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الزراعية.  للكيماويات  يثان  هييب  /شركة  وكالة 
صنفني.  عدد  حشرية  الوكــالة/مبيدات  موضــوع 
املسجلة بإسم/ صاحل امحد دغسان. برقـــم )13880( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2021/8/31م.  ــاري وت

2022/8/31م

الشرق  النيوزيالندية  االلبان  منتجات  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  الوكــالة/حليب.  موضــوع  االوسط. 
 )5628( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  الوطنية  الشركة 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:2005/10/10م. 

2022/10/10م

الزراعية.  للكيماويات  فاجنو  فوجيان  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/مجيع منتجات الشركة من االمسدة. 
برقـــم  القحم.  صاحل  امحد  حسني  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/5/13م.   )11779(

تاريخ: 2022/5/13م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  مييكا  كو  /انوكا  وكالة 
القحم.  صاحل  امحد  حسني  بإسم/  املسجلة  امســدة. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/8/12م.   )11269( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2022/8/12م

الكيماوية.  للصناعات  هواكسنج  النهوي  /شركة  وكالة 
 )13( لعدد  زراعية  كيماوية  الوكــالة/مواد  موضــوع 
املسجلة  االخــرى.  الشركة  منتجات  ومجيع  عنها 
 )10496( برقـــم  القحم.  صاحل  امحد  حسني  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:2015/10/17م. 

2022/10/17م

وكالة /مصنع قصر اخلليج لالمسدة. موضــوع الوكــالة/
القحم.  صاحل  امحد  حسني  بإسم/  املسجلة  امســدة. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/7/26م.   )10750( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2022/7/26م

موضــوع  االدوية.  لصناعة  جاال  بيت  /شركة  وكالة 
ومستلزمات  )ادوية  الشركة  منتجات  الوكــالة/مجيع 
باحاج.  صاحل  عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة  طبية(. 
برقـــم )6006( وتاريخ:2006/8/8م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/8/8م

وكالة /بوروتيك جي ام يب اتش ميدي جلوب. موضــوع 
املسجلة  وتوابعها.  البولية  املسالك  الوكــالة/منتجات 
 )5913( برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2006/6/10م.  ــاري وت

2022/6/10م

وكالة /معهد بكني يبري هلندسة املعدات الطبية. موضــوع 
العظام  ورضوض  الفقري  العمود  الوكــالة/منتجات 
املذكورة يف االتفاقية. املسجلة بإسم/ امحد حسن علي 
وتاريخ:2018/1/30م.   )11569( برقـــم  االحلسي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/1/30م

الدوائية  اروم  شركة   , هيلث  كاردينال  /شركة  وكالة 
الدوائية.  دبل  مارتن  شركة   , املحدودة  مكاتري  وخمتربات 
اميدروتديب  اس  إف  كوزي  )نالو  الوكــالة/أدوية  موضــوع 
ان اس ميداز والند 50 مل من منتجات شركة اروم ومجيع 
علي  حسن  امحد  بإسم/  املسجلة  مارتن.  شركة  منتجات 
االحلسي. برقـــم )5489( وتاريخ:2005/7/2م. وذلك  ملدة 

سنة من تاريخ: 2022/7/2م

مليتد.  دينمايس  ميديكال  ثاينارد  /شزنهني  وكالة 
)أ(.  امللحق  حسب  طبية  الوكــالة/ادوية  موضــوع 
برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2010/5/10م.   )7937(

تاريخ: 2022/5/10م

وكالة /فايتال هيلثكري يب يف يت مليتد )منتج( ايوريكال 
الوكــالة/ موضــوع  )مصدر(.  كندا  سي  ان  اي  كندا 

علي  حسن  امحد  بإسم/  املسجلة  صيدالنية.  منتجات 
ــخ:2006/8/16م.  ــاري وت  )6020( برقـــم  االحلسي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/8/16م
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الوكــالة/أدوية  موضــوع  كلونال.  /خمتربات  وكالة 
علي  حسن  امحــد  بإسم/  املسجلة  الكتلوج.  حسب 
االحلسي. برقـــم )7489( وتاريخ:2009/6/9م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/9م

وكالة /شركة هاي ان سينج الطبية املحدودة. موضــوع 
املسجلة  الوكــالة/منتجات ومعدات طبية وصيدالنية. 
 )5072( برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2004/7/27م.  ــاري وت

2022/7/27م

موضــوع  ــه.  اي زد  ميديكال  ــوري  ن ــريي  /الم وكالة 
حسن  امحد  بإسم/  املسجلة  طبية.  الوكــالة/أجهزة 
علي االحلسي. برقـــم )8393( وتاريخ:2011/7/19م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/7/19م

موضــوع  يف.  يب  ال  ان  تريدنغ  تردنيك  /ميد  وكالة 
موضحة  أقسام  سبعه  لعدد  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
الرازي.  ناتكو  باسم  املسجل  ماعدا  الترخيص  خلف 
املسجلة بإسم/ امحد حسن االحلسي. برقـــم )6489( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2007/6/17م.  ــاري وت

2022/6/17م

موضــوع  اس.  ايه  اس  فيال  ينيوس  /فريز  وكالة 
املسجلة  الكتلوج.  حسب  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
 )5878( برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2006/5/15م.  ــاري وت

2022/5/15م

الوكــالة/ موضــوع  ايه.  اس  سافال  /خمتربات  وكالة 
ادوية. املسجلة بإسم/ امحد حسن االحلسي. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2007/5/15م.   )6426(

تاريخ: 2022/5/15م

الوكــالة/ موضــوع   . انترناشيونال  /ايلمان  وكالة 
علي  حسن  امحد  بإسم/  املسجلة  طبية.  مستلزمات 
ــخ:2007/5/15م.  ــاري وت  )6424( برقـــم  االحلسي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/5/15م

تيكينكا.  اند  سنس  ميديكال  كيفات  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/العربيات النقاله الطبية الكهربائية. 
املسجلة بإسم/ امحد حسن االحلسي. برقـــم )6422( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2007/5/15م.  ــاري وت

2022/5/15م

وكالة /رال تلنيكا بارال البورتيور يو اس ايه. موضــوع 
الوكــالة/حماليل اجهزة حتليل معينة وكتيات حتليل. 
املسجلة بإسم/ امحد حسن االحلسي. برقـــم )6423( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2007/5/15م.  ــاري وت

2022/5/15م

وكالة /شركة انتر سريجيكال ليمتد. موضــوع الوكــالة/
مستلزمات طبية. املسجلة بإسم/ امحد حسن االحلسي. 
برقـــم )6425( وتاريخ:2007/5/15م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/5/15م

دي.  اتش  يب  ان  دي  اس  ميديكال  جي  /يت  وكالة 
موضــوع الوكــالة/قفازات طبية. املسجلة بإسم/ امحد 
حسن االحلسي. برقـــم )5877( وتاريخ:2006/5/16م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/5/16م

وكالة /ميدي وتش )اململكة املتحدة املحدودة(. موضــوع 
وتش.  ايه  اس  يب  عدا  ما  طبية  الوكــالة/منتجات 
املسجلة بإسم/ امحد حسن االحلسي. برقـــم )7955( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2010/5/19م.  ــاري وت

2022/5/19م
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ليمتد.  دريسنغ  هيواليان  هو  شانفز  /شركة  وكالة 
املسجلة  طبية.  )بالستر(  الوكــالة/اللصقات  موضــوع 
 )6421( برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2007/5/15م.  ــاري وت

2022/5/15م

الطبية  للمعدات  دوجنفانج  فوشان  /مصنع  وكالة 
موضــوع  ليمتد.  هولدينجز  جوانزهاوتكستايلز 
الوكــالة/كراسي معاقني وعكازات ومعدات مساعدة يف 
حسن  امحد  بإسم/  املسجلة  األخرى.  واملنتجات  املشي 
وتاريخ:2000/6/7م.   )3822( برقـــم  االحلسي.  علي 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/7م

بالستميد.  اس   - ايه  اس  بروميديد  /شركة  وكالة 
املسجلة  وجراحية.  طبية  الوكــالة/مواد  موضــوع 
 )5490( برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2005/6/27م.  ــاري وت

2022/6/27م

موضــوع  تيك.  يف  ســان  ميديكال  /مــورتــون  وكالة 
املسجلة   .)1( امللحق  حسب  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
 )9294( برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2013/5/27م.  ــاري وت

2022/5/27م

لـمتد.  برودكس  ميديكال  ستنفنا  /شاندونج  وكالة 
بإسم/  املسجلة  طبية.  الوكــالة/منتجات  موضــوع 
 )7522( برقـــم  االحــلــســي.  علي  حسن  ــد  امح
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2009/6/30م.  ــاري وت

2022/6/30م

الوكــالة/ موضــوع  وورلــد.  ميديكال  /ايتس  وكالة 
علي  حسن  امحــد  بإسم/  املسجلة  طبية.  منتجات 
االحلسي. برقـــم )7524( وتاريخ:2009/7/1م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2022/7/1م

موضــوع  برودكت.  يتافكانج  اهنــوي  /شركة  وكالة 
املسجلة  أخـــرى.  ومنتجات  الوكــالة/سريجنات 
 )5045( برقـــم  االحلسي.  علي  حسن  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2004/7/17م.  ــاري وت

2022/7/17م

الوكــالة/ موضــوع  فريمرين.  يف  ان  /شركة  وكالة 
علي  حسن  امحد  بإسم/  املسجلة  معاقني.  عربيات 
ــخ:2004/7/17م.  ــاري وت  )5044( برقـــم  االحلسي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/7/17م

موضــوع  املتحدة.  التشخيصية  /جولدسيت  وكالة 
الوكــالة/اجهزة حتليل لعدد ثالثة اصناف واي اجهزة 
طبية وكواشف أخرى. املسجلة بإسم/ مروان حيدر صاحل 
وتــاريــخ:2021/6/29م.   )13774( برقـــم  العريقي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/29م

موضــوع  املحدودة.  اخلاصة  كري  هيلث  /كوتيك  وكالة 
املسجلة  االدوية.  من  الشركة  منتجات  الوكــالة/كافة 
برقـــم  الكبسي.  قايد  امحــد  امحــد  دمــاج  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/6/17م.   )11188(

تاريخ: 2022/6/17م

وكالة /جنان للنسيج. موضــوع الوكــالة/كافة منتجات 
خيوط الغزل والنسيج. املسجلة بإسم/ رمزي سعد حممد 
امحد املحل. برقـــم )13192( وتاريخ:2020/7/26م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/7/26م

وكالة /شركة واكد للصناعات الدوائية )وركي فارما(. 
موضــوع الوكــالة/ادوية ومستحضرات بيطرية املحددة 
يف امللحق )1( لعدد ستة ومخسون صنف. املسجلة بإسم/ 
 )13298( برقـــم  العاقل.  عبداالله  امحد  عبداهلل 
تاريخ:  من  ملدة سنتني  وذلك   وتــاريــخ:2020/11/9م. 

2021/11/9م
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البيطرية.  ــة  االدوي منتجات  مصنع  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  بيطرية.  الوكــالة/منتجات  موضــوع 
 )5110( برقـــم  العاقل.  عبداالله  امحد  عبداهلل 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2004/8/31م.  ــاري وت

2022/8/31م

وكالة /بيو - ديس اسبانيا اس.ال. موضــوع الوكــالة/
مواد غذائية ومكمالت غذائية وفقا للملحق )أ(. املسجلة 
بإسم/ شركة اما احلكمه لالدوية واملستلزمات الطبية. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/5/20م.   )11127( برقـــم 

سنتني من تاريخ: 2021/5/20م

والتصدير.  لالسترياد  كينمر  شنغهاي  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/كافة منتجات الشركة من املستلزمات 
الطبية. املسجلة بإسم/ امري سالم حممد ناجي اليوسفي. 
برقـــم )11835( وتاريخ:2018/6/5م. وذلك  ملدة اربع 

سنوات من تاريخ: 2019/6/5م

تاكريت.  يف  سان  مادبلريي  جيدا   - /سانيك  وكالة 
الزيتون.  وزيت  النباتية  الوكــالة/الزيوت  موضــوع 
املحدودة.  واملقاوالت  للتجارة  فينا  بإسم/  املسجلة 
ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2009/7/27م.   )7585( برقـــم 

ثالث سنوات من تاريخ: 2020/77/27م

وكالة /تاي سن )ليم كي( للصناعات الغذائية. موضــوع 
الوكــالة/مواد غذائية )فول سوداين( حممص. املسجلة 
بإسم/ شركة جلب للتجارة العامة واالسترياد. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2007/7/4م.  ــاري وت  )6517(

تاريخ: 2022/7/4م

اتش.  اي  ان  دي  اس  شوكوالت  /مبيتروسويس  وكالة 
شوكوالته.  دواري  فوشيل  الوكــالة/منتجات  موضــوع 
املسجلة بإسم/ شركة جلب للتجارة العامة واالسترياد. 
برقـــم )2714( وتاريخ:1997/7/28م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/7/28م

وكالة /شركة رويال ساندوز. موضــوع الوكــالة/ادوات 
جتميل وكرمي الشعر عالمة الوزه و بودي كري. املسجلة 
بإسم/ شركة جلب للتجارة العامة واالسترياد. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1998/6/18م.   )3349(

تاريخ:2022/6/18م

وكالة /اربرينسيبالن مبيناش.م.ح. موضــوع الوكــالة/
حليب أطفال. املسجلة بإسم/ شركة جلب للتجارة العامة 
وتاريخ:2017/7/26م.   )11231( برقـــم  واالسترياد. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/7/26م

املحدودة.  للصناعات  تزح  فوس  اي  ان  /ار  وكالة 
ونسائية.  وكبار  اطفال  الوكــالة/حفاظات  موضــوع 
برقـــم  باحاج.  صاحل  عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2008/7/7م.  ــاري وت  )7074(

تاريخ:2022/7/7م

موضــوع  املــحــدودة.  اخلاصة  اتكو  /معامل  وكالة 
صاحل  عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية. 
وذلك   وتاريخ:1994/8/20م.   )980( برقـــم  باحاج. 

ملدة سنة من تاريخ:2022/8/16م

وكالة /فريش اب العاملية املحدودة. موضــوع الوكــالة/
أ-1(.  امللحق  يف  املحددة  )االصناف  طبية  مستلزمات 
برقـــم  باحاج.  صاحل  عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2008/8/12م.   )7132(

تاريخ:2022/8/12م

)املنتج( توكيل االتفاق  املحدودة  فارما سا  /التر  وكالة 
أطفال.  الوكــالة/اغذية  موضــوع  املحدودة.  العاملي 
برقـــم  باحاج.  صاحل  عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:1996/7/6م.  ــاري وت  )2699(

تاريخ:2022/7/6م
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موضــوع  ش.م.م.  اللبنانية  االمصال  /شركة  وكالة 
املسجلة  )امصال(.  الشركة  منتجات  الوكــالة/كافة 
برقـــم  ــاج.  ــاح ب صــاحل  ــداهلل  عــب ســامل  ــإســم/  ب
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/8/22م.   )11297(

تاريخ:2022/8/22م

وكالة /الدكتور اقدير مارووس اس اي اياجي. موضــوع 
صاحل  عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية. 
وذلك   وتاريخ:1994/8/20م.   )981( برقـــم  باحاج. 

ملدة سنة من تاريخ:2022/8/20م

موضــوع  ــش.  ات يب  ام  لشافت  جيز  /هيب  وكالة 
عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة  اطفال.  الوكــالة/غذاء 
وتاريخ:1994/8/20م.   )979( برقـــم  باحاج.  صاحل 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/8/20م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  بولفارما  /شركة  وكالة 
باحاج.  صاحل  عبداهلل  سامل  بإسم/  املسجلة  أدويــة. 
برقـــم )4453( وتاريخ:2002/8/18م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/8/18م

الوكــالة/ موضــوع  نافارو.  جيوس  /برواليمنت  وكالة 
حمليات صناعية. املسجلة بإسم/ سامل عبداهلل صاحل 
وذلك   وتاريخ:2010/6/14م.   )7997( برقـــم  باحاج. 

ملدة سنة من تاريخ:2022/6/14م

العمال  للصيدالنيات  اخلــاصــه  /تشينون  وكــالــة 
الكيميائية. موضــوع الوكــالة/منتجات صيدالنية خط 
منتجات تشينون اخلاصة. املسجلة بإسم/ سامل عبداهلل 
وتــاريــخ:1991/9/8م.   )982( برقـــم  باحاج.  صاحل 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/9/7م

الوكــالة/ادوية.  موضــوع  فــارمــا.  ــدو  /ان وكالة 
برقـــم  بــاحــاج.  عــبــداهلل  ســامل  بــإســم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1993/6/16م.   )2036(

تاريخ:2022/6/16م

موضــوع  الدوائية.  للصناعات  ديف  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  الدوائية.  املنتجات  الوكــالة/مجيع 
 )13212( برقـــم  بــاحــاج.  صــاحل  عبداهلل  ســامل 
من  سنة  ملــدة  وذلـــك   وتـــــاريـــــخ:2020/8/31م. 

تاريخ:2022/3/31م

الوكــالة/ موضــوع  انترناشيونال.  /رومسون  وكالة 
حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  طبية.  مستلزمات 
وذلك   وتاريخ:2007/2/13م.   )6287( برقـــم  ديدة. 

ملدة سنة من تاريخ:2022/2/13م

الوكــالة/حقن  موضــوع  ميديكيت.  /جلوبال  وكالة 
ماذكر  حسب  الواحد  االستخدام  ذات  طبية  واصناف 
ديده.  حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  باالتفاقية. 
برقـــم )9350( وتاريخ:2013/6/17م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/6/17م

وكالة /شركة سونو سكيب املحدودة. موضــوع الوكــالة/
أنظمة التشخيص الطيب فوق الصوتية واملجسات فوق 
ديده.  حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  الصوتية. 
برقـــم )9173( وتاريخ:2013/3/16م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/3/16م

وكالة /بيوبيس بيوديستري )شاندونج( املحدودة. موضــوع 
الدقيقة  االحياء  الختبارات  االمــان  الوكــالة/كابينات 
)3,2,1( وكابينات التدفق الصحي ومنضدة املخترب واجهزة 
والثالجات  واالفــران  احلضانة  واجهزة  بالبخار  التعقيم 
العميق.  التجميد  واجهزة  الدم  بنوك  وثالجات  الطبية 
 )10536( برقـــم  ديده.  بإسم/ حممد علي حيىي  املسجلة 
وتاريخ:2015/2/5م. وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/2/5م
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املحدودة.  والتصدير  لالسترياد  ام  اند  /دي  وكالة 
املستشفيات.  واثاث  الطيب  الوكــالة/االثاث  موضــوع 
برقـــم  ــدة.  دي حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2021/3/13م.   )13594(

تاريخ:2022/3/13م

وكالة /شنغهاي بودونج جيسنو هوان للمنتجات الطبية 
املحدودة. موضــوع الوكــالة/مستلزمات طبية )خيوط 
جراحية( عدد تسعة أصناف حبسب اجلدول رقم )1( 
حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  باالتفاقية.  املرفق 
وذلك   وتاريخ:2008/2/11م.   )6830( برقـــم  ديدة. 

ملدة سنة من تاريخ:2022/2/11م

موضــوع  املحدودة.  ميديكال  هيتيك  /شركة  وكالة 
الوكــالة/مستلزمات طبية. املسجلة بإسم/ حممد علي 
وتاريخ:2018/5/5م.   )11781( برقـــم  ديدة.  حيىي 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/5/5م

موضــوع  اتش.  يب  ام  جي  أوروبا  /سيسميكس  وكالة 
املرفق  الكتلوج  حسب  طبية  الوكــالة/منتجات 
ديدة.  حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  باالتفاقية. 
برقـــم )6968( وتاريخ:2008/5/6م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/5/6م

موضــوع  املحدودة.  ميديكال  ايكان  /شركة  وكالة 
وحيدة  طبية  )منتجات  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
ديدة.  حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  االستعمال(. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2021/4/12م.   )13670( برقـــم 

سنة من تاريخ:2022/4/12م

ديفيس.  ميديكال  اند  سريجنس  /هندوستان  وكالة 
بإسم/  املسجلة  كانوال.  وريدية  الوكــالة/ابر  موضــوع 
حممد علي ديده. برقـــم )3768( وتاريخ:2000/2/28م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/2/28م

الوكــالة/ موضــوع  احلياة.  لعلوم  /أجيــن  وكالة 
اجلالتني  واسفنج  لالمتصاص  القابل  اجلالتني  اسفنج 
سربجنسبون بكل احجامه. املسجلة بإسم/ حممد علي 
حيىي ديدة. برقـــم )12369( وتاريخ:2019/3/16م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/3/16م

الوكــالة/ موضــوع  االغذية.  صناع  /شركة  وكالة 
منتجات ألكر الغذائية مبا يف ذلك الشوكوالته والبسكويت 
العامة  للتجارة  جلب  شركة  بإسم/  املسجلة  والويفر. 
وتاريخ:2021/4/3م.   )13631( برقـــم  واالسترياد. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/4/3م

الوكــالة/ موضــوع  بايوتيك.  راخنبيل  /شركة  وكالة 
منتجات دوائية حسب امللحق لعدد ثالثة عشر صنف. 
برقـــم  احلــوري.  حممد  علي  ياسر  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2019/8/20م.   )12617(

تاريخ:2022/8/20م

املصانع  الغذائية  للمواد  العاملية  /الشركة  وكالة 
الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  سيفيل  منتجات   )1(

بإسم/  املسجلة  )أ(.  امللحق  حسب  غذائية  ــواد  م
برقـــم  واالستثمار.  للتجارة  اخــوان  جلب  شركة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2015/5/28م.   )10424(

تاريخ:2022/5/28م

وكالة /شركة شنغهاي داه شونق مصنع اغذية االطفال 
املسجلة  اطفال.  الوكــالة/أغذية  موضــوع  املحدودة. 
برقـــم  واالستثمار.  للتجارة  جلب  شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1998/5/14م.   )3320(

تاريخ:2022/5/14م

املــحــدودة.  جمريس  فــور  سرياميكا  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  سرياميك.  الوكــالة/بالط  موضــوع 
برقـــم  واالستثمار.  للتجارة  اخــوان  جلب  شركة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2004/3/4م.  ــاري وت  )4905(

تاريخ:2022/3/4م
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وكالة /شركة ريكالن اس ايه. موضــوع الوكــالة/علك 
للتجارة  اخوان  جلب  شركة  بإسم/  املسجلة  وحلويات. 
وتاريخ:1998/5/14م.   )3318( برقـــم  واالستثمار. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/5/14م

وكالة /بست فود للتجارة اخلارجية املحدودة. موضــوع 
بإسم/  املسجلة  )حلويات(.  غذائية  الوكــالة/مواد 
برقـــم  واالستثمار.  للتجارة  اخــوان  جلب  شركة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/5/13م.   )11778(

تاريخ:2022/5/13م

يب  ان  دي  اس  الغذائية  للصناعات  /فرنتري  وكالة 
بإسم/  املسجلة  الوكــالة/حلويات.  اتش دي. موضــوع 
برقـــم  واالستثمار.  للتجارة  اخــوان  جلب  شركة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2002/5/26م.   )4370(

تاريخ:2022/5/26م

وكالة /شركة ليتل يب ار امبكس. موضــوع الوكــالة/
للتجارة  اخــوان  جلب  شركة  بإسم/  املسجلة  عسل. 
وتاريخ:2007/4/21م.   )6385( برقـــم  واالستثمار. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/4/21م

وكالة /شركة شيلبا للعناية الطبية املحدودة. موضــوع 
لالستخدام  واجلاهزة  املصنعه  الوكــالة/املنتجات 
البشري حسب القائمة ولعدد احدى عشر صنف ما عدا 
اومترييد املحدودة وعددها  املمنوحه لشركة  االصناف 
احد عشر صنف. املسجلة بإسم/ يوسف حممد حممد 
يعقوب. برقـــم )11727( وتاريخ:2018/4/14م. وذلك  

ملدة اربع سنوات من تاريخ:2019/4/14م

والتجارة  للصناعة  الدوائية  تيك  فارما  /شركة  وكالة 
املنتجات  حسب  الوكــالة/ادوية  موضــوع  املسامهة. 
ولعدد تسعة أصناف. املسجلة بإسم/ يوسف حممد حممد 
يعقوب. برقـــم )11730( وتاريخ:2018/4/16م. وذلك  

ملدة اربع سنوات من تاريخ:2019/4/16م

موضــوع  املسامهة.  ميكاماسو  كو  /كومريسيال  وكالة 
الوكــالة/امسدة حبسب امللحق )1( صنف واحد فقط. 
املحدودة.  للتجارة  اجروستار  شركة  بإسم/  املسجلة 
برقـــم )11157( وتاريخ:2017/6/3م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/6/3م

العامة.  الصيدالنية  للمواد  شرق  مشال  /مصنع  وكالة 
املسجلة  صيدالنية.  الوكــالة/منتجات  موضــوع 
برقـــم  شيبان.  عبداهلل  ناصر  عبدالرزاق  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2008/3/30م.   )6916(

تاريخ:2022/3/30م

موضــوع  للبذور.  جنتكس  يونايتد  /شركة  وكالة 
االتفاقية.  حسب  املختارة  خضروات  الوكــالة/بذور 
املحدودة.  للتجارة  اجروستار  شركة  بإسم/  املسجلة 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/2/23م.   )10605( برقـــم 

سنة من تاريخ:2022/2/23م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  ميتحوز  /هايان  وكالة 
 - - شاش  التنشيف - ضمادات  اسفنج   - املسح  شاش 
منتجات غري حماكه وانواع اخرى من الشاش. املسجلة 
برقـــم  شيبان.  عبداهلل  ناصر  عبدالرزاق  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2010/1/23م.   )7800(

تاريخ:2022/1/23م

موضــوع  االمسدة.  لصناعة  احلديثة  /الشركة  وكالة 
املسجلة  صنف.  عشرون  لعدد  الوكــالة/امسدة 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  اجروستار  شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/1/20م.   )10570(

تاريخ:2022/1/20م

الوكــالة/ موضــوع  ايه.  اس  هيالس  /انفارم  وكالة 
العربية  الشركة  بإسم/  املسجلة  امللحق.  حسب  ادوية 
لالدوية. برقـــم )9432( وتاريخ:2013/7/13م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ:2022/7/13م
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إشهار السجالت التجارية

تهامة  /جن��وم  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأن��ه 
ل��ل��ت��ج��ارة واال���ش��ت��ث��م��ار امل���ح���دودة. امل�����ش��ج��ل ب��رق��م �شجل 
من  للفرتة  وذل��ك  وت����اري����خ:2021/8/22م.   )21/6139(

:2022/8/22م. اإىل : 2023/8/22م

/جريفن  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
 )21/3424( �شجل  ب��رق��م  امل�شجل  امل���ح���دودة.  للطاقة 
وتاريخ:2005/12/26م. وذلك للفرتة من :2022/12/26م. 

اإىل : 2022/12/26م

/ال��غ��ري��ب  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
 )21/4820( �شجل  ب��رق��م  امل�شجل  امل���ح���دودة.  ل��ل��ت��ج��ارة 
:2017/1/22م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2012/1/22م. 

اإىل : 2023/1/22م

اند  كلني  /مارينا  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
 )21/4780( �شجل  برقم  امل�شجل  امل��ح��دودة.  للتجارة  كري 
:2021/12/5م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2011/6/12م. 

اإىل : 2022/12/5م

/املجهلي  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
 )21/6160( �شجل  ب��رق��م  امل�شجل  امل���ح���دودة.  ل��ل��ت��ج��ارة 
وتاريخ:2016/10/30م. وذلك للفرتة من :2021/10/30م. 

اإىل : 2022/10/30م

اك�شرب�س  /املجد  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
الت�شامنية.  واوالده(  التام  )ابراهيم  والتحويالت  لل�شرافة 
وت��اري��خ:2019/7/14م.   )71/6558( �شجل  برقم  امل�شجل 

وذلك للفرتة من :2021/7/14م. اإىل : 2022/7/14م

افكت  /تايلوز  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأن��ه 
�شجل )21/6796(  امل�شجل برقم  املحدودة.  املنظفات  النتاج 
:2021/8/30م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2020/8/30م. 

اإىل : 2022/8/30م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /بايو انرتنا�شيونال 
 )21/6064( �شجل  برقم  امل�شجل  املحدودة.  للتجارة  فارما 
وتاريخ:2015/12/13م. وذلك للفرتة من :2020/12/14م. 

اإىل : 2022/12/14م

باعوم  /اخ��وان  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأن��ه 
 )21/4621( �شجل  ب��رق��م  امل�شجل  امل��ح��دودة.  التجارية 
وتاريخ:2010/12/19م. وذلك للفرتة من :2021/12/18م. 

اإىل : 2022/12/18م

لل�شرافة  /النيل  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
والتحويالت )نبيل م�شحم و�شريكه( الت�شامنية. امل�شجل برقم 
�شجل )21/6387( وتاريخ:2018/2/10م. وذلك للفرتة من 

:2021/10/20م. اإىل : 2022/10/2م

لل�شرافة  /�شهل  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
�شجل  برقم  امل�شجل  الت�شامنية.  و�شركاه(  الكناين  )�شابر 
من  للفرتة  وذل��ك  وت����اري����خ:2020/7/12م.   )21/6759(

:2021/7/12م. اإىل : 2022/7/12م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /الطيفي و�شركاه 
 )21/6362( �شجل  برقم  امل�شجل  الت�شامنية.  لل�شرافة 
:2021/7/16م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2018/7/16م. 

اإىل : 2022/7/16م
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/احل��ي��دري  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
 )21/6934( �شجل  ب��رق��م  امل�شجل  امل��ح��دودة.  التجارية 
:2022/1/30م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2021/1/30م. 

اإىل : 2023/1/30م

و�شادق  /مده�س  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
امل�شجل  الت�شامنية.  احل�شابات  وتدقيق  للمراجعة  اودي��ت 
وذلك  وت���اري���خ:2021/10/4م.   )21/6822( �شجل  برقم 

للفرتة من :2021/10/4م. اإىل : 2022/10/4م

احلب�شي  /عدنان  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
الت�شامنية.  احلب�شي(  ومهند  )عدنان  والتحويالت  لل�شرافة 
وت��اري��خ:2019/3/25م.   )21/6473( �شجل  برقم  امل�شجل 

وذلك للفرتة من :2022/3/25م. اإىل : 2023/3/25م

احلبي�شي  /عادل  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
لل�شرافة والتحويالت )عادل احلبي�شي وجماهد( الت�شامنية. 
وت���اري���خ:2019/3/4م.   )61/6460( �شجل  برقم  امل�شجل 

وذلك للفرتة من :2022/3/4م. اإىل : 2023/3/4م

�شيت  /���ش��ن  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
 )21/3055( �شجل  ب��رق��م  امل�شجل  امل���ح���دودة.  ل��ل��ت��ج��ارة 
:2018/12/4م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2003/12/6م. 

اإىل :2022/12/4م

/ال��ق��رم��اين  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
الت�شامنية.  وولده(  القرماين  )حممد  والتحويالت  لل�شرافة 
وتاريخ:2018/7/29م.   )21/65/63( �شجل  برقم  امل�شجل 

وذلك للفرتة من :2021/7/29م. اإىل :2023/7/29م

اخوان  /املنتاب  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
امل�شجل  الت�شامنية.  واخ��وان��ه(  رزق  علي  )حميد  لل�شرافة 
وذلك  وت��اري��خ:2021/12/31م.   )21/5076( �شجل  برقم 

للفرتة من :2021/12/31م. اإىل :2022/12/31م

اأن����ه ق��د مت جت��دي��د ال�����ش��ج��ل ال��ت��ج��اري ل�����ش��رك��ة /ع��اج��ل 
ف��ر���ش��ت ل��ل�����ش��راف��ة وال��ت��ح��وي��الت )ي��ح��ي��ى حم��م��د ورع���ي 
 )21/6213( �شجل  برقم  امل�شجل  الت�شامنية.  و�شريكه( 
:2022/1/28م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2017/4/15م. 

اإىل :2023/1/28م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /ال�شموخ لل�شرافة 
والتحويالت)يعقوب البحري وعبدامللك البحري( الت�شامنية. 
وت��اري��خ:2020/2/11م.   )21/6686( �شجل  برقم  امل�شجل 

وذلك للفرتة من :2022/2/11م. اإىل :2023/2/11م

العبا�شي  /داوود  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
 )21/6496( �شجل  برقم  امل�شجل  الت�شامنية.  و�شريكه 
وتاريخ:2019/3/17م. وذلك للفرتة من :3/17//2022م. 

اإىل :2023/3/17م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /ال�شالمة والبناء 
برقم  امل�شجل  امل��ح��دودة.  والتجهيزات  التعليمية  للخدمات 
�شجل )21/5273( وتاريخ:2013/3/16م. وذلك للفرتة من 

:2018/3/16م. اإىل :2023/3/15م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /الرعد لل�شرافة 
امل�شجل  الت�شامنية.  و�شريكه(  الر�شا�س  )علي  والتحويالت 
وذلك  وت���اري���خ:2019/2/24م.   )61/6457( �شجل  برقم 

للفرتة من :2022/2/24م. اإىل :2023/2/24م
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امل�شتقبل  /رواد  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
لالأعمار والت�شييد املحدودة. امل�شجل برقم �شجل )21/4688( 
:2016/2/19م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2011/2/20م. 

اإىل :2023/2/19م

/ت�شييد  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ج��اري  ال�����ش��ج��ل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
 )21/3999( �شجل  ب��رق��م  امل�شجل   . امل��ح��دودة  العقارية 
:2020/8/25م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2008/5/26م. 

اإىل :2022/8/25م

اأن���ه ق��د مت جت��دي��د ال�����ش��ج��ل ال��ت��ج��اري ل�����ش��رك��ة /ج��ران��د 
 )21/3648( �شجل  برقم  امل�شجل   . امل��ح��دودة  تكنولوجي 
اإىل  للفرتة من :2022/2/6م.  وتاريخ:2007/2/7م. وذلك 

:2023/2/6م

عامر  /ب��ن  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
برقم  امل�شجل   . و�شريكه(الت�شامنية  عامر  )راف��ع  لل�شرافة 
�شجل )21/5232( وتاريخ:2022/2/18م. وذلك للفرتة من 

:2022/2/18م. اإىل :2023/2/18م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /ال�شركة اليمنية 
للمدار�س احلديثة املحدودة . امل�شجل برقم �شجل )21/3460( 
اإىل  للفرتة من :2021/3/7م.  وتاريخ:2006/3/7م. وذلك 

:2023/3/7م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /االهداف العربية 
للتجارة الدولية املحدودة. امل�شجل برقم �شجل )21/6198( 
وتاريخ:2017/3/5م. وذلك للفرتة من :2022/3/11م. اإىل 

:2023/3/11م

ال�شرق  /ملوك  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأن��ه 
لتجارة ال�شيارات وفطع غيارها املحدودة. امل�شجل برقم �شجل 
من  للفرتة  وذل��ك  وت���اري���خ:2020/10/18م.   )21/6834(

:2021/10/18م. اإىل :2023/10/18م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /اجلند لل�شناعة 
اخلفيفة )�س.م.ي( مقفلة. امل�شجل برقم �شجل )21/1186( 
وتاريخ:1991/12/21م. وذلك للفرتة من :2022/2/12م. 

اإىل :2023/2/12م

/ال�شركة  ل�شركة  ال��ت��ج��اري  ال�شجل  جت��دي��د  مت  ق��د  اأن���ه 
برقم  امل�شجل  مقفلة.  م�شاهمة  للتاأمني  اليمنية  اال�شالمية 
�شجل )21/2731( وتاريخ:2001/3/17م. وذلك للفرتة من 

:2022/3/17م. اإىل :2023/3/17م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /اللهيم وال�شغدري 
�شجل  برقم  امل�شجل  املحدودة.  الطبية  وامل�شتلزمات  لالدوية 
من  للفرتة  وذل��ك  وت����اري����خ:2008/1/28م.   )21/3893(

:2013/1/28م. اإىل :2023/1/28م

احلو�شبي  /علي  ل�شركة  التجاري  ال�شجل  جتديد  مت  قد  اأنه 
 )61/6968( �شجل  برقم  امل�شجل  املحدودة.  للتجارة  واخيه 
:2022/3/31م.  من  للفرتة  وذلك  وت��اري��خ:2021/3/31م. 

اإىل :2023/3/31م

اأنه قد مت جتديد ال�شجل التجاري ل�شركة /ال�شارم لل�شرافة 
�شجل  برقم  امل�شجل  الت�شامنية.  و�شريكه(  ال�شارم  )فهد 
من  للفرتة  وذل��ك  وت���اري���خ:2021/2/27م.   )111/4694(

:2022/2/27م. اإىل :2023/2/27م


