/ف�سل  امل�سجـلة  دوائية. 
من  �سنتني  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/3/5م.   )11654(

تاريخ: 2019/3/5م

وكالة /ارا فارما جروب ا�س ايه. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات 
برقـــم  ال�سباري.  حممد  علي  باإ�سـم/ف�سل  امل�سجـلة  طبية. 
من  �سنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2015/9/13م.  ـــ وتــاري  )10477(

تاريخ: 2018/9/13م

منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�ســوع  بيوتك.  /�سكاي  وكالة 
حممد  علي  باإ�سـم/ف�سل  امل�سجـلة  االأدويــــة.  مــن  ال�سركة 
وذلك   وتاريـخ:2015/3/16م.   )10379( برقـــم  ال�سباري. 

ملدة ث�ث �سنوات من تاريخ: 2018/3/16م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  لـــ�أدويـــة.  /ا�ــســتــار  وكــالــة 
�سيدالنية. امل�سجـلة باإ�سـم/ف�سل علي عبده الغزايل. برقـــم 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2006/6/4م. وذلك    )5902(

2020/6/4م
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منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  ل�أدوية.  /�سنيم  وكالة 
ال�سركة الدوائية. امل�سجـلة باإ�سـم/ف�سل علي عبده الغزايل. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/5/28م.   )11145( برقـــم 

من تاريخ: 2020/5/28م

الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة.  مو�ســوع  ا�ـــس.  ايــه  /فــريــنــج  وكــالــة 
 )5049( برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�سـم/ف�سل  امل�سجـلة 
ــــخ:2004/6/19م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/19م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  �سانايفي.  اي�ك  /ارفني  وكالة 
�سيدالنية. امل�سجـلة باإ�سـم/ف�سل علي عبده الغزايل. برقـــم 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/3/27م.   )12370(

تاريخ: 2020/3/27م

الوكــالــة/فيتامينات.  مو�ســوع  فيتاميك.  /موؤ�س�سة  وكالة 
 )4671( برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�سـم/ف�سل  امل�سجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــســنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2003/5/5م. وذل

2020/5/5م

الوكــالــة/اأدوية  املحدودة. مو�ســوع  فارما  - ياجن  وكالة /ال 
+ م�سروب الطاقة. امل�سجـلة باإ�سـم/ف�سل علي عبده الغزايل. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/6/9م.   )7482( برقـــم 

تاريخ: 2020/6/9م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الدولية.  الطبية  ل�أبحاث  /مر  وكالة 
عبداحلق  ج�ل  باإ�سـم/اأجمد  امل�سجـلة  تنف�س.  قيا�س  اأجهزة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2017/1/8م.   )10946( برقـــم  االأغــري. 

ملدة ث�ث �سنوات من تاريخ: 2018/1/8م

مو�ســوع  املــحــدودة.  اخلا�سة  لل�سناعات  /اميبيانا  وكــالــة 
امل�سجـلة  ولــ�ــســقــات.  تــ�ــســرب  ومـــوانـــع  ـــــالــــــــة/غــراء  الــوكـــ
 )11739( برقـــم  ــاح.  ــرم ال عــبــداهلل  باإ�سـم/عبدالغني 
ــــخ:2018/4/21م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/21م

الوكــالــة/ مو�ســوع  فــرا�ــس.  فينت  لــوبــر  /فو�سز  وكــالــة 
برقـــم  امل�سرحي.  علي  �سالح  باإ�سـم/توفيق  امل�سجـلة  زيوت. 
)9118( وتاريـخ:2013/2/11م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/2/11م

وكالة /امتيكول. مو�ســوع الوكــالــة/زيوت �سيارات. امل�سجـلة 
 )10324( برقـــم  امل�سرحي.  علي  �سالح  باإ�سـم/توفيق 
ــــك  ملـــدة �ــســنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2015/2/5م. وذل

2020/2/5م

الوكــالــة/مواد  مو�ســوع  للزيوت.  اويل  وارن  /�سركة  وكالة 
ت�سحيم. امل�سجـلة باإ�سـم/توفيق �سالح علي امل�سرحي. برقـــم 
)9153( وتاريـخ:2013/2/27م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/2/27م

الوكــالــة/مواد  مو�ســوع  املــحــدودة.  انيلون  /وارن  وكالة 
ت�سحيم. امل�سجـلة باإ�سـم/توفيق �سالح علي امل�سرحي. برقـــم 
)9143( وتاريـخ:2013/2/24م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/2/24م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  �سوتكلز.  فارما  /�سيجما  وكالة 
برقـــم  الــزبــيــدي.  حممد  علي  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/9/1م. وذلك    )8848(

2019/9/1م
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الوكــالــة/كوا�سف  مو�ســوع  و�سركائهم.  وزكار  /تونلي  وكالة 
الزبيدي.  حممد  علي  باإ�سـم/عبداهلل  امل�سجـلة  وحماليل. 
برقـــم )7413( وتاريـخ:2009/3/30م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2020/3/30م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  فــابــرو�ــس.  تــي  ــي  /ب وكــالــة 
العامري.  عبداهلل  �سعيد  باإ�سـم/جنيب  امل�سجـلة  �سيدالنية. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/4/26م.   )10655( برقـــم 

من تاريخ: 2020/4/26م

الوكــالــة/ مو�ســوع  فارما.  داريــا  تي  بي  /خمترات  وكالة 
العامري.  عبداهلل  �سعيد  باإ�سـم/جنيب  امل�سجـلة  ـــة.  اأدوي
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/3/25م.   )11032( برقـــم 

من تاريخ: 2020/3/25م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فــارمــا.  كيميا  تي  /بــي  وكالة 
برقـــم  الــعــامــري.  عــبــداهلل  �سعيد  باإ�سـم/جنيب  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/2/10م.   )12292(

تاريخ: 2020/2/10م

وكالة /كومات�سو املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/معدات ثقيلة 
وقطع غيارها. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد مبارك عبدربه عذبان. 
برقـــم )1127( وتاريـخ:1987/4/15م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/12/31م

وكالة /مت�سوبي�سي هيفي اند �سرتيز ليمتد. مو�ســوع الوكــالــة/
باإ�سـم/موؤ�س�سة  امل�سجـلة  مت�سوبي�سي.  ماركه  ديــزل  مكائن 
وتاريـخ:1984/5/15م.   )863( برقـــم  التجارية.  عذبان 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/12/31م

الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  الطبية.  /التكنولوجيا  وكالة 
طبية. امل�سجـلة باإ�سـم/اأكرم ا�سماعيل علي عبداملغني. برقـــم 
)6290( وتاريـخ:2007/2/19م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/2/19م

وكالة /�سركة اله�ل لل�سناعات الدوائية. مو�ســوع الوكــالــة/
اأدوية نباتية. امل�سجـلة باإ�سـم/عبداهلل علي حممد الزبيدي. 
برقـــم )5836( وتاريـخ:2006/4/12م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2020/4/12م

الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  فــارمــا.  قي�سر  /�سركة  وكــالــة 
الزبيدي  عبداهلل  باإ�سـم/موؤ�س�سة  امل�سجـلة  طاقة.  وم�سروب 
وذلك   وتــاريـــــخ:2009/2/21م.   )7367( برقـــم  ل�أدوية. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2020/2/21م

مو�ســوع  الكهربائية.  االأجــهــزه  لــتــجــارة  /مــيــديــا  وكــالــة 
الوكــالــة/اأجهزة كهربائية. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد بن حممد 
وذلك   وتاريـخ:2012/4/16م.   )8636( برقـــم  �سويد.  علي 

ملدة �سنة من تاريخ: 2020/4/16م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  اليرتودم�ستك.  /او�سن  وكالة 
منزليه )ث�جات وغ�ساالت(. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد علي علي 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:1989/3/6م.   )1394( برقـــم  �سويد. 

�سنة من تاريخ: 2020/3/6م

منزليه  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  /تكنوجا�س.  وكــالــة 
�سويد.  علي  حممد  باإ�سـم/احلاج  امل�سجـلة  جــاز(.  )جــرال 
برقـــم )1251( وتاريـخ:1988/4/18م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2020/4/18م
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ولقم  الوكــالــة/مطارق  مو�ســوع  كوربوري�سن.  /داهيل  وكالة 
ح�سني  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  اال�سا�س.  حفر  ومعدات  احلفر 
معي�س الغويل. برقـــم )7813( وتاريـخ:2010/2/1م. وذلك  

ملدة �سنتني من تاريخ: 2019/2/1م

مو�ســوع  ال�سناعية.  الكيماويات  ل�سناعة  /بيلم  وكــالــة 
ح�سني  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  احلفريات.  الوكــالــة/رغوه 
وتاريـخ:2019/4/17م.   )12400( برقـــم  الغويل.  معي�س 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/4/17م

وكالة /كينجداو �سي ا�س دي انرتنا�سونال. مو�ســوع الوكــالــة/
الغويل.  معي�س  ح�سني  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة  �سيارات.  اإطارات 
برقـــم )7814( وتاريـخ:2010/2/1م. وذلك  ملدة �سنتني من 

تاريخ: 2019/2/1م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  اك�سبورت.  /نوتري�سيا  وكالة 
اأنعم  �سعيد  هائل  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  االأطــفــال.  غــذاء 
و�سركاه. برقـــم )9357( وتاريـخ:2013/6/19م. وذلك  ملدة 

�سنتني من تاريخ: 2018/6/19م

الفاك�س  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  يــراذر.  /�سركة  وكالة 
برقـــم  عبداجلليل.  ثابت  باإ�سـم/�سيف  امل�سجـلة  وطابعات. 
)6383( وتاريـخ:2007/4/23م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/4/23م

الوكــالــة/ وكالة /ات�سيتو تكنولوجي�س اي ان �سي. مو�ســوع 
برقـــم  احمد.  يا�سني  باإ�سـم/مدين  امل�سجـلة  طبية.  اأجهزة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2019/2/2م. وذلك    )9922(

2020/4/14م

ديزل  الوكــالــة/حمركات  مو�ســوع  ــو.  داي /بو�سكو  وكالة 
زراعية وحمركات توليد كهرباء. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد علي 
وتاريـخ:2019/4/16م.   )12406( برقـــم  الك�سار.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/4/16م

الدم.  حتليل  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  /بودتيك.  وكالة 
برقـــم  الــربــيــدي.  غــالــب  عــبــداهلل  باإ�سـم/علي  امل�سجـلة 
)10014( وتاريـخ:2014/6/8م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/6/8م

الوكــالــة/ للعقاقر واالدوية. مو�ســوع  وكالة /�سوبر ماك�س 
نا�سر  حممد  حممد  باإ�سـم/عبدالرحمن  امل�سجـلة  اأدويـــة. 
اال�سول. برقـــم )11693( وتاريـخ:2018/4/2م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2020/4/2م

وكالة /هايرت افريقيا وال�سرق االو�سط. مو�ســوع الوكــالــة/
اأنعم  �سعيد  هائل  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  غذائية.  ــواد  م
و�سركاه. برقـــم )7089( وتاريـخ:2008/7/19م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2020/7/19م

وكالة /اأطل�س اجروبي النتاج اال�سمدة. مو�ســوع الوكــالــة/
عبداهلل.  نعمان  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة  اأ�سمدة. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/5/10م.   )10420( برقـــم 

من تاريخ: 2020/5/10م

وكالة /�سركة اجريكو الدولية. مو�ســوع الوكــالــة/خم�سبات 
نعمان  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة  وا�سمده.  زراعية 
وذلك   وتــاريـــــخ:2008/4/16م.   )6933( برقـــم  عبداهلل. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2020/4/16م
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الوكــالــة/اأ�سمدة  مو�ســوع  ـــرال.  ـــارزي ـــروت /اج ــة  وكــال
برقـــم  نعمان.  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة  زراعيه. 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/5/4م. وذلك    )9955(

2020/5/4م

الوكــالــة/اأ�سمدة.  مو�ســوع  افريكوال.  /ات�نتيك  وكالة 
برقـــم  عبداهلل.  نعمان  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2002/4/1م. وذلك    )4314(

2020/4/1م

العلميه.  للمخ�سبات  املحدوده  اخل�سو�سية  /ال�سركة  وكالة 
باإ�سـم/ امل�سجـلة  ح�سرية.  الوكــالــة/مبيدات  مو�ســوع 
 )4692( بــرقـــــــــــم  عـــبـــداهلل.  نــعــمــان  مــقــبــل  عــبــداحلــمــيــد 
ــــخ:2003/5/25م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/25م

وكالة /اديجوهارما نو�سي ا�س اي. مو�ســوع الوكــالــة/ا�سمده 
عبداهلل.  نعمان  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة  زراعية. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2006/11/14م.   )6146( برقـــم 

من تاريخ: 2020/11/14م

وكالة /�سليماج. مو�ســوع الوكــالــة/خط منتجات ليجنوكيل. 
برقـــم  عبداهلل.  نعمان  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة 
)8513( وتاريـخ:2011/11/1م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/11/1م

ح�سرية.  الوكــالــة/مبيدات  مو�ســوع  /تاقرو�س.  وكالة 
برقـــم  عبداهلل.  نعمان  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة 
)5100( وتاريـخ:2004/8/24م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/8/24م

الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  جوبر.  ترمي  تي  ام  /جي  وكالة 
نعمان  مقبل  باإ�سـم/عبداحلميد  امل�سجـلة  االأ�سمدة.  منتجات 
وذلك   وتاريـخ:2019/9/30م.   )12707( برقـــم  عبداهلل. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2020/9/30م

وكالة /جمموعة جياجنز وانرت - �سني. مو�ســوع الوكــالــة/
باإ�سـم/ امل�سجـلة  الزراعية.  واملبيدات  احل�سرات  مبيدات 
 )10321( برقـــم  عــبــداهلل.  نــعــمــان  مقبل  عبداحلميد 
ــــك  ملـــدة �ــســنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2015/2/4م. وذل

2020/2/4م

الوكــالــة/ مو�ســوع  كوربري�سن.  موتورز  /ميت�سوبي�سي  وكالة 
�سيارات ومكائن ت�سنيع )ميت�سوبي�سي(. امل�سجـلة باإ�سـم/موؤ�س�سة 
وتاريـخ:1975/7/31م.   )246( برقـــم  التجارية.  عذبان 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/4/13م

الوكــالــة/رفاعات  مو�ســوع  للرفاعات.  /كومات�سو  وكالة 
برقـــم  التجارية.  عذبان  باإ�سـم/موؤ�س�سة  امل�سجـلة  �سوكيه. 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:1993/5/6م. وذلك    )2033(

2020/5/6م

وكالة /عمر فارما الهند اخلا�سه املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/
احمد  حممد  باإ�سـم/خالد  امل�سجـلة  دوائــيــة.  م�ستح�سرات 
وتاريـخ:2019/2/13م.   )12284( برقـــم  ال�سري.  �سالح 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/2/13م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  الدولية.  /جيات�سي  وكالة 
علوان.  حميد  عبداملجيد  باإ�سـم/اأحمد  امل�سجـلة  دوائية. 
برقـــم )10883( وتاريـخ:2016/11/27م. وذلك  ملدة ث�ث 

�سنوات من تاريخ: 2017/11/27م
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مو�ســوع  املحدودة.  لل�سيدالنيات  زيهوجنهي  /هبنان  وكالة 
بــاإ�ــســـــم/ امل�سجـلة  ــز.  ــاه ج �ــســيــدالين  الوكــالــة/منتج 
 )10726( بــرقـــــــــــم  عـــلـــوان.  حــمــيــد  عــبــداملــجــيــد  اأحـــمـــد 
تاريخ:  من  �سنوات  اربع  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/6/25م. 

2017/6/25م

الوكــالــة/ مو�ســوع  كــوربــوريــ�ــســن.  تــي  ــس  ا� ــي  /ج وكــالــة 
ل�أدوية.  املتوكل  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  طبية.  م�ستلزمات 
خم�س   ملدة  وذلك   وتاريـخ:2000/6/12م.   )3838( برقـــم 

�سنوات من تاريخ: 2016/6/12م

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  كوربري�سن.  /�ــســوين  وكــالــة 
احمد  باإ�سـم/حممد  امل�سجـلة  وطبيه.  ومنزليه  الكرتونية 
وذلك   وتــاريـــــخ:1986/1/20م.   )1049( برقـــم  احليدري. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/12/31م

الوكــالــة/معدات  مو�ســوع  ــدودة.  ــح امل /مدي�سلو  وكــالــة 
برقـــم  ذيبان.  احمد  �سامل  باإ�سـم/�س�ح  امل�سجـلة  طبية. 
)6997( وتاريـخ:2008/5/24م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/5/24م

وكالة /الكان د�س تك جايدا. مو�ســوع الوكــالــة/قطن طبي 
نا�سر  باإ�سـم/جنيب  امل�سجـلة  ورقيه.  ومناديل  قطن  عيدان   -
وتاريـخ:2017/2/14م.   )10993( برقـــم  احلكيمي.  احمد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/2/14م

مو�ســوع  للدهانات.  االو�سط  ال�سرق  م�سنع  /�سركة  وكالة 
علي.  قذان  جابر  باإ�سـم/مالك  امل�سجـلة  الوكــالــة/دهانات. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/7/16م.   )10075( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/16م

وكالة /ال�سركة الفنيه العمال الدهانات املحدودة. مو�ســوع 
الوكــالــة/دهانات بانواعها. امل�سجـلة باإ�سـم/مالك جابر قذان 
ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2014/4/29م.   )9947( برقـــم  علي. 

�سنة من تاريخ: 2020/4/29م

وكالة /ا�س كي اف للتجارة والبيئه. مو�ســوع الوكــالــة/قطع 
غيار بول برجن ومعدات زراعية. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد علي 
اليماين. برقـــم )1840( وتاريـخ:1992/6/1م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2020/6/1م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  الدوائية.  كر  /ني�ستا  وكالة 
برقـــم  الدميني.  نا�سر  ح�سني  باإ�سـم/عجيب  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/5/16م.   )11798(

تاريخ: 2020/5/16م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الدوائية.  لل�سناعات  /الفارابي  وكالة 
برقـــم  باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سـم/�سامل  امل�سجـلة  اأدوية. 
)4972( وتاريـخ:2004/5/18م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2020/5/18م

الوكــالــة/ مو�ســوع  ات�س.  بي  ام  لل�سحه جي  وكالة /جيليتا 
باإ�سـم/�سامل  امل�سجـلة  ال�سحيه.  الرعاية  اغذية  م�سافات 
عبداهلل �سالح باحاج. برقـــم )8374( وتاريـخ:2011/5/9م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/5/9م

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  املــحــدودة.  /تريبول  وكالة 
باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سـم/�سامل  امل�سجـلة  بالفم.  العناية 
برقـــم )7890( وتاريـخ:2010/4/12م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2020/4/12م
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وكالة /كونيكا مينوليتا للحلول التجارية. مو�ســوع الوكــالــة/
ثابت  باإ�سـم/�سيف  امل�سجـلة  غيارها.  وقطع  الطباعة  اآالت 
ــخ:2014/6/24م.  ـــ ــاري وت  )10044( برقـــم  عبداجلليل. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/6/24م

ت�سوير.  الوكــالــة/اآالت  مو�ســوع  مينوليتا.  /كونيكا  وكالة 
 )10043( برقـــم  عبداجلليل.  ثابت  باإ�سـم/�سيف  امل�سجـلة 
ــــخ:2014/6/24م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/24م

الوكــالــة/�سيارات  مو�ســوع  انرتنا�سنال.  /كراي�سلر  وكالة 
ع�مة كراي�سلر. امل�سجـلة باإ�سـم/حممد بن يحيى الروي�سان. 
من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1997/5/5م.   )3003( برقـــم 

تاريخ: 2020/5/5م

وكالة /بينيث ل�دوية املحدودة. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات 
دوائية �سته واربعون �سنفًا. امل�سجـلة باإ�سـم/�سادق عبدالوهاب 
وتاريـخ:2017/7/29م.   )11244( برقـــم  الرحي.  حممد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2020/7/29م

وكالة /�سركة ا�س �سي بالكان فارما. مو�ســوع الوكــالــة/كافة 
امل�سجـلة  الدوائية.  الطبية  املنتجات  من  ال�سركة  منتجات 
 )12238( برقـــم  الرحي.  حممد  عبدالوهاب  باإ�سـم/�سادق 
ــــخ:2019/1/26م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/1/26م

مو�ســوع  ليمتد.  تكنولوجي  �سواجنيان  /جواجنك�سي  وكالة 
باإ�سـم/ امل�سجـلة  اال�ستخدام.  اأحادية  طبية  الوكــالــة/موؤن 
 )10996( برقـــم  ــي.  ــرح ال حمــمــد  عــبــدالــوهــاب  ــادق  �ــس
ــــخ:2017/2/14م. وذلــــك  ملـــدة �سنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/14م

الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  املحدوده.  الدوائية  /دايو  وكالة 
املنتجات الدوائية. امل�سجـلة باإ�سـم/�سادق عبدالوهاب حممد 
وذلك   وتاريـخ:2018/3/21م.   )11676( برقـــم  الرحي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2020/3/21م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فــارم.  ان  وهــان  /�سركة  وكالة 
برقـــم  الرحي.  حممد  عبدالوهاب  باإ�سـم/�سادق  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/25م.   )10047(

تاريخ: 2020/6/25م

وكالة /بي ام اي كوريا املحدوده. مو�ســوع الوكــالــة/اأدوية. 
برقـــم  الرحي.  حممد  عبدالوهاب  باإ�سـم/�سادق  امل�سجـلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/6/29م.   )12516(

تاريخ: 2020/6/29م

الوكــالــة/ مو�ســوع  ليمتد.  كومبني  كوريا  /نك�سفارم  وكالة 
حممد  عبدالوهاب  باإ�سـم/�سادق  امل�سجـلة  دوائية.  منتجات 
الرحي. برقـــم )12197( وتاريـخ:2019/1/6م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2020/1/6م

وكالة /جيرودر ووريل جي�س ام بي ات�س. مو�ســوع الوكــالــة/
برقـــم  املخ�يف.  قائد  نعمان  باإ�سـم/�سعيد  امل�سجـلة  جنب. 
)5974( وتاريـخ:2006/7/17م. وذلك  ملدة ث�ث �سنوات من 

تاريخ: 2018/7/17م

وكالة /�سابكو ا�س ايه. مو�ســوع الوكــالــة/دجاج مثلج ماركه 
)�سابكو(. امل�سجـلة باإ�سـم/�سعيد نعمان قائد املخ�يف. برقـــم 
)2373( وتاريـخ:1995/8/22م. وذلك  ملدة ث�ث �سنوات من 

تاريخ: 2018/8/22م
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الوكــالــة/ مو�ســوع  االألبان.  ملنتجات  م�سرق  /�سركة  وكالة 
املخ�يف.  قائد  نعمان  باإ�سـم/�سعيد  امل�سجـلة  األبان.  منتجات 
ث�ث  ملدة  وذلــك   ــخ:2012/7/8م.  وتــاريـــ  )8769( برقـــم 

�سنوات من تاريخ: 2018/7/8م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الغذائية.  لل�سناعات  /املتحده  وكالة 
مكرونه و�سعريه. امل�سجـلة باإ�سـم/�سعيد نعمان قائد املخ�يف. 
ث�ث  ملدة  وذلــك   ــخ:2009/5/5م.  وتــاريـــ  )7453( برقـــم 

�سنوات من تاريخ: 2018/5/5م

الوكــالــة/ مو�ســوع  للفيتامينات.  الفا  /خمترات  وكالة 
الرباحي.  �سالح  ح�سني  باإ�سـم/�سامي  امل�سجـلة  فيتامينات. 
برقـــم )10642( وتاريـخ:2016/4/6م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2020/4/6م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  فيتوالب.  جانا  /بهار  وكالة 
برقـــم  الــربــاحــي.  �سالح  ح�سني  باإ�سـم/�سامي  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/4/9م. وذلك    )9918(

2020/4/9م

طبية.  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  للمعدات.  /داين  وكالة 
برقـــم  الــربــاحــي.  �سالح  ح�سني  باإ�سـم/�سامي  امل�سجـلة 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/3/5م. وذلك    )6857(

2020/3/5م

الوكــالــة/ميازين  مو�ســوع  املــحــدودة.  ودي  ــه  /اي وكــالــة 
الرباحي.  �سالح  ح�سني  باإ�سـم/�سامي  امل�سجـلة  الكرتونية. 
برقـــم )6942( وتاريـخ:2008/3/10م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2020/3/10م

وكالة /�سركة عمان لل�سناعات الدوائية. مو�ســوع الوكــالــة/
برقـــم  الرباحي.  ح�سني  باإ�سـم/اح�سان  امل�سجـلة  اأدويـــة. 
تاريخ:  �سنة من  ملدة  وتاريـخ:1993/4/2م. وذلك    )2008(

2020/4/2م

املحدودة.  ال�سحيه  للتخ�س�سات  اخلا�سة  /اندكيمي  وكالة 
ال�سهاب  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع 
للتجارة واالأدوية. برقـــم )10407( وتاريـخ:2015/4/15م. 

وذلك  ملدة ث�ث �سنوات من تاريخ: 2018/4/15م

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  هاو�س.  دراج  /ايبك�س  وكالة 
برقـــم  واالأدويــة.  للتجارة  ال�سهاب  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة 
)8910( وتاريـخ:2012/10/9م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/10/9م

الوكــالــة/م�ستلزمات  كارد�سلر. مو�ســوع  ياكار  وكالة /�سركة 
قائد  احمد  باإ�سـم/عبدالواحد  امل�سجـلة  البناء.  ت�سليح 
املجيدي. برقـــم )11535( وتاريـخ:2017/12/31م. وذلك  

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/12/31م

الوكــالــة/ مو�ســوع  الغذائية.  لل�سناعات  /فرنتر  وكالة 
للتجارة  اخـــوان  جلب  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  حــلــويــات. 
وذلك   وتاريـخ:2002/5/26م.   )4370( برقـــم  واال�ستثمار. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2020/5/26م

وكالة /ال�سركة العاملية للمواد الغذائية. مو�ســوع الوكــالــة/
للتجارة  اخوان  جلب  باإ�سـم/�سركة  امل�سجـلة  غذائية.  مواد 
واال�ستثمار )احمد يحيى جلب واخوانه الت�سامنية(. برقـــم 
من  �سنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/5/28م.   )10424(

تاريخ: 2020/5/28م


