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�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ل.  ��ــس  فارما  ــرن  /ك وكالة 
 )7568( برقـــم  �لــغــز�يل.  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2009/7/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/21م

وكالة /��س كيه للمحركات جي �م بر��س. مو�ضــوع �لوكــالــة/
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  غيارها.  وقطع  و�ملولد�ت  حمركات  جماميع 
وتــاريـــــخ:2013/6/2م.   )4699( برقـــم  جيد.  عبد  ح�ضن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/2م

وكالة /روزالب�س بايو �ضاين�س �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�أدوية عدد �ضنفني. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عادل ح�ضن �ضالح �ملهدي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/7/15م.   )12580( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/15م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ضا�ضون  /��ضرت�يدز  وكالة 
منتجات دو�ئية ح�ضب �مللحق )1(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/علي �حمد 
وتاريـخ:2018/6/6م.   )11849( برقـــم  عبد�لقادر.  علي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/6م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �خلــا�ــضــة  �ضتاتفورد  /مــعــامــل  وكــالــة 
علي  �حمد  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  ب�ضرية.  �لوكــالــة/�أدوية 
عبد�لقادر. برقـــم )11748( وتاريـخ:2018/4/17م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/23م

وكالة /بي تي �ضياب ما�س يوتاما. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضابون 
حممد  علي  باإ�ضـم/حمود  �مل�ضجـلة  )جيف(.  ماركة  جتميل 
وتاريـخ:1995/9/24م. وذلك  ملدة  برقـــم )2396(  �حلاج. 

�ضنة من تاريخ: 2020/9/24م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  برودكت�س.  بيبي  �با�ضون  تي  /بي  وكالة 
�حلاج.  حممد  علي  باإ�ضـم/حمود  �مل�ضجـلة  �أطفال.  منتجات 
برقـــم )9486( وتاريـخ:2013/8/25م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/8/25م

�لوكــالــة/كرمي  مــو�ــضــــــــوع  /كــاوالكــو�ــضــمــتــكــ�ــس.  ــة  ــال وك
برقـــم  �حلــاج.  حممد  علي  باإ�ضـم/حمود  �مل�ضجـلة  حالقة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2003/7/1م. وذلك    )4729(

2020/7/1م

مو�ضــوع  �لب�ضرية.  غــر  �الدويـــة  منتجات  /م�ضنع  وكــالــة 
�حمد  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة  بيطرية.  �لوكــالــة/منتجات 
وتاريـخ:2004/8/31م.   )5110( برقـــم  �لعاقل.  عبد�الله 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/31م

مو�ضــوع  و�مل�ضاريع.  للدر��ضات  �لفرن�ضية  /�ل�ضركة  وكالة 
ماركة  ومكان�س  وطباخات  وجمــمــد�ت  �لوكــالــة/ثالجات 
)�ضتايون(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �ضامل حممد �ضماخ و�ضركاه. 
برقـــم )1321( وتاريـخ:1988/10/6م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/10/6م

�لطباخه  �لوكــالــة/معد�ت  مو�ضــوع  �يه.  ��س  /تيفال  وكالة 
�ضماخ.  �ضامل  باإ�ضـم/حمفوظ  �مل�ضجـلة  كهربائية.  وم�ضتزمات 
برقـــم )3799( وتاريـخ:2010/4/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/24م

�لوكــالــة/معد�ت  مو�ضــوع  �يــه.  ��ــس  فرن�س  ــق  /رون وكالة 
باإ�ضـم/حمفوظ  �مل�ضجـلة  كهربائية.  وم�ضتلزمات  �لطباخة 
�ضامل �ضماخ. برقـــم )3800( وتاريـخ:2010/4/24م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/24م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لزر�عية.  نيفر�س  يو  /جرين  وكالة 
قا�ضم  �حمد  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة  و�أ�ــضــمــده.  مبيد�ت 
�حلظاء. برقـــم )10011( وتاريـخ:2014/6/8م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/8م

�لوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  �ــضــيــدز.  تيك   - /�جـــرو  وكــالــة 
�حلظاء.  قا�ضم  �حمد  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة  خ�ضرو�ت. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/6/30م.   )10056( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/30م

وكالة /�ضركة �لربيع �ل�ضعودية لالغذية �ملحدودة. مو�ضــوع 
خملوط  ع�ضائر  �لفو�كه  �ضر�ب   - لنب   - �لوكــالــة/حليب 
�حمد  باإ�ضـم/�ضعد  �مل�ضجـلة  �لربيع.  عالمة  باالي�ضكرمي 
وذلك   وتــاريـــــخ:2019/6/25م.   )3030( برقـــم  �لغر��ضي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/3م

وكالة /بار�س د�روفارما �ضيوتيكلز. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
و�لتوكيالت.  للتجارة  �لدين  �أمــر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/2/16م.   )10600( برقـــم 

من تاريخ: 2020/2/16م

وكالة /يجوكيم فارما. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية وم�ضتلزمات 
طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �أمر �لدين للتجارة و�لتوكيالت 
وذلك   وتــاريـــــخ:2011/1/31م.   )8239( برقـــم  �ملحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/1/31م

وكالة /خمترب�ت بايو فارم. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية خم�ضة 
للتجارة  �لدين  �أمر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضنفًا.  وع�ضرون 
ــخ:2007/12/15م.  ـــ ــاري وت  )6784( برقـــم  و�لتوكيالت. 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2019/12/15م

وكالة /ناك�ضبار فارما �خلا�ضة �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  ــــة.  �الأدوي مــن  �ل�ضركة  منتجات  جميع 
 )11691( برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  �لدين  �أمــر  �ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2018/4/1م. وذل

2020/4/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  نــاجــرو�ل.  بــرودكــت  /�ــضــارل  وكــالــة 
�ضنفا  وخم�ضون  �ثــنــان  ــدد  ع دو�ئــيــة  طبية  م�ضتح�ضر�ت 
�مل�ضجـلة  �ل�ضاحلي.  �حمد  با�ضم  �مل�ضجلة  �ال�ضناف  عــدى 
برقـــم  و�لــتــوكــيــالت.  للتجارة  �لــديــن  �أمــر  باإ�ضـم/�ضركة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/3/1م. وذلك    )6851(

2020/3/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــس.  ــال� ب ــان  �نــرت�ــض /�ــضــركــة  ــة  ــال وك
باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ملــطــهــر�ت.  مــن  �ملــنــتــجــات  كــافــة 
 )10307( برقـــم  ــالت.  ــي ــوك ــت و�ل لــلــتــجــارة  ــن  ــدي �ل �أمـــر 
ــــخ:2015/1/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/1/25م

�لطباخة  �لوكــالــة/معد�ت  مو�ضــوع  �يه.  ��س  /كالور  وكالة 
وم�ضتلزمات كهربائية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حمفوظ �ضامل �ضماخ. 
برقـــم )3798( وتاريـخ:2010/4/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/24م

�لطباخة  �لوكــالــة/معد�ت  مو�ضــوع  �ضي.  �إيه  /�إ�ــس  وكالة 
وم�ضتلزمات كهربائية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حمفوظ �ضامل �ضماخ. 
برقـــم )3801( وتاريـخ:2010/4/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/24م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  لالإلكرتونيات  جي  /�إل  وكالة 
وثــالجــات  وب�ضرية  �ضمعية  ــزة  ــه و�ج �لتلفزيون  ــزة  ــه �أج
�ضماخ.  �ضامل  باإ�ضـم/حمفوظ  �مل�ضجـلة  كهربائية.  وغ�ضاالت 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1991/1/1م.   )3594( برقـــم 

تاريخ: 2020/6/22م
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)�ملــ�ــضــدر(  ليمتد  كمبني  تــريــد  �لــكــرتيــك  /�ضافيو  وكــالــة 
�لوكــالــة/�أجهزة كهربائية  موؤ�ض�ضة في�ضر )�ملنتج(. مو�ضــوع 
�ضماخ  حممد  �ضامل  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  و�إلــكــرتونــيــة. 
و�ضركاه. برقـــم )1322( وتاريـخ:1988/10/6م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/10/6م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �الأدويــة.  ل�ضناعة  /�ضما  وكالة 
للتجارة  �لدولية  كزن  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
ــخ:2019/6/29م.  ـــ ــاري وت  )12515( برقـــم  و�لتوكيالت. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/29م

�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  لــالأدويــة.  /�كــ�ــضــربت  وكــالــة 
كزن  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لــ�ــضــركــة.  منتجات  جميع 
 )11914( برقـــم  �ملحدودة.  و�لتوكيالت  للتجارة  �لدولية 
ــــخ:2018/7/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/25م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �ضاين�س  اليف  /ميجا  وكالة 
�ملحدودة.  لالأدوية  جمن�س  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/7/3م.   )8765( برقـــم 

تاريخ: 2020/7/2م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  و�ضركاه.  و�أوالده  /ببل�س  وكالة 
 )3346( برقـــم  حممد.  فــارع  قا�ضم  باإ�ضـم/كمال  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1998/6/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/13م

وكالة /هيلتون فارما كيم. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية )�أقر��س 
�ضوبر كول(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�لرحمن علي �ضامل معروف. 
�ربع  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/10/8م.   )10814( برقـــم 

�ضنو�ت من تاريخ: 2017/10/8م

وكالة /جيني�ضي�س الب للكو��ضف. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة  �لطبية.  �الأجهزة  من  �ل�ضركة 
علي �ضامل معروف. برقـــم )11081( وتاريـخ:2017/4/26م. 

وذلك  ملدة ثالث �ضنو�ت من تاريخ: 2018/4/26م

�لوكــالــة/جميع  �ملحدودة. مو�ضــوع  وكالة /�أعر�ف �خلا�ضة 
باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة  �الأدويــة.  من  �ل�ضركة  منتجات 
علي �ضامل معروف. برقـــم )12003( وتاريـخ:2018/9/19م. 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2019/9/19م

وكالة /فارما كون �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت 
معروف.  �ضامل  علي  باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة  جتميل. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/2/28م.   )11003( برقـــم 

من تاريخ: 2020/2/28م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �ل�ضناعية  يــاجنــوجن  /هيبي  وكــالــة 
�لوكــالــة/��ضطو�نات غاز. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�بوبكر حممد علي 
وذلك   وتاريـخ:2010/6/15م.   )7998( برقـــم  �حلا�ضدي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/14م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �خلــا�ــضــة  �ضيليكتا  ــي  ــي.ب /ج وكــالــة 
و�مل�ضتلزمات  �الأجهزة  من  �ل�ضركة  منتجات  �لوكــالــة/جميع 
للتجارة  �لعاملية  تكنوميد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لطبية. 
ــخ:2019/7/16م.  ـــ ــاري وت  )12653( برقـــم  و�لتوكيالت. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/16م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  للتكنولوجيا.  �منايند  /�ضينزن  وكالة 
�مل�ضجـلة  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  �الجهزة  من  �ل�ضركة  منتجات 
برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  �لعاملية  تكنوميد  باإ�ضـم/�ضركة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/7/16م.   )12654(

تاريخ: 2020/7/16م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لقفاز�ت.  ل�ضناعة  /ماك�ضويل  وكالة 
ــي. �ملــ�ــضــجـــــلــة بــاإ�ــضـــــم/�ــضــركــة  ــب ــط مــنــتــجــات �لــفــحــ�ــس �ل
 )12640( برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  �لعاملية  تكنوميد 
ــــخ:2019/7/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/16م

وكالة /يليكان ميدل �ي�ضت )�ن زد �ي(. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�مل�ضجـلة  �لطباعة.  و��ــضــرطــة  حــرب  علب  يليكان  منتجات 
 )6583( برقـــم  �لـــوزيـــر.  �حــمــد  حمــمــد  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد 
تــاريــخ:  ــن  م �ضنة  ملـــدة  وذلــــك    . ــــخ:2007/8/8م  وتــــاريـــــ

2020/8/8م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  و�ي(  )برتر  �مبك�س  /لي�ضرت  وكالة 
�لوكــالــة/منتجات �لقرطا�ضية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد حممد 
�حمد �لوزير. برقـــم )9358( وتاريـخ:2013/6/22م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/22م

ومو�د  �لوكــالــة/�حبار  مو�ضــوع  �ضرتيز.  �ند  /ر�مني  وكالة 
حتمي�س. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد حممد �حمد �لوزير. برقـــم 
)6996( وتاريـخ:2008/5/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/21م

�لوكــالــة/فر�مات  مو�ضــوع  ر�ضم(.  )بزني�ضن  /جيها  وكالة 
�حمد  حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  جيها.  منتجات   - �لورق 
�لوزير. برقـــم )6532( وتاريـخ:2007/7/11م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/11م

�ملــحــدودة.  �لكهربائية  �للحام  مكائن  كــرد  /�ضركة  وكالة 
�الأخـــرى.  و�ملنتجات  �للحام  �لوكــالــة/مكائن  مو�ضــوع 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح �ضالح حم�ضن �ل�ضامي. برقـــم )5318( 
ــــخ:2005/2/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/21م

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

�ضنة من تاريخ: 2020/7/17م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ضيوتكلز  فــارمــا  لوبن  /يانتاي  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �جلاهزة.  �ل�ضيدالنية  �ملنتجات  �لوكــالــة/كافة 
 )12295( برقـــم  �جلــــرب.  حــ�ــضــن  �ــضــالــح  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــلــيــم 
ــــخ:2019/2/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/19م

وكالة /بجيت �كو ماكزناك تور�ي �ن ��س. مو�ضــوع �لوكــالــة/
برقـــم  عقاب.  م�ضفر  علي  باإ�ضـم/نايف  �مل�ضجـلة  بطاريات. 
)9451( وتاريـخ:2013/7/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/27م

مو�ضــوع  �لبطاريات.  ل�ضناعة  �لوطنية  /�ل�ضركة  وكالة 
�لوكــالــة/بطاريات. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/نايف علي م�ضفر عقاب. 
برقـــم )8793( وتاريـخ:2012/7/16م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/7/16م

�لوكــالــة/�أغذية  مو�ضــوع  �ملحدودة.  فارما�ضيا  /�ألرت  وكالة 
برقـــم  باحاج.  �ضالح  عبد�هلل  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة  �أطفال. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1996/7/6م. وذلك    )2699(

2020/7/6م

وكالة /�ضركة �الأم�ضال �للبنانية �س م م. مو�ضــوع �لوكــالــة/
كافة منتجات �ل�ضركة )�أم�ضال(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضامل عبد�هلل 
وتــاريـــــخ:2017/8/22م.   )11297( برقـــم  باحاج.  �ضالح 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/22م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لعاملية  �ب  /فري�س  وكالة 
)�أ((.  �ملــلــحــق  يف  ــددة  ــح �مل ــنــاف  )�ال�ــض طبية  م�ضتلزمات 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضامل عبد�هلل �ضالح باحاج. برقـــم )7132( 
ــــخ:2018/8/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/12م

�لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  �ملحدودة.  نو�فارما  /�ضركة  وكالة 
�مل�ضجـلة  طبية(.  وم�ضتلزمات  ـــة  )�أدوي �ل�ضركة  منتجات 
 )4453( برقـــم  ــاج.  ــاح ب �ــضــالــح  عــبــد�هلل  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــامل 
ــــخ:2002/8/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/18م

ــة.  ــة/�أدوي ـــ ـــ ــال ـــ ـــ ــوك ــوع �ل ـــ ـــ وكـــالـــة /�نــــدوفــــارمــــا. مــو�ــض
 )2036( برقـــم  بــاحــاج.  عبد�هلل  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1993/6/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/16م

وكالة /�لدكتور ر�فدير مارو�س �ي �ي جي. مو�ضــوع �لوكــالــة/
برقـــم  باحاج.  �ضالح  عبد�هلل  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/8/2م.   )981(

2020/8/2م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �أت�س.  �إي  �إم  ل�ضافت  جيز  /هيب  وكالة 
باحاج.  �ضالح  عبد�هلل  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة  �أطفال.  غذ�ء 
�ضنة من  ملدة  وتــاريـــــخ:1994/8/2م. وذلــك   برقـــم )979( 

تاريخ: 2020/8/16م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �خلا�ضة  �تكو  /معامل  وكالة 
برقـــم  باحاج.  �ضالح  عبد�هلل  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/8/2م.   )980(

2020/8/16م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  نافارو.  جي�ضو�س  /برو�ليمنت  وكالة 
�ضالح  عــبــد�هلل  باإ�ضـم/�ضامل  �مل�ضجـلة  �ضناعية.  حمليات 
باحاج. برقـــم )7997( وتاريـخ:2010/6/14م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/14م

مو�ضــوع  �الدويـــــة.  ل�ضناعة  جـــاال  بــيــت  /�ــضــركــة  ــة  وكــال
وم�ضتلزمات  ـــة  )�أدوي �ل�ضركة  منتجات  �لوكــالــة/جميع 
باإ�ضـم/�ضامل عبد�هلل �ضالح باحاج. برقـــم  �مل�ضجـلة  طبية(. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2006/8/8م. وذلك    )6006(

2020/8/8م

مو�ضــوع  �ملــحــدوة.  لل�ضناعات  قــزح  قو�س  �أي  �إن  /�ر  وكالة 
�مل�ضجـلة  ون�ضائية.  وكــبــار  �أطــفــال  �لوكــالــة/حفا�ضات 
 )7074( برقـــم  ــاج.  ــاح ب �ــضــالــح  عــبــد�هلل  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــامل 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2018/7/7م. وذل

2020/7/7م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  �ضيوتيكلز  فارما  لوجن  و�ن  /�ضيان  وكالة 
�لوكــالــة/منتجات دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يا�ضر علي حممد 
�حلوري. برقـــم )1259( وتاريـخ:2019/7/3م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/3م

ــة/�أدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ ـــ ــوك وكـــالـــة /لـــوبـــن لــيــمــتــد. مــو�ــضــــــــوع �ل
 )5715( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2005/12/25م. وذل

2020/12/25م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  �يـــه.  ��ــس  /الجـــاب  وكــالــة 
 )3861( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2000/7/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/16م
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�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  نيتل.  �رز  /هــرمــز  وكــالــة 
 )3731( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1999/12/21م. وذل

2020/12/21م

�مل�ضجـلة  �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  /ز�نــبــون.  وكــالــة 
 )8408( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــــخ:2011/7/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/12م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  لـــالأدويـــة.  /هــمــاليــا  وكــالــة 
 )4984( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2004/6/1م. وذل

2020/6/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ل.  �ر  ��س  فو�ضفوفيت  /لوبيلو  وكالة 
علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  وب�ضكويت.  وحبوب  حليب 
�جلبل. برقـــم )8966( وتاريـخ:2012/11/21م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/11/21م

�لوكــالــة/لقاحات  مو�ضــوع  بيوت�س.  �ضبافيا  /�يــزو  وكالة 
�جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  للدو�جن.  بيطرية 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2001/10/28م.   )4194( برقـــم 

من تاريخ: 2020/10/28م

م�ضتح�ضر�ت  �لوكــالــة/كل  مو�ضــوع  فارما.  /�ضاجا  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �ل�ضركة. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2009/11/23م.   )7729(

تاريخ: 2020/11/23م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لطبية.  للمحاليل  /ويلفارما  وكالة 
�جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  دو�ئية.  منتجات 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/8/10م.   )10095( برقـــم 

من تاريخ: 2020/8/10م

دو�ئية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  /�ضانتا  وكالة 
 )8829( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2012/8/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/12م

مو�ضــوع  بو�ضينا.  �وتر�فينك  �و  ميدي  فارما  /�ضركة  وكالة 
�لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل غالب �جلبل. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2013/12/31م.   )9730(

تاريخ: 2020/12/31م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  م�ضر.  فــارمــا  /حكمه  وكــالــة 
 )3453( برقـــم  لالإ�ضتر�د.  فارما  باإ�ضـم/�جلبل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1998/11/25م. وذل

2020/11/25م

وكالة /فيني �لدولية �ف زد. مو�ضــوع �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  جتميل. 
)10138( وتاريـخ:2014/9/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/9/7م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  بو�ضكامب.  بوهل  /جــي  وكالة 
 )9667( برقـــم  �جلبل.  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  طبية. 
ــــخ:2013/12/2م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/12/2م
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�لوكــالــة/�رز.  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ل  بي  �ر  /كيه  وكالة 
 )8792( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2012/7/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/13م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �خلا�ضة  كر  /كيفن  وكالة 
منتجات �لعناية �ل�ضخ�ضية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل غالب علي 
�جلبل. برقـــم )11264( وتاريـخ:2017/8/9م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/9م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  زكــالدي.  /تاركومن�ضكي  وكالة 
 )4386( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2002/6/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/10م

وكالة /�ضيبال �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة 
للتجارة و�ل�ضناعة. برقـــم )2055(  باإ�ضـم/جمموعة �جلبل 
ــــخ:1993/7/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/11م

مو�ضــوع  و�الدويـــة.  للكيماويات  �مل�ضرية  /�ل�ضركة  وكالة 
برقـــم  فارما.  باإ�ضـم/�ملف�ضل  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:1998/10/23م.   )3423(

تاريخ: 2020/10/23م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  كوربري�ضن.  /�ضام�ضوجن  وكالة 
برقـــم  فارما.  باإ�ضـم/�ملف�ضل  �مل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتلزمات 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2001/11/27م.   )4218(

تاريخ: 2020/11/27م

وكالة /هاي �ضن�س لالإ�ضتر�د و�لت�ضدير. مو�ضــوع �لوكــالــة/
لالأجهزة  �لكرتونك�س  بــاإ�ــضـــــم/حمــالت  �مل�ضجـلة  هــو�تــف. 
�ملنزلية. برقـــم )6497( وتاريـخ:2007/6/20م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/20م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  ميثاليك.  /فيديوث  وكــالــة 
برقـــم  �لعامة.  للتجارة  باإ�ضـم/�لنخيل  �مل�ضجـلة  حالقة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2007/6/3م. وذلك    )6459(

2020/6/3م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضيوتيكالز.  فارما  /�مكور  وكالة 
 )8473( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2011/10/18م. وذل

2020/10/18م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ليمتد.  فارما  /�وكا�ضا  وكالة 
برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  باإ�ضـم/�جلبل  �مل�ضجـلة 
)4385( وتاريـخ:2002/6/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/10م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملحدودة.  ت�ضم  جي  /�ل  وكالة 
 )3964( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2000/11/29م. وذل

2020/11/29م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  /بيوكم  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
)2346( وتاريـخ:1995/7/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/27م
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مو�ضــوع  �مل�ضاهمة.  للت�ضويق  كروب�س  بــي  /�ضركة  وكــالــة 
باإ�ضـم/عبده  �لوكــالــة/�أدوية �ضنف و�حد تلقاينا. �مل�ضجـلة 
قايد ��ضعد �لور�يف. برقـــم )9006( وتاريـخ:2012/12/16م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/16م

�لوكــالــة/قطن  مو�ضــوع  �لبي�ضاء.  �ضياعني  /م�ضر  وكالة 
 )2143( برقـــم  �لور�يف.  قائد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  طبي. 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1993/10/13م. وذل

2020/11/2م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /فيفور  وكالة 
 )2190( برقـــم  ــــور�يف.  �ل قــائــد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1993/11/25م. وذل

2020/11/25م

وكالة /�ضركة ريري لغذ�ء �الطفال �ضركة م�ضاهمة م�ضرية. 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  متنوعة.  �طفال  �لوكــالــة/�غذية  مو�ضــوع 

عبده قائد �لور�يف. برقـــم )1186( وتاريـخ:1987/11/1م. 
وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/11/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لتجارية.  �الحتـــاد  /�ضركة  وكــالــة 
معقمات. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�جلبل لالأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية. 
برقـــم )6029( وتاريـخ:2006/8/27م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/8/27م

مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  حكمه  �دويــة  /�ضركة  وكالة 
�مل�ضجـلة  �لدو�ئية.  �ل�ضركة  م�ضتح�ضر�ت  �لوكــالــة/جميع 
 )11321( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  عــلــي  ــب  ــال غ بــاإ�ــضـــــم/خــلــيــل 
ــــخ:2017/9/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/12م

وم�ضتلزمات  �لوكــالــة/�دوية  مو�ضــوع  /كــاديــال.  وكــالــة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  طبية. 
)2673( وتاريـخ:1996/6/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/19م

وكالة /�كوم�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/جميع وحد�ت و�خلطوط 
علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �الأدويـــة.  من  �ل�ضناعية 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/9/7م.   )7635( برقـــم  �جلبل. 

�ضنة من تاريخ: 2020/9/7م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  هيلثكر.  بنيكرز  /ركيب  وكالة 
 )3668( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1999/9/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/30م

وكالة /دور كا�س ماركيت. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضابون و�ضامبو 
�جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �لتجميل.  ومــو�د 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2007/12/25م.   )6796( برقـــم 

من تاريخ: 2020/12/25م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  تكنولوجيز.  /تيتانيوم  وكالة 
برقـــم  �جلــبــل.  ر��ــضــد  علي  حممد  بــاإ�ــضـــــم/�أمــني  �مل�ضجـلة 
)11934( وتاريـخ:2018/8/5م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/5م

)�نــيــوكــور(.  بالتربيد  للعالج  �ملنتجات  /موؤ�ض�ضة  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �لبو��ضر.  لعالج  �نيوكيور  �لوكــالــة/منتج  مو�ضــوع 
 )11900( برقـــم  �جلبل.  ر��ضد  علي  حممد  باإ�ضـم/�أمني 
ــــخ:2018/7/22م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/22م
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�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  كــر.  هيلث  /�ضوجام  وكــالــة 
دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أمني حممد علي ر��ضد �جلبل. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/12/6م.   )11468(

تاريخ: 2020/12/6م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  �خلا�ضة  فورميولي�ضن  /ريليان�س  وكالة 
�لوكــالــة/منتجات �ل�ضركة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أمني حممد علي 
وتــاريـــــخ:2017/10/21م.   )11373( برقـــم  �جلبل.  ر��ضد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/21م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  تــي.  كيه  دي  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �جلــبــل.  ر��ــضــد  علي  حممد  بــاإ�ــضـــــم/�أمــني  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/6/11م.   )12483(

تاريخ: 2020/6/11م

وكالة /موؤ�ض�ضة �أي �ضي �لعاملية. مو�ضــوع �لوكــالــة/خر�طي�س 
حرب. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/جماهد حم�ضن �حمد �ل�ضد�دي. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/5/4م. وذلك    )4950(

2020/5/4م

وكالة /تيم �دفان�س �لكرتونيك�س )�ضنجن( �ملحدودة. مو�ضــوع 
وملحقاتها.  �لكمبيوتر  غيار  وقطع  �لوكــالــة/�إلكرتونيات 
برقـــم  �لــ�ــضــد�دي.  �حمد  حم�ضن  باإ�ضـم/جماهد  �مل�ضجـلة 
)5143( وتاريـخ:2014/10/4م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/10/4م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  لــالأقــالم  �الأهلية  دبــن  /�ضركة  وكــالــة 
�حمد  باإ�ضـم/حم�ضن  �مل�ضجـلة  كتابه.  �لوكــالــة/�أدو�ت 
عبد�هلل �ل�ضد�دي. برقـــم )9351( وتاريـخ:2013/6/19م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/19م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  تكنولوجي  نيك  تي  بني  /�ضركة  وكالة 
مفتاح   / �إر�ضال  هو�ئي   / ال�ضلكية  حملية  �لوكــالــة/�ضبكة 
�ل�ضد�دي.  عبد�هلل  �حمد  باإ�ضـم/حم�ضن  �مل�ضجـلة  كهربائي. 
برقـــم )7187( وتاريـخ:2018/9/22م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/9/22م

مو�ضــوع  �اللكرتونية.  �ضنجياي  جو�جندوجن  /�ضومني  وكالة 
�مل�ضجـلة  �حلا�ضبات.  غيار  وقطع  �لوكــالــة/�لكرتونيات 
 )5026( برقـــم  �لــ�ــضــد�دي.  �حمد  حم�ضن  باإ�ضـم/جماهد 
ــــخ:2004/6/27م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/27م

وكالة /نوفلتي فارما. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
برقـــم  �جلــبــل.  ر��ــضــد  علي  حممد  بــاإ�ــضـــــم/�أمــني  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2018/11/28م.  ـــ ــاري وت  )12123(

تاريخ: 2020/11/28م

ومكمالت  �لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  فــارمــا.  /بني  وكالة 
�جلبل.  ر��ضد  علي  حممد  باإ�ضـم/�أمني  �مل�ضجـلة  غذ�ئية. 
برقـــم )12122( وتاريـخ:2018/11/28م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/11/28م

مو�ضــوع  �لــكــيــمــاويــات.  ل�ضناعة  تنمية  /�ــضــركــة  وكــالــة 
�لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده قائد �لور�يف. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:1989/11/11م.   )1483(

تاريخ: 2020/11/11م

مو�ضــوع  �لطبية.  للم�ضتح�ضر�ت  م�ضر  /�ــضــركــة  وكــالــة 
�لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده قائد �لور�يف. برقـــم 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1977/2/9م.   )393(

2021/2/9م
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وكالة /ويلبايوتك هيلث �ضاين�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أمني حممد علي ر��ضد �جلبل. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/9/19م.   )11329(

تاريخ: 2020/9/19م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  لــالأدويــة.  /ماكليو�س  وكالة 
ر��ضد  علي  حممد  باإ�ضـم/�أمني  �مل�ضجـلة  �لدو�ئية.  �ل�ضركة 
�جلبل. برقـــم )11176( وتاريـخ:2017/6/11م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/11م

وكالة /�ضيلرتيون فارم. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات دو�ئية. 
برقـــم  �جلــبــل.  ر��ــضــد  علي  حممد  بــاإ�ــضـــــم/�أمــني  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/7/21م.   )11896(

تاريخ: 2020/7/21م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  �مل�ضئولية  ذ�ت  )�ضبالت(  /�ضركة  وكالة 
�لفم.  بتجويف  �خلــا�ــضــة  �لنظافة  �لوكــالــة/منتجات 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبا�س حممد ح�ضن �جلبل. برقـــم )11998( 
ــــخ:2018/9/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/18م

مو�ضــوع  �لت�ضخي�ضية.  للعناية  /يف.�ل.�ــضــي.�ــضــي.  وكالة 
�مل�ضجـلة  �لــ�ــضــحــيــة.  ــة  ــاي ــن ــع �ل ـــــة/مــنــتــجــات  ــالـــ ـــ �لــوكـــ
 )11897( برقـــم  �جلــبــل.  ح�ضن  حممد  باإ�ضـم/عبا�س 
ــــخ:2018/7/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/21م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �الدوية.  الإنتاج  تاأمني  /جنا�ضنب  وكالة 
منتجات دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/تر��ضني للتجارة و�لتوكيالتا 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلــك    .  )11240( برقـــم  �ملحدودة. 

2020/7/26م

جتميل.  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  هاي.  /جلو  وكالة 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبا�س حممد ح�ضن �جلبل. برقـــم )12746( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2019/10/21م. وذل

2020/10/21م

جتميل.  �لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  /ويـــربو�ونـــر�.  وكــالــة 
 )9363( برقـــم  �جلــبــل.  حممد  باإ�ضـم/عبا�س  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/6/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/25م

�لوكــالــة/منظفات  مو�ضــوع  لل�ضناعة.  كيميا  /حياه  وكالة 
�جلبل.  ح�ضن  حممد  باإ�ضـم/عبا�س  �مل�ضجـلة  وحــفــاظــات. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/11/18م.   )8960( برقـــم 

من تاريخ: 2020/11/18م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  يـــارديل.  ــربو  /وي وكالة 
برقـــم  �جلبل.  ح�ضن  حممد  باإ�ضـم/عبا�س  �مل�ضجـلة  جتميل. 
)9340( وتاريـخ:2013/6/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/17م

�لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  �الو�ضط.  �ل�ضرق  /ماريكو  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  ح�ضن  حممد  باإ�ضـم/عبا�س  �مل�ضجـلة  جتميل. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2012/11/21م.   )8965(

تاريخ: 2020/11/21م

مو�ضــوع  �لغذ�ئية.  لل�ضناعات  كــي  رمي  �ضي  /تــاي  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  ـــود�ين(.  ـــض � )فــــول  غــذ�ئــيــة  ـــــالــــــــة/مــو�د  �لــوكـــ
 )6517( برقـــم  �لــعــامــة.  للتجارة  جلب  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2007/7/4م. وذل

2020/7/4م
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مو�ضــوع  �نـــد.  دي  ــس  �� �ضوكالت  �ضوليق  /م�ضيرتو  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �ضوكالته.  و�خــرى  فو��ضتيل  �لوكــالــة/منتجات 
برقـــم  و�ال�ــضــتــر�د.  �لعامة  للتجارة  جلب  باإ�ضـم/�ضركة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1996/7/28م. وذلك    )714(

2020/7/28م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ج.  م  �س  فيا�س  ت�ضيبالز  /د�بــر  وكالة 
�لعامة  للتجارة  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �أطفال.  حليب 
و�ال�ضتر�د. برقـــم )11231( وتاريـخ:2017/7/26م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/26م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لتون�ضية.  يوغا  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �لهمد�ين.  ح�ضن  ح�ضن  باإ�ضـم/عبد�لهادي  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2004/5/3م. وذلك    )4949(

2020/5/3م

�لوكــالــة/ وكالة /�ضركة �وباليا ل�ضناعة �الأدوية. مو�ضــوع 
�لهمد�ين.  ح�ضن  ح�ضن  باإ�ضـم/عبد�لهادي  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/7/6م.   )4732( برقـــم 

تاريخ: 2020/7/6م

وكالة /�ضركة جر�س لل�ضناعات �لدو�ئية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
ح�ضن  باإ�ضـم/عبد�لهادي  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  م�ضتح�ضر�ت 
وتــاريـــــخ:2007/6/3م.   )6457( برقـــم  �لهمد�ين.  ح�ضن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/3م

�ملــحــدودة.  )هانغت�ضو(  ميديكا  مايكروتك  /�ضركة  وكالة 
�مل�ضجـلة  �لــ�ــضــكــر.  مــر�قــبــة  �لــوكــــــــالــــــــة/نــظــم  مــو�ــضــــــــوع 
 )11773( برقـــم  ع�ضيد.  حممد  حممد  باإ�ضـم/عبد�هلل 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2018/5/9م. وذل

2020/5/9م

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

2020/6/30م

�لوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  للزيوت.  موري�س  /�ضركة  وكالة 
�ل�ضيار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/توفيق �ضالح علي �مل�ضرحي. برقـــم 
)9381( وتاريـخ:2013/6/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/30م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  تري.  ديكوربا  كنرتيز  /جون�ضن  وكالة 
�لعز�ين.  �ضعد عباد  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  �ضيار�ت.  بطاريات 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/7/8م.   )7548( برقـــم 

تاريخ: 2020/7/8م

وكالة /�ضركم مهم لل�ضناعات �لكيميائية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
حممد  ح�ضن  �لدين  باإ�ضـم/جنم  �مل�ضجـلة  )غـــر�ء(.  �ضلك 
�لبابلي. برقـــم )7473( وتاريـخ:2009/5/27م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/27م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �وربــا.  �ضفيد  /�ضركة  وكالة 
طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/نا�ضر عبد�هلل جعيل �لوردي. برقـــم 
)12381( وتاريـخ:2019/4/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/7م

�لوكــالــة/ و�أنظمة �القفال. مو�ضــوع  وكالة /جودرج حللول 
برقـــم  ميا�س.  �ضالح  حممد  باإ�ضـم/يحيى  �مل�ضجـلة  �أقفال. 
)9249( وتاريـخ:2013/4/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/29م
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مو�ضــوع  �ملحدودة.  �خلا�ضة  �لهند  فارمك�س  /�ضركة  وكالة 
 .)1( �جلـــدول  يف  �ملــدونــه  �ضيدالنية  �لوكــالــة/منتجات 
برقـــم  �لــعــامــري.  عــبــد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/جنيب  �مل�ضجـلة 
من  �ضنتني  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/6/12م.  ـــ وتــاري  )11185(

تاريخ: 2019/6/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �ضويفت  �إنــد  /�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة   .)1( �مللحق  ح�ضب  �ضيدالنية  منتجات 
 )11541( بــرقـــــــــــم  �لـــعـــامـــري.  عـــبـــد�هلل  �ــضــعــيــد  جنــيــب 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2018/1/2م. وذل

2019/1/2م

وكالة /زينيت �لدو�ئية �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/�دوية 
ح�ضب �مللحق )1( لعدد �ضتون �ضنف. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/جنيب �ضعد 
عبد�هلل �لعامري. برقـــم )12579( وتاريـخ:2019/7/22م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/22م

وكالة /فات�ضان ماكينا يف تيكارت �يه ��س. مو�ضــوع �لوكــالــة/
حممد  باإ�ضـم/يحيى  �مل�ضجـلة  غاط�ضه.  وم�ضخات  حمركات 
�ضالح ميا�س. برقـــم )8661( وتاريـخ:2012/4/28م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/28م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �ضيوتيكال  فارما  /جيل  وكالة 
�ضاري.  ناجي  �حمد  باإ�ضـم/فايز  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  مو�د 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2010/5/9م.   )7934( برقـــم 

تاريخ: 2020/5/9م

وم�ضتلزمات  �لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  �ملغرب.  /كوبر  وكالة 
برقـــم  �ــضــاري.  ناجي  �حمد  باإ�ضـم/فايز  �مل�ضجـلة  طبية. 
)6594( وتاريـخ:2007/8/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/19م

وكالة /�ل�ضركة �لعربية ل�ضناعة �مل�ضاد�ت �حليوية. مو�ضــوع 
�ضاري.  ناجي  �حمد  باإ�ضـم/فايز  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
برقـــم )3176( وتاريـخ:1997/11/5م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/11/5م

وكافه  �للثه  �لوكــالــة/جل  مو�ضــوع  /نانكيورتيك.  وكالة 
�ضاري.  ناجي  باإ�ضـم/فايز �حمد  �مل�ضجـلة  �ملنتجات �جلديدة. 
�ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/4/29. وذلك   برقـــم )9248( 

تاريخ: 2020/4/29م

�ملحدودة.  �لطبية  لالأجهزة  ت�ضاجنكياجن  /جياجنني  وكالة 
�بر  مع  �مليد�ين  �ملحاقن   �حجام  �لوكــالــة/كافة  مو�ضــوع 
ت�ضنيعها.  مت  �لــتــي  �ملنتجات  وكــافــة  �ال�ضتعمال  وحــيــدة 
 )10555( برقـــم  �ضاري.  ناجي  �حمد  باإ�ضـم/فايز  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2016/1/4م. وذل

2020/1/4م

�لوكــالــة/ �ملحدودة. مو�ضــوع  لالأدوية  وكالة /�ضركة يوكر 
�ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �مللحق.  ح�ضب  دو�ئية  منتجات 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك    .  )7660( برقـــم  �حلبي�ضي.  عبد�هلل 

تاريخ: 2020/9/15م

ـــس �ي.  ـــه �� ـــس �ي وكـــالـــة /لــيــكــفــور فـــارمـــا �ــضــيــوتــكــالــ�ــس ��
�مل�ضجـلة  وع�ضلية.  وريــديــة  �لوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع 
 )7282( برقـــم  �حلبي�ضي.  عــبــد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د 
تاريخ:  مــن  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   م.  ـــخ:2008/11/15  وتـــاريــــ

2020/11/15م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  جوفا�ضانتي.  /خمترب�ت  وكالة 
برقـــم  �حلبي�ضي.  عــبــد�هلل  �ضعيد  بــاإ�ــضـــــم/فــوؤ�د  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2012/12/31م.   )4556(

تاريخ: 2020/12/31م
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دو�ئية  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /ليوكونرت�كت.  وكالة 
�مل�ضجـلة  �التــفــاقــيــة.  يف  �ملـــحـــدده  ��ــضــنــاف  ثــالثــه  لــعــدد 
 )7651( برقـــم  �حلبي�ضي.  عــبــد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د 
ــــخ:2009/9/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/15م

وكالة /�ضركة ناترول ذ.م. مو�ضــوع �لوكــالــة/مكمالت غذ�ئية 
عبد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �لتغذية.  ومنتجات 
وذلك   وتاريـخ:2019/10/1م.   )12709( برقـــم  �حلبي�ضي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/1م

مو�ضــوع  �لــدولــيــة.  هيومانويل  تي�ضانغ  /�ــضــركــة  وكــالــة 
عبد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
وذلك   وتاريـخ:2014/7/13م.   )10065( برقـــم  �حلبي�ضي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/13م

فارما.  جاند  تاميو  �ضركه  �ت�س  بي  �م  /بيورفاكتور  وكالة 
�ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع 
عبد�هلل �حلبي�ضي. برقـــم )4752( وتاريـخ:2003/7/30م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/30م

وكالة /��س ��س رو�ضتار ��س �يه. مو�ضــوع �لوكــالــة/ب�ضكويت 
�حلبي�ضي.  عبد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  و�ضوكالته. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/8/10م.   )10461( برقـــم 

من تاريخ: 2020/8/10م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  يو�ضكوجني.  /�ضركة  وكالة 
عبد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د  �مل�ضجـلة  �لــدو�ئــيــة.  �ل�ضركة 
وذلك   وتاريـخ:2014/11/5م.   )10203( برقـــم  �حلبي�ضي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/14م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  فــارم  �ميــو  /�ضركة  وكالة 
�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/فوؤ�د �ضعيد عبد�هلل �حلبي�ضي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/8/11م.   )10115(

تاريخ: 2020/8/11م

�حلياة.  لعلوم  جولي�س  يوين   / �ملحدودة  زمي  /معامل  وكالة 
�مل�ضجـلة  جاهزة.  دو�ئية  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع 
 )11935( برقـــم  �حلبي�ضي.  عبد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2018/8/4م. وذل

2020/8/4م

مو�ضــوع  �ـــس.م.م.  فياالين  ال�ضتر�ضاك  /خمــتــرب�ت  وكالة 
�مل�ضجـلة  بالعيون.  خا�ضة  دو�ئــيــة  �لوكــالــة/منتجات 
 )11161( برقـــم  �حلبي�ضي.  عبد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2017/6/3م. وذل

2020/6/3م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �خلــا�ــضــة  �وركــيــم  /خمــتــرب�ت  وكــالــة 
�لوكــالــة/�أدوية ما عد� �مل�ضجلة با�ضم نبيل �ل�ضاعر. �مل�ضجـلة 
 )8503( برقـــم  �حلبي�ضي.  عــبــد�هلل  �ضعيد  باإ�ضـم/فوؤ�د 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2011/11/28م. وذل

2020/11/28م

�لوكــالــة/حليب  مو�ضــوع  �ضارك.  ماكرون  /�ضركة  وكالة 
�أطفال. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/فوؤ�د �ضعيد عبد�هلل �حلبي�ضي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2015/12/8م.   )10532(

تاريخ: 2020/12/8م

وكالة /فرميك �نرتنا�ضيونال ليمتد. مو�ضــوع �لوكــالــة/�آالت 
�ل�ضبامي  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجـلة  �حلفار�ت.  حتميل  جمارف 
للتجارة و�لتوكيالت. برقـــم )5329( وتاريـخ:2005/3/6م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/6م
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مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  للتكنولوجيا  فيايوري  /جو�نزو  وكالة 
�ملحمولة.  �لهو�تف  �ك�ض�ضو�ر�ت  منتجات  �لوكــالــة/كافة 
 )12554( برقـــم  بيله.  حممد  علي  باإ�ضـم/ح�ضني  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2019/7/9م. وذل

2020/7/9م

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

2020/9/29م

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

2020/8/1م

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

تاريخ: 2020/10/1م

�لوكــالــة/م�ضروب  مو�ضــوع  كوربوري�ضن.  /بــوكــا  وكــالــة 
برقـــم  �لعامة.  للتجارة  باإ�ضـم/�لنخيل  �مل�ضجـلة  �لطاقة. 
)6092( وتاريـخ:2006/10/9م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/10/9م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  جـــي.  �يـــه  كيمي  /��ضيك�س  وكــالــة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2006/4/5م. وذلك    )5826(

2020/4/5م

�لوكــالــة/�ضماد�ت.  مو�ضــوع  كابيلري.  /بروتيك�س  وكالة 
 )5125( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2004/9/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/15م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  و�ل�ضناعية  �لتجارية  /�ضيتيك  وكالة 
�لوكــالــة/مكمالت غذ�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل غالب علي 
�جلبل. برقـــم )11399( وتاريـخ:2017/10/3م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/10/3م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  ميديك�س  /وو�ــضــني  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/10م.   )10003(

تاريخ: 2020/6/10م

وكالة /موؤ�ض�ضة خمترب�ت �لقرن �حلادي و�لع�ضرون. مو�ضــوع 
�لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل غالب �جلبل. برقـــم 
)3422( وتاريـخ:1998/10/2م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/10/25م

دو�ئية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �يالك.  /بيوتك  وكالة 
 )10164( برقـــم  �جلــبــل.  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2014/10/15م. وذل

2020/10/15م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /�جلورثيم.  وكالة 
 )6780( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2007/12/16م. وذل

2020/12/16م
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�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  �ضان.  �يــالك  /بوليفارما  وكالة 
�جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  طبية.  وحماليل 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/9/15م.   )10142( برقـــم 

من تاريخ: 2020/9/15م

ــة/�أدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ ــر� فـــارمـــا. مــو�ــضــــــــوع �لــوكـــ ـــ ـــ وكـــالـــة /دف
 )5690( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2005/12/6م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/12/6م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  كــنــد�.  ــف  الي /ريــنــو  وكــالــة 
 )9710( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2013/12/22م. وذل

2020/12/22م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  بايو  و�ي  تي  /تي  وكالة 
 )7712( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2009/11/8م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/11/8م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  /بيولوجيك�س.  وكــالــة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
)9561( وتاريـخ:2013/9/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/9/30م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ليمتد.  /هيرثوالب�س  وكالة 
 )8049( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2010/7/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/20م

ـــــة/�أدويــة.  ــالـــ ـــ ــة /هـــدبـــال لــيــمــتــد. مــو�ــضــــــــوع �لــوكـــ ــال وك
 )6620( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2007/8/27م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/27م

دو�ئية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /�ك�ضلت�س.  وكالة 
 )11467( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/11/27م. وذل

2020/11/27م

وكالة /�أريا �لعاملية مل�ضتح�ضر�ت �جلميل. مو�ضــوع �لوكــالــة/
م�ضتح�ضر�ت جتميل. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل غالب علي �جلبل. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/11/10م.   )8944( برقـــم 

من تاريخ: 2020/11/10م

�لوكــالــة/جمموعة  مو�ضــوع  جلوبال.  /جــودريــج  وكالة 
�جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  بالب�ضرة.  �لعناية 
برقـــم )9485( وتاريـخ:2013/8/25م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/8/25م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /ريفا  وكالة 
 )10779( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  عــلــي  ــب  ــال غ بــاإ�ــضـــــم/خــلــيــل 
ــــخ:2016/8/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/23م

وكالة /هيرتو بايو فارم. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات دو�ئية. 
 )12048( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2018/10/16م. وذل

2020/10/16م
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دو�ئية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  /النــد  وكالة 
 )9666( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2013/11/28م. وذل

2020/11/28م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  كر  هيلث  /ليفورد  وكالة 
. �مل�ضجـلة  منتجات �لرعاية �ل�ضحية وم�ضتح�ضر�ت �لتجميل 
 )12272( برقـــم  �لعيفري.  ��ضماعيل  �حمد  باإ�ضـم/حممد 
ــــخ:2012/2/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/10م

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل �خلا�ضة  كــر  فيجن  /ممفي�س  وكــالــة 
�حمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  دو�ئية.  �لوكــالــة/منتجات 
��ضماعيل �لعيفري. برقـــم )12417( وتاريـخ:2019/5/8م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/8م

مو�ضــوع  �الأطـــفـــال.  ــة  ــذي الأغ �لــدولــيــة  /�لــ�ــضــركــة  وكــالــة 
علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �أطفال.  �لوكــالــة/�أغذية 
�جلبل. برقـــم )10103( وتاريـخ:2014/8/18م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/18م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  كانوتري�ضن.  /هيربو  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �اللبان. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2013/12/29م.   )9725(

تاريخ: 2020/12/29م

وكالة /بينو�ضتان �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  جتميل. 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2014/11/24م.  ـــ ــاري وت  )10220(

تاريخ: 2020/11/24م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لالأدوية.  �لدولية  �ضباأ  /�ضركة  وكالة 
علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  جتميل.  وم�ضتلزمات  �أدوية 
�جلبل. برقـــم )8034( وتاريـخ:2010/7/13م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/13م

�ملـــحـــدودة.  �لــدو�ئــيــة  للم�ضتح�ضر�ت  /�ــضــيــلــ�ــس  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع 
 )12720( برقـــم  �لعو��ضي.  يحيى  حممد  باإ�ضـم/حممد 
ــــخ:2019/10/8م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/10/8م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  بر�يفت  �ضيوتيكلز  فارما  /رونالد  وكالة 
�لوكــالــة/منتجات  �ضيدالنية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد حممد 
وتاريـخ:2017/3/1م.   )11005( برقـــم  �لعو��ضي.  يحيى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/1م

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل �خلا�ضة  فــارمــا  اليــف  /هيلثي  وكــالــة 
�ضنف.  و�ضبعون  ثالثة  لعدد  �مللحق  بح�ضب  �لوكــالــة/�دوية 
برقـــم  �لــعــو��ــضــي.  يحيى  حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/6/10م.   )11174(

تاريخ: 2020/6/10م

وكالة /�ضركة �جلوكر لل�ضناعات �لغذ�ئية �ملحدودة. مو�ضــوع 
وم�ضتح�ضر�ت  �الدوية  من  �ل�ضركة  منتجات  �لوكــالــة/جميع 
�لعو��ضي.  يحيى  حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �لتجميل. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/6/10م.   )11175( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/10م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  هاتيوب  /خمترب�ت  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة   .)A( �مللحق  ح�ضب  �أدويـــة 
وتاريـخ:2015/8/22م.   )10415( برقـــم  �لعو��ضي.  يحيى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/22م
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وكالة /�ضركة هلول�ضيو� دي ل�ضناعة وجتارة �ملو�د �لغذ�ئية 
�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  غر  �لكيميائية  و�لدو�ئية 
حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة   .)A( �مللحق  ح�ضب  �أدويـــة 
وتاريـخ:2017/4/24م.   )11078( برقـــم  �لعو��ضي.  يحيى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/24م

مو�ضــوع  للمنتجات.  �ل�ضويدية  �الردنــيــة  /�ل�ضركة  وكالة 
�لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ل�ضركة �لعربية لالأدوية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2001/9/2م.   )4148( برقـــم 

تاريخ: 2020/9/2م

مو�ضــوع  �الدويـــــة.  ل�ضناعة  �ملــتــحــدة  /�لــ�ــضــركــة  ــة  وكــال
�لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ل�ضركة �لعربية لالأدوية. 
برقـــم )8023( وتاريـخ:2010/6/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/28م

�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  �يه.  ��س  هيال�س  /�نفارم  وكالة 
لالأدوية.  �لعربية  باإ�ضـم/�ل�ضركة  �مل�ضجـلة  �مللحق.  ح�ضب 
برقـــم )9432( وتاريـخ:2013/7/13م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/7/13م

�لدو�ئية  لل�ضناعات  رم�ضان  مــن  �لعا�ضر  /�ضركة  وكــالــة 
�لوكــالــة/ مو�ضــوع  )ر�ميد�(.  �لت�ضخي�ضية  و�مل�ضتح�ضر�ت 
برقـــم  لالأدوية.  �لعربية  باإ�ضـم/�ل�ضركة  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2001/10/20م.   )4188(

تاريخ: 2020/10/2م

مو�ضــوع  و�لطبية.  �لكيماوية  �ل�ضناعات  /�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  طبي(.  )قطن  طبية  �لوكــالــة/م�ضتلزمات 

 )4066( برقـــم  �ملـــحـــدودة.  ــة  ــالأدوي ل �لعربية  �ل�ضركة 
ــــخ:2001/5/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/28م

وكالة /ويرلد مدي�ضني �الل �ضانديرنيك. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�لعربية  باإ�ضـم/�ل�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  منتجات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2014/9/7م.   )10139( برقـــم  لالأدوية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/7م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لي�ضت.  /�ملــيــديــدل  وكــالــة 
 )4135( برقـــم  لالأدوية.  �لعربية  باإ�ضـم/�ل�ضركة  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2001/8/9م. وذل

2020/8/9م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  ��ضتريال  رير�ند  /كند�ر  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/�حلاج  �مل�ضجـلة  كند�.  ماركة  وتيوبات  �إطار�ت 
وذلك   وتاريـخ:1998/7/12م.   )3366( برقـــم  زيد.  عبده 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/12م

وكالة /�ضي �ضي �م فارما ��س �ر �ن بي �ت�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/
برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2003/9/3م. وذلك    )4764(

2020/8/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  فارما  /��ضتيال�س  وكالة 
برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
)3407( وتاريـخ:1998/9/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/9/16م

مو�ضــوع  �المريكية.  �ملتحدة  �لواليات  باير  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة  حيوية(.  )منتجات  �لوكــالــة/�أدوية 
وتــاريـــــخ:2001/9/5م.   )4153( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/5م
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مو�ضــوع  �ت�س.  بي  �م  جي�ضي�ضانت  فارما  /جيرنيكون  وكالة 
�لوكــالــة/مو�د �ضيدالنية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضائب �ضالم علي 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2006/8/19م.   )6021( برقـــم  ثابت. 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/19م

وكالة /تيليكرن�س بايو ثرو يونيك�س �نك. مو�ضــوع �لوكــالــة/
ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة  حيوية.  عالجات 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/12/25م.   )5713( برقـــم 

من تاريخ: 2020/12/25م

مو�ضــوع  دي.  بر�ت�س  �ن  دي  ��ــس  فارما  �م  �ضي  /�ضي  وكالة 
ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/9/3م.   )4764( برقـــم 

تاريخ: 2020/8/12م

وكالة /�م تي �ن نيوبر�ندند يورج جي �م بي �ت�س . مو�ضــوع 
ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/حماليل 
وتاريـخ:2010/7/31م.   )8062( برقـــم  �ملحدودة.  �لر�زي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/31م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع   .  SRI �لطبية  للتجهيز�ت  /�ل�ضا  وكالة 
�لطبية.  �لر�زي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  معد�ت 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2006/9/9م.   )6063( برقـــم 

تاريخ: 2020/9/9م

وكالة /فولكيرتون بي يف. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أجهزة ومعد�ت 
�لــر�زي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �مللحق.  ح�ضب  طبية 
�ملحدودة. برقـــم )5086( وتاريـخ:2014/8/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/4م

�لوكــالــة/�أجهزة  . مو�ضــوع  وكالة /فيليب�س ميديكال �ض�ضتم 
وم�ضتلزمات طبية بح�ضب �مللحق. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة ناتكو 
وتاريـخ:2014/8/4م.   )5085( برقـــم  �ملحدودة.  �لــر�زي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/4م

وكالة /�إيليكا �ونكولوجي �ض�ضتم . مو�ضــوع �لوكــالــة/�أجهزة 
�لــر�زي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتلزمات 
وذلك   وتــاريـــــخ:2014/8/23م.   )5114( برقـــم  �ملحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/23م

مو�ضــوع   . �لدولية  �ضيو  كومر  �ك�ضول  فيا  /�ضركة  وكالة 
 .)1( �مللحق  ح�ضب  �ملر�ضى  ملعاجلة  طبية  �لوكــالــة/كر��ضي 
برقـــم  �ملــحــدودة.  �لـــر�زي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/7/10م.   )10066(

تاريخ: 2020/7/10م

وكالة /�كز��ضينا�س - موترول نوكلر �ورو بلر�ضاند . مو�ضــوع 
�ل�ضرطان  مر�ضى  يف  �مل�ضتخدمة  �مل�ضعة  �لوكــالــة/�لنظائر 
�ملحدودة.  �لــر�زي  ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة   .)3( لعدد 
برقـــم )8811( وتاريـخ:2012/7/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/7/28م

طبية  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع   . يف  بي  /ميدترونك  وكالة 
ناتكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  ومعد�ت  وم�ضتلزمات 
وتاريـخ:2014/8/4م.   )5087( برقـــم  �ملحدودة.  �لــر�زي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/4م

ــل فـــور�ـــس لــلــتــجــارة �لــدولــيــة )�ــضــنــغــهــاي( .  ــي وكـــالـــة /ه
باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع 
 )9526( برقـــم  �ملــحــدودة.  �لفنية  للتجهيز�ت  �ملحيط 
ــــخ:2013/9/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/11م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع   . �ملحدودة  لالأدوية  /باكوورلد  وكالة 
برقـــم  �ل�ضامي.  قا�ضم  علي  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/6/4م. وذلك    )8721(

2020/6/4م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع   . �ملــحــدودة  لــالأدويــة  /هــويــل  وكــالــة 
برقـــم  �ل�ضامي.  قا�ضم  علي  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
)7824( وتاريـخ:2010/2/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/4م

وكالة /�ضركة لورد للتجارة و�ل�ضناعة . مو�ضــوع �لوكــالــة/
�ضفر�ت ومكائن حالقة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�لباقي عبد�هلل 
وتاريـخ:2006/6/19م.   )5949( برقـــم  �لذرحاين.  يو�ضف 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2019/6/19م

�لوكــالــة/قفاز�ت  مو�ضــوع   . ري�ضن  زهو�ضن  /هــو�جن  وكالة 
مطاطية ماركة ديك ون �ل�ضناعية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�لباقي 
وتــاريـــــخ:2006/7/1م.   )3602( برقـــم  يو�ضف.  عبد�هلل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/7/1م

د�فزكريات  تر�يه  ليمتد  برودكت�س  كرياتف  /باير  وكالة 
 .PROBUS عالمه  علب  �لوكــالــة/مفكات  مو�ضــوع   .
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�لباقي عبد�هلل يو�ضف. برقـــم )8078( 
ــــخ:2010/8/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/8/16م

مو�ضــوع   . و�فريقيا  �الو�ــضــط  �ل�ضرق  /برج�ضتون  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �لد�خلية.  و�الطار�ت  �ل�ضيار�ت  �لوكــالــة/�إطار�ت 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  �ملتطورة  �لعربية  باإ�ضـم/�ل�ضركة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/18م.   )10018(

تاريخ: 2020/6/18م

�ملنتجات  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع   . نكتار  /ميجيز�ر  وكالة 
�جلاكي.  عي�ضى  حممد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  ــة.  �الأدوي من 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/8/12م.   )11291( برقـــم 

من تاريخ: 2020/8/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع   . �ملــحــدودة  جيزيك�س  /ني�س  وكــالــة 
برقـــم  �جلاكي.  عي�ضى  حممد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
)6595( وتاريـخ:2007/8/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/19م

مو�ضــوع   . �لدو�ئية  و�لبيوكيميائية  �ضاتبا  /ت�ضانفزي  وكالة 
عي�ضى  حممد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2019/8/31م.   )12632( برقـــم  �جلاكي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/31م

وكالة /يوليكنر هريالز . مو�ضــوع �لوكــالــة/جميع �الأدوية 
ح�ضن  �حمد  باإ�ضـم/حمظار  �مل�ضجـلة  �ل�ضركة.  من  �مل�ضنعة 
وتــاريـــــخ:2016/12/7م.   )10897( برقـــم  �ملحظار.  بيكم 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/7م

وكالة /جالني لالأدوية �ملحدودة . مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
برقـــم  �ملحظار.  بيكم  ح�ضن  �حمد  باإ�ضـم/حمظار  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2016/8/24م.   )10780(

تاريخ: 2020/8/24م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع   . كر  �ضكن  /�ضركة  وكالة 
�ملحظار.  بيكم  ح�ضن  �حمد  باإ�ضـم/حمظار  �مل�ضجـلة  جتميل. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2015/8/19م.   )10464( برقـــم 

من تاريخ: 2020/8/19م
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ح�ضب  �لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع   . �ملحدودة  /بيكون  وكالة 
�جلدول �ملرفق باالتفاقية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد �ضالح مر�ضد 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2007/1/24م.  برقـــم )6254(  طاهر. 

�ضنة من تاريخ: 2020/1/24م

�لوكــالــة/�دوية.  مو�ضــوع   . ــان  وه د�روبـــز  /نــانــو  وكــالــة 
 )12639( برقـــم  نوفل.  علي  عبده  باإ�ضـم/جمال  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2019/7/28م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/28م

وكالة /�ضركة �ي �م دبليو ذ.م.م . مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
 )12656( برقـــم  نوفل.  علي  عبده  باإ�ضـم/جمال  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2019/7/16م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/16م

مو�ضــوع   . و�لــتــوكــيــالت  للتجارة  فــارمــا  /بــرومــيــد  وكــالــة 
نوفل.  علي  عبده  باإ�ضـم/جمال  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/6/23م.   )12537( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/23م

وكــالــة /�ــضــركــة لــيــنــايــزر . مــو�ــضــــــــوع �لــوكــــــــالــــــــة/فــوط 
باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �أطفال.  وحفاظات  �ضحية  ن�ضائية 
 )10601( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  فارما  بيو�نرتنا�ضيونال 
ــــخ:2016/2/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/20م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع   . �لتيما  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �لدبعي.  مقبل  ناجي  باإ�ضـم/حممود  �مل�ضجـلة  جتميل. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/3/5م. وذلك    )8578(

2020/3/5م

مو�ضــوع   . �ملحدودة  �خلا�ضة  �لدو�ئية  ماب  /�ضكاي  وكالة 
�مل�ضجـلة  �لــدو�ئــيــة.  �ل�ضركة  منتجات  �لوكــالــة/جميع 
 )11543( برقـــم  �ل�ضريحي.  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/خالد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2018/1/1م. وذل

2021/1/1م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع   . ميديكا  ديك�ضا  تي  /بي  وكالة 
دو�ئية ح�ضب �مللحق )�أ(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد حممد ح�ضني 
ــخ:2015/10/26م.  ـــ ــاري وت  )10500( برقـــم  �ل�ضريحي. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/26م

�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع   . ��س  بي  �يه  نورد  /فارما  وكالة 
ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتلزمات 
�ل�ضريحي. برقـــم )6684( وتاريـخ:2007/10/24م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/24م

 . �ملــحــدودة  �لدو�ئية  فنغ  ــغ  دون جيانغ�ضي  /�ضركة  وكالة 
مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد حممد ح�ضني 
�ل�ضريحي. برقـــم )11432( وتاريـخ:2017/10/30م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/30م

مو�ضــوع   . �ضاندماتيك  �يالك  ميدي�ضن  ورلدد  /�ضركة  وكالة 
�لوكــالــة/منتجات �ضيدالنية ح�ضب �مللحق )1( ما عد� �مل�ضجلة 
با�ضم �ل�ضركة �لعربية لالأدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد حممد 
ح�ضني �ل�ضريحي. برقـــم )10526( وتاريـخ:2015/12/2م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/2م

�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع   . و�ي  تي  بني  فارما  /��ضنب  وكالة 
ح�ضب �مللحق. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خالد حممد ح�ضني �ل�ضريحي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/11/28م.   )6750( برقـــم 

من تاريخ: 2020/11/28م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع   . ــة  ــالأدوي ل هيجنت  /�ضركة  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �لــ�ــضــكــر(.  بــديــل  )حمــلــى  غــذ�ئــيــة  م�ضتح�ضر�ت 
 )8176( برقـــم  �ل�ضريحي.  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/خالد 
ــــخ:2010/12/6م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/12/6م

ــة �ملـــحـــدودة . مــو�ــضــــــــوع  ــض ــا� ــــرت� �خل ــل �ل ــام ــع وكـــالـــة /م
�مل�ضجـلة  �جلــاهــزة.  �لدو�ئية  �ملنتجات  �لوكــالــة/جميع 
 )11527( برقـــم  �ل�ضريحي.  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/خالد 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/12/27م. وذل

2020/12/27م

�لوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع   . نيوتريفود  تي  /بــي  وكالة 
�ل�ضريحي.  ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  غذ�ئية. 
برقـــم )7665( وتاريـخ:2009/10/5م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/10/5م

�لوكــالــة/�ن�ضولني  مو�ضــوع   . بــايــوتــون  /�ضركة  وكــالــة 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  �أ�ضناف.  �ضتة  ولعدد  �مللحق  ح�ضب  لل�ضكر 

 )11844( برقـــم  للتجارة.  فارما  بيو�نرتنا�ضيونال  �ضركة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2018/6/9م. وذل

2020/6/9م

وكالة /�ضي �ي �ضي �أري باز�ر الماين �ي �ضي ليمتد . مو�ضــوع 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  و�ضوكالته.  - كيك وجل  �لوكــالــة/حلويات 
 )8957( برقـــم  للتجارة.  و�خو�نه  �ليمني  علي  جمموعة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2012/11/17م. وذل

2020/11/17م

وكالة /يوير�ك دي�س نيكاريت �يه ��س . مو�ضــوع �لوكــالــة/
باإ�ضـم/علي حممد  �مل�ضجـلة  �لتو�يل.  مفرو�ضات و�ثاث / على 
علي �ليمني. برقـــم )5993( وتاريـخ:2006/7/29م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/29م

مو�ضــوع   . �لــغــذ�ئــيــة  لل�ضناعة  �يــلــفــان  /�ــضــركــة  ــة  وكــال
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  و�ضوكوالته.  ويفر  �لوكــالــة/ب�ضكويت 
برقـــم  و�ل�ضناعة.  للتجارة  و�خو�نه  �ليمني  علي  جمموعة 
)5604( وتاريـخ:2005/10/2م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/10/20م

مو�ضــوع   . ليمتد  �ضي  �ي  تي  �ي  يف  جيد��ضان  /�نــك  وكالة 
�ليمني  علي  باإ�ضـم/جمموعة  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/حلويات. 
وذلك   وتاريـخ:2012/11/17م.   )8956( برقـــم  و�خو�نه. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/11/17م

مو�ضــوع   . �ــضــانــاي  مـــارث  ـــاز�ر  ب �ي  تــي  �ي  /�ــضــركــة  وكــالــة 
باإ�ضـم/جمموعة  �مل�ضجـلة  و�ضوكوالته.  �لوكــالــة/ب�ضكويت 
 )5605( برقـــم  و�ل�ضناعة.  للتجارة  و�خو�نه  �ليمني  علي 
ــــخ:2005/10/2م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/10/2م

��س  �ضي  �ضركة   / جي  �يه  بيهرجن  �ل  ��س  �ضي  /�ضركة  وكالة 
�ل جي �م بي �ت�س . مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
�ل�ضناعية  لال�ضتثمار�ت  �أثــمــار  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
و�لتجارية. برقـــم )8196( وتاريـخ:2010/12/29م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/12/29م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع   . كرو�س  /جرين  وكالة 
و�لتجارية.  �ل�ضناعية  لال�ضتثمار�ت  �أثمار  باإ�ضـم/�ضركة 
برقـــم )8591( وتاريـخ:2012/3/20م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/3/20م

وكالة /��ضينو لالأدوية . مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة 
و�لتجارية.  �ل�ضناعية  لال�ضتثمار�ت  �أثمار  باإ�ضـم/�ضركة 
برقـــم )8639( وتاريـخ:2012/4/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/4/17م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع   . �ضيوتيك�ضني  فارما  /ز�كـــالد  وكالة 
�ل�ضناعية  لال�ضتثمار�ت  �أثمار  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
وذلك   وتاريـخ:2013/4/17م.   )9230( برقـــم  و�لتجارية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع   . �ل  ��ــس  �وردي�ضا  /خمــتــرب�ت  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  لالأطفال.  غذ�ئية  منتجات 
وتاريـخ:2010/4/10م.   )8144( برقـــم  �لعو��ضي.  يحيى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/10م

�لوكــالــة/��ضمده  مو�ضــوع   . ري�ضرت�س  /ليد�بالتت  وكالة 
حممد  علي  باإ�ضـم/فهمي  �مل�ضجـلة  �ملرفق.  �لكتلوج  بح�ضب 
ملدة  وتاريـخ:2012/9/22م. وذلك   برقـــم )8889(  �حلاج. 

�ضنة من تاريخ: 2020/9/22م

وكالة /بيولكيم ��س بي �يه . مو�ضــوع �لوكــالــة/��ضمده لعدد 
�ضنفني ح�ضب �مللحق. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/فهمي علي حممد �حلاج. 
برقـــم )8875( وتاريـخ:2012/8/13م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/8/13م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع   . كوربوري�ضن  جروب  �ضن  /ريد  وكالة 
علي  باإ�ضـم/فهمي  �مل�ضجـلة  �لزر�عية.  و�ملخ�ضبات  �ملبيد�ت 
حممد �حلاج. برقـــم )7589( وتاريـخ:2009/7/26م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/26م

مو�ضــوع   . كيميكال  �ضتي�ضياد�س  جتبتاي  /�نــهــوي  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  ــة.  ــي ــزر�ع �ل و�ملــخــ�ــضــبــات  �لــوكــــــــالــــــــة/�ملــبــيــد�ت 
 )7588( بــرقـــــــــــم  ـــــاج.  �حل حمــمــد  ــي  عــل ــم/فــهــمــي  ـــ بــاإ�ــض
ــــخ:2009/7/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/26م

�لوكــالــة/بذور  مو�ضــوع   . يف  بي  �ضيدز  /�ضينجينتا  وكالة 
برقـــم  �حلــاج.  حممد  علي  باإ�ضـم/فهمي  �مل�ضجـلة  زر�عية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/8/26م.   )12637(

تاريخ: 2020/8/26م

حماية  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع   . �ضاب�ضن  /�أجري  وكالة 
�ملحا�ضيل �لزر�عية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/فهيم جميل �حمد �ضيف. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/7/18م.   )11220( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/18م

وكالة /ديلتاكيم �ملحدودة . مو�ضــوع �لوكــالــة/جميع منتجات 
جازع  باإ�ضـم/ح�ضن  �مل�ضجـلة  �حليثية.  و�ال�ضمدة  �الأ�ضمدة 
�لطب�ضاء. برقـــم )12601( وتاريـخ:2019/7/31م.  ح�ضني 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/31م

مو�ضــوع   . كيميكال  جــريــرني  كــيــنــغــد�و  /�ــضــركــة  وكــالــة 
�التفاقية.  يف  �ملذكورة  �ال�ضمدة  منتجات  �لوكــالــة/جميع 
برقـــم  �لطب�ضاء.  ح�ضني  جـــازع  باإ�ضـم/ح�ضن  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/7/31م.   )12600(

تاريخ: 2020/7/31م

وكالة /جو�جنزودوجن للتجارة �ملحدودة . مو�ضــوع �لوكــالــة/
عبد�هلل  علي  باإ�ضـم/�حمد  �مل�ضجـلة  مــوتــور�ت.  غيار  قطع 
�لو�ضابي. برقـــم )8673( وتاريـخ:2012/5/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/5م

مو�ضــوع   . للمطاط  هــاجنــزوزدجنــ�ــضــني  /�ــضــركــة  ــة  ــال وك
�ملــرت�ت  وتــو�يــر  و�لتيوبات  �لــدر�جــات  �لوكــالــة/�إطار�ت 
�لو�ضابي.  عبد�هلل  علي  باإ�ضـم/�حمد  �مل�ضجـلة  �لنارية. 
برقـــم )8739( وتاريـخ:2012/6/18م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/18م




