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�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /روزماك�س  وكالة 
�حمد  جميل  باإ�ضـم/م�ضطفى  �مل�ضجـلة  �لدم.  �ضغط  مر�قبة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2008/5/12م.   )6970( برقـــم  �لعرب�ت. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/12م

�لوكــالــة/�حزمه  مو�ضــوع  ليمتد.  بروتكور  /�ضبي�ضال  وكالة 
برقـــم  �لقا�ضي.  حممد  عبده  باإ�ضـم/عقيل  �مل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/2/9م. وذلك    )5288(

2020/2/9م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فــارم.  /�إ�ضتاند  وكالة 
 )8642( بــرقـــــــــــم  ــاد.  ــم ــع �ل ــب  ــال غ عــلــي  ــم/�أحــمــد  ـــ ــض ــاإ� ب
ــــخ:2012/4/17م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ن.  ��ــس  �ضركات  /جمموعة  وكــالــة 
م�ضتح�ضر�ت طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أحمد علي غالب �لعماد. 
برقـــم )6989( وتاريـخ:2008/5/20م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/20م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ضيوتيك.  لــوفــارمــا  /�ضافكار  وكــالــة 
برقـــم  �لعماد.  غالب  علي  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
)3006( وتاريـخ:1997/5/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/10م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  للمخترب�ت  �تالنتك  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
غالب  علي  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/منتجات 
�لعماد. برقـــم )6998( وتاريـخ:2008/5/26م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/26م

�لوكــالــة/كل  مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لبتاجون  /معامل  وكالة 
�لعماد.  غالب  علي  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �لطبية.  �ال�ضناف 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2016/6/19م.   )10719( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/19م

وكالة /�ضركة نينجبو يوجنفا لالإ�ضتري�د و�لت�ضدير �ملحدودة. 
�لد�خلية.  �ل�ضماعات  نظام  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع 
برقـــم  �حلـــروي.  حممد  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني  �مل�ضجـلة 
)5932( وتاريـخ:2006/6/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/25م

م�ضنع   / ــدودة  ــح �مل تر�ينجل  جمموعة  /موؤ�ض�ضة  وكــالــة 
ـــــة/�إطــار�ت.  ــالـــ ـــ تــ�ــضــانــدوجن لـــالإطـــار�ت. مــو�ــضــــــــوع �لــوكـــ
 )3615( برقـــم  �حلــروي.  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1999/7/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/25م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  كولتد.  ر�بر  �ند  تاير  �ه  /دوجن  وكالة 
�حلروي.  حممد  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني  �مل�ضجـلة  بطاريات. 
برقـــم )4088( وتاريـخ:2001/6/19م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/19م

�أنابيب  �لوكــالــة/�أنظمة  مو�ضــوع  /�كـــو�ثـــريم.  وكــالــة 
�حلروي.  حممد  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني  �مل�ضجـلة  بال�ضتيكية. 
برقـــم )4983( وتاريـخ:2004/5/26م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/26م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  كمبني.  �ضرتيز  �ند  تاير  /كينجر  وكالة 
�حلــروي.  علي  عبد�لغني  باإ�ضـم/حمالت  �مل�ضجـلة  �إطــار�ت. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2007/4/2م.   )6369( برقـــم 

تاريخ: 2020/4/2م



257

وكالة /جينوم بايوتك �خلا�ضة �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
باإ�ضـم/يو�ضف  �مل�ضجـلة  �الأدوية.  من  �ل�ضركة  منتجات  جميع 
عبده علي �إ�ضماعيل. برقـــم )11937( وتاريـخ:2018/8/5م. 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2019/8/5م

وكالة /�ضيا فارما �خلا�ضة �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/جميع 
منتجات �ل�ضركة )�أدوية(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يو�ضف عبده علي 
وذلك   وتاريـخ:2018/9/4م.   )11980( برقـــم  �إ�ضماعيل. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2019/9/4م

�جلر�حة  �لوكــالــة/�ضماد�ت  مو�ضــوع  /نانتوجن.  وكالة 
برقـــم  �ملح�ضار.  عبد�هلل  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �لطبية. 
)6993( وتاريـخ:2008/5/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/24م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �يــه.  ��س  �ضناليت  /�ضي�ضتم�س  وكالة 
�ضامل. برقـــم  باإ�ضـم/�ضعيد حم�ضن ع�ضكر  �مل�ضجـلة  بطاريات. 
)4078( وتاريـخ:2001/6/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/16م

وكالة /�ضنيفا فركا�ضان يف تيك �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�حلــاج.  علي  حممد  باإ�ضـم/يو�ضف  �مل�ضجـلة  �ل�ضعر.  فر�س 
برقـــم )9495( وتاريـخ:2013/8/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/8/28م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لورق  وجتارة  ل�ضناعة  /�ركاجيت  وكالة 
�لوكــالــة/منتجات ورقية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يو�ضف حممد علي 
�حلاج. برقـــم )11964( وتاريـخ:2018/8/19م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/19م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  كوزمتيك.  /ليالفيك�س  وكالة 
�حلاج.  علي  حممد  باإ�ضـم/يو�ضف  �مل�ضجـلة  �ل�ضعر.  �ضباغة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/7/18م.   )11898( برقـــم 

من تاريخ: 2020/7/18م

�لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  هايجنيك.  �ضمتك  /الر�كــو  وكالة 
برقـــم  �حلــاج.  علي  حممد  باإ�ضـم/يو�ضف  �مل�ضجـلة  جتميل. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2013/7/8م. وذلك    )9425(

2020/7/8م

وكالة /�ركول ملو�د �لتجميل. مو�ضــوع �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت 
برقـــم  �حلاج.  علي  حممد  باإ�ضـم/يو�ضف  �مل�ضجـلة  �لتجميل. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/7/24م.   )10088(

تاريخ: 2020/7/24م

وكالة /هدف كيميا �ضان يف تيك. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
�لعناية باالحذية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يو�ضف حممد علي �حلاج. 
برقـــم )11171( وتاريـخ:2017/6/7م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/7م

مو�ضــوع  �لكيميائية.  �ملــنــظــفــات  ل�ضناعة  /�ربــــا  وكــالــة 
باإ�ضـم/يو�ضف  �مل�ضجـلة  باملنزل.  �لعناية  �لوكــالــة/منتجات 
حممد علي �حلاج. برقـــم )12590( وتاريـخ:2019/7/28م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/28م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لنباتية.  للزيوت  �أريــج  /�ضركة  وكالة 
�ل�ضماع.  �حمد  عبده  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  طعام.  زيــوت 
برقـــم )5073( وتاريـخ:2004/7/27م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/7/27م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل �لكر�مه  /�ضركة  وكــالــة 
عبده  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  و�ملعجنات.  �ملجمده  �حل�ضرو�ت 
وتــاريـــــخ:2010/10/16م.   )8124( برقـــم  �ل�ضماع.  �حمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/16م

وكالة /�ضركة م�ضنع �لينابيع للمرطبات. مو�ضــوع �لوكــالــة/
مرطبات )�ضر�ب(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح عبده �حمد �ل�ضماع. 
برقـــم )9546( وتاريـخ:2013/9/22م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/9/22م

مو�ضــوع  �لــزر�عــيــة.  للتنمية  �لوطنية  /�ل�ضركة  وكــالــة 
�لوكــالــة/�اللبان وم�ضتقاتها و�لع�ضائر. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضالح 
عبده �حمد �ل�ضماع. برقـــم )8183( وتاريـخ:2010/12/8م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/8م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ر�دور.   - بي  ��س  بوالند   - /جيو  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  باإ�ضـم/�جلر��س  �مل�ضجـلة  �أطفال.  حليب 
)5848( وتاريـخ:2006/4/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/10م

مو�ضــوع  �ل�ضينية.  �الن�ضائية  �ل�ضناعية  /�ملوؤ�ض�ضة  وكالة 
�لوكــالــة/�أ�ضمنت وبقية �خلدمات و�مل�ضاريع �ملدنية �الأخرى. 
برقـــم  ـــز�م.  ح عــبــد�هلل  �حــمــد  باإ�ضـم/مكتوم  �مل�ضجـلة 
)5485( وتاريـخ:2005/6/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/29م

وكالة /لنكولن �لكرتيك �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/معد�ت 
برقـــم  حز�م.  عبد�هلل  �حمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  حلام. 
)2614( وتاريـخ:1996/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/14م

م�ضكن  �لوكــالــة/عد�د�ت  مو�ضــوع  /�كــتــاريــ�ــس.  وكــالــة 
حــز�م.  عبد�هلل  �حمد  باإ�ضـم/مكتوم  �مل�ضجـلة  كهربائية. 
برقـــم )4057( وتاريـخ:2001/5/16م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/16م

وكالة /�ضانو كيميا �لت�ضخي�ضية �لعاملية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
 )5421( برقـــم  للتجارة.  باإ�ضـم/�جلر��س  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2005/5/9م. وذل

2020/5/9م

�لوكــالــة/�إطار�ت  مو�ضــوع  كمبني.  �نــد  /كومهو  وكــالــة 
حــز�م.  عبد�هلل  �حمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  )كومهو(. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1995/7/9م.   )2328( برقـــم 

تاريخ: 2020/7/9م

وكالة /�ضوقيه ربتيك جاليا. مو�ضــوع �لوكــالــة/مو�د غذ�ئية 
�أحمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �أطــفــال.  وحليب  �أغــذيــة   +
وتــاريـــــخ:1988/7/10م.   )1288( برقـــم  حــز�م.  عبد�هلل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/10م

�لوكــالــة/مكرونه.  مو�ضــوع  با�ضتفي�ضيو.  /توماديني  وكالة 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد �حمد عبد�هلل حز�م. برقـــم )3690( 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1999/10/26م. وذل

2020/10/26م

�لوكــالــة/م�ضروبات.  مو�ضــوع  /بـــاورهـــور�ـــس.  ــة  ــال وك
 )3883( برقـــم  �لكبو�س.  ح�ضن  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2000/7/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/30م
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وكالة /�ضابا باجنكوك �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/ع�ضائر. 
برقـــم  للتجارة.  �لكبو�س  جمموعة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)8756( وتاريـخ:2012/6/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/27م

مو�ضــوع  ــارة.  ــج ــت و�ل لل�ضناعة  خمـــول  /مــوؤ�ــضــ�ــضــة  وكــالــة 
�لوكــالــة/مو�د غذ�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد ح�ضن حممد 
وذلك   وتــاريـــــخ:2017/4/5م.   )11038( برقـــم   . �لكبو�س 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/5م

مو�ضــوع  باحلياة.  و�لعناية  لل�ضحة  �ضيف  /دي�ضبو  وكالة 
ـــــة/كــانــيــوالت ومـــو�ـــضـــالت. �ملــ�ــضــجـــــلــة بــاإ�ــضـــــم/ ــالـــ ـــ �لــوكـــ
بــرقـــــــــــم )9702(  �لــعــتــيــنــي.  ــم  ــي ــر�ه �ب �ــضــوعــي  عــبــد�هلل 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2013/12/18م. وذل

2019/12/18م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �لدو�ئية.  ي�ضت  /ميديز  وكالة 
عتيني.  �بر�هيم  �ضوعي  باإ�ضـم/عباهلل  �مل�ضجـلة  دو�ئــيــة. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/6/29م.   )12523( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/29م

�أنو�ع  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  كري.  هيلث  /ماتي�س  وكالة 
�بر�هيم  �ضوعي  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة  �لدو�ئية.  �ملنتجات 
عتيني. برقـــم )12529( وتاريـخ:2019/7/1م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  جـــروب.  فارم�ضي  بــي  /جــي  وكــالــة 
برقـــم  لالأدوية.  �لعنرتي  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2007/8/8م. وذلك    )6578(

2020/8/8م

منتجات  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  بول.  /خمترب�ت  وكالة 
ثابت  عبد�هلل  باإ�ضـم/حمود  �مل�ضجـلة  �الأدويــة.  من  �ل�ضركة 
وذلك   وتاريـخ:2019/9/17م.   )12673( برقـــم  �لعنرتي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  للمنتجات  /اليقبالن  وكالة 
برقـــم  �لعنرتي.  عبد�هلل  باإ�ضـم/حمود  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
)1940( وتاريـخ:1992/11/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/11/8م

وكالة /�ضيمن�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدو�ت منزلية كهربائية. 
برقـــم  و�لهند�ضة.  للمحاريث  تهامة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1972/6/24م. وذلك    )104(

2020/6/9م

�لوكــالــة/حمركات  مو�ضــوع  دوت�س.  همبارت  /كلوكر  وكالة 
و�لهند�ضة.  للمحاريث  تهامة  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لديزل. 
برقـــم )103( وتاريـخ:1972/11/19م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/19م

وكالة /هوند�ي موتور. مو�ضــوع �لوكــالــة/مكائن ديزل وغاز 
لالأغر��س �ل�ضناعية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يحيى عبد�هلل �لك�ضار. 
برقـــم )5950( وتاريـخ:2006/6/21م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/21م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  كيم  فاين  دي  /��ــس  وكالة 
�ضالح  ح�ضني  باإ�ضـم/�ضامي  �مل�ضجـلة  كيميائية.  منتجات 
�لرباحي. برقـــم )9318( وتاريـخ:2013/6/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/5م
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�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ي�ضرمان.  /�لفاو  وكالة 
 )1554( برقـــم  �لــتــجــاريــة.  �لــربــاحــي  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة 
ــــخ:1990/6/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/23م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  للتكنولوجيا.  ليدنيو  /قو�نفدونغ  وكالة 
عبد�هلل  ح�ضن  باإ�ضـم/ر�ضو�ن  �مل�ضجـلة  �لهو�تف.  م�ضتلزمات 
وذلك   وتاريـخ:2019/5/19م.  برقـــم )12449(  �بو هادي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/19م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ملحدودة.  يرمي  /فارما  وكالة 
عبد�هلل  نعمان  باإ�ضـم/عبد�جلبار  �مل�ضجـلة  جاهزة.  دو�ئية 
وذلك   وتــاريـــــخ:2019/2/26م.   )12317( برقـــم  �لع�ضلي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/26م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ضيجا�ضين�س.  /زهياجن  وكالة 
دغ�ضان.  �أحمد  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  كيميائية.  زر�عية 
برقـــم )10941( وتاريـخ:2017/1/4م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/1/4م

مو�ضــوع  لالإطار�ت.  و�ند  تياجنني  �ضركات  /جمموعة  وكالة 
�ضرب  �إخـــو�ن  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�إطار�ت. 
للتجارة �لعامة. برقـــم )12068( وتاريـخ:2018/10/24م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/24م

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل �خلا�ضة  �زج�ضر�س  ـــارك  /�مي وكــالــة 
ــم/ ـــ ـــيـــار�ت. �ملــ�ــضــجـــــلــة بــاإ�ــض ــات �ـــض ــاري ــط ــة/ب ـــ ـــ ــال ـــ ـــ ــوك �ل
 )10908( برقـــم  �لت�ضامنية.  لــلــتــجــارة  �ــضــرب  �إخــــو�ن 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2016/12/14م. وذل

2020/12/14م

وكالة /جايا �ضاندر�ن. مو�ضــوع �لوكــالــة/بطاريات. �مل�ضجـلة 
 )10907( برقـــم  �لت�ضامنية.  للتجارة  �ضرب  باإ�ضـم/�إخو�ن 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2020/12/14م. وذل

2020/12/14م

�ملــحــدودة.  �لطبية  لالأجهزة  �ضو�نغما  /ت�ضانقت�ضو  وكالة 
�مل�ضتلزمات  من  �ل�ضركة  منتجات  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع 
معروف.  �ضامل  علي  باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة  �لطبية. 
برقـــم )11818( وتاريـخ:2018/5/26م. وذلك  ملدة �ضنتني 

من تاريخ: 2019/5/26م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  اليــ�ــضــن.  فــورمــيــو  /�ضينكوم  وكــالــة 
علي  باإ�ضـم/عبد�لرحمن  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  م�ضتح�ضر�ت 
وتــاريـــــخ:2018/4/18م.   )11737( برقـــم  معروف.  �ضامل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/18م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  كــري  هيلث  روفنتو�س  /�ضركة  وكــالــة 
�لوكــالــة/منتجات دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�لرحمن علي 
وتــاريـــــخ:2018/7/11م.   )11877( برقـــم  معروف.  �ضامل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/11م

�لوكــالــة/�أدو�ت  مو�ضــوع  ليمتد.  �نرتنا�ضنال  /�ضارتر  وكالة 
كهربائية ماركة )يونني(. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبد�لوهاب 
وذلك   وتاريـخ:1993/11/17م.   )2158( برقـــم  �لزبريي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/11/17م

كهربائية.  �لوكــالــة/م�ضابيح  مو�ضــوع  بيال.  /بوملب  وكالة 
برقـــم  �لـــزبـــريي.  عــبــد�لــوهــاب  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد  �مل�ضجـلة 
)1914( وتاريـخ:1992/9/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/9/8م
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�لوكــالــة/حليب  مو�ضــوع  �أنرتنا�ضنال.  /كمبينا  وكــالــة 
برقـــم  �لزبريي.  عبد�لوهاب  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  كو�ضت. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1994/8/29م. وذلك    )923(

2020/12/31م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدو�ت  مو�ضــوع  �ــضــربزيــتــو.  /زكــــالدي  وكــالــة 
�لزبريي.  عبد�لوهاب  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  كهربائية. 
برقـــم )2101( وتاريـخ:1993/8/16م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/8/16م

�لوكــالــة/�أنظمة  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /�مبليفوك�س  وكالة 
�لتلفزيونية.  و�لد�ئره  بالفيديو  �لدخول   , �ل�ضمعي  �لدخول 
برقـــم  �لـــزبـــريي.  عــبــد�لــوهــاب  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد  �مل�ضجـلة 
)8872( وتاريـخ:2012/9/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/9/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  فابريكن.  جلويالمني  /��ضبلندور  وكالة 
�أدو�ت كهربائية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبد�لوهاب �لزبريي. 
�ضنة من  ملدة  وتــاريـــــخ:1984/2/1م. وذلــك   برقـــم )884( 

تاريخ: 2020/12/31م

مو�ضــوع  لــلــمــالحــة.  �ملــتــحــدة  �لــعــربــيــة  /�لــ�ــضــركــة  وكــالــة 
باإ�ضـم/�ضركة �حلديدة  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/خدمات مالحية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2020/5/14م.   )4373( برقـــم  للمالحة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/14م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليكهيم.  �ضركات  /جمموعة  وكــالــة 
منتجات دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �ل�ضرق �خو�ن لتجارة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2008/4/3م.   )11703( برقـــم  ــة.  �الأدوي

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/3م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /اليــف  وكالة 
 )9820( برقـــم  مــعــروف.  �ضامل  علي  باإ�ضـم/عبد�لرحمن 
ــــخ:2014/2/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/12م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /�ضكانفارم.  وكالة 
 )6436( بــرقـــــــــــم  ـــودي.  ـــع �ل ــالــح  �ــض عــلــي  بــاإ�ــضـــــم/نــبــيــل 
ــــخ:2007/5/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/20م

�لوكــالــة/بذور  مو�ضــوع  لــلــبــذور.  �ضنن  /�ــضــركــة  وكــالــة 
��ضماعيل  حممد  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  خ�ضرو�ت. 
وذلك   وتاريـخ:2015/12/15م.   )10538( برقـــم  �لعي�ضي. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/12/15م

�ضيفارما.  مري   / �مل�ضئولة  �ملحدودة  وحمود  /�ضويك  وكالة 
�لدين  باإ�ضـم/جنم  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع 
 )11173( ــــــــم  بــرقـــ حمـــمـــد.  عــبــد�لــعــلــيــم  ـــرز�ق  ـــد�ل ـــب ع
تاريخ:  من  �ضنو�ت  ثالث  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/6/7م. 

2018/6/7م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  جــي.  �يــه  /ليبوميد  وكــالــة 
باإ�ضـم/جمال عبده نوفل. برقـــم )7951(  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
ــــخ:2010/5/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/18م

�لوكــالــة/عد�د�ت  مو�ضــوع  �ملحدودة.  ميديك�س  /�ول  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �لـــدم.  جلوكوز 
�لعريفي. برقـــم )5946( وتاريـخ:2006/7/2م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/2م
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وكالة /ووهان فيكوميد هاي تك. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضماد�ت 
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �لقطن.  �ضا�س 
وذلك   وتاريـخ:2017/6/14م.   )11196( برقـــم  �لعريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/14م

�لوكــالــة/قطن  مو�ضــوع  عبد�لنبي.  �ل�ضيد  /م�ضنع  وكالة 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبي. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/6/29م.   )12551( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/29م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل ــارم  ف دو  /ت�ضينج  وكــالــة 
�ضر�ئط ك�ضف �لبول. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم حيدر مقبل 
�لعريفي. برقـــم )8368( وتاريـخ:2011/5/8م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/5/8م

وكالة /فوتيم �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/ك�ضافة , م�ضخة 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  �ضريجن. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/5/31م.   )10034( برقـــم 

من تاريخ: 2020/5/31م

وكالة /�ضركة بي زد �ت�س تي �ل ��س �يه. مو�ضــوع �لوكــالــة/
مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  خمربيه.  معد�ت 
وذلك   وتــاريـــــخ:2007/5/23م.   )6463( برقـــم  �لعريفي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/23م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  لينك.  �طل�س  /�ضركة  وكالة 
�لعريفي.  مقبل  حيدر  باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم  �مل�ضجـلة  طبية. 
برقـــم )5897( وتاريـخ:2006/5/15م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/15م

مو�ضــوع  �لطبية.  للمنتجات  فيك�ضيبا  /جياجن�ضو  وكالة 
باإ�ضـم/عبد�ل�ضالم حيدر  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/منتجات طبية. 
مقبل �لعريفي. برقـــم )8682( وتاريـخ:2012/5/8م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/8م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لالإطار�ت.  �ضنجمني  /ت�ضينقد�و  وكالة 
علي.  عبده  حممد  ردمــان  باإ�ضـم/مو�ضى  �مل�ضجـلة  �إطـــار�ت. 
برقـــم )11528( وتاريـخ:2017/12/27م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/12/27م

وكالة /م�ضنع ياجنون لالإطار�ت. مو�ضــوع �لوكــالــة/�إطار�ت. 
برقـــم  علي.  عبده  حممد  ردمـــان  باإ�ضـم/مو�ضى  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2019/12/14م.  ـــ ــاري وت  )12861(

تاريخ: 2020/12/14م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  لل�ضناعات  /�ك�ضايد  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/ردمان  �مل�ضجـلة  �لر�ضا�س.  حم�س  بطاريات 
وذلك   وتاريـخ:2016/4/2م.   )10635( برقـــم  علي.  عبده 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/2م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل للبطاريات  /بــانــا  وكــالــة 
برقـــم  علي.  عبده  حممد  باإ�ضـم/ردمان  �مل�ضجـلة  بطاريات. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/7/1م. وذلك    )8757(

2020/7/1م

�لوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع  جــولــدن.  /�ضنزهن  وكــالــة 
برقـــم  �حلمادي.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  جافة. 
)10401( وتاريـخ:2015/4/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/8م
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�لوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  تي  /بي  وكالة 
برقـــم  �حلمادي.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  جافه. 
)8331( وتاريـخ:2011/4/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/10م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �خلا�ضة  فارما  /زيــن  وكالة 
ح�ضني  حممد  باإ�ضـم/خالد  �مل�ضجـلة  للحقن.  قابله  �ضو�ئل 
�ل�ضريحي. برقـــم )11204( وتاريـخ:2017/6/19م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/19م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  �كميوالتز  /رهيمفروز  وكالة 
علي  عــبــده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �ل�ضم�ضية.  ــــد�ر�ت  �ل
�حلمادي. برقـــم )10186( وتاريـخ:2014/10/30م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/30م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  للبطاريات.  �لفلبينية  /�ل�ضركة  وكالة 
بطاريات �ضائلة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. 
برقـــم )10419( وتاريـخ:2015/5/7م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/5/7م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  و�لتجارة  للت�ضنيع  كــو�جن  /تــان  وكالة 
عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �لطاقة.  �لوكــالــة/م�ضروبات 
ــخ:2011/11/2م.  وتــاريـــ  )8488( برقـــم  �حلمادي.  علي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/11/2م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  بــري�ك.  يوكيت  تي  بي  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �حلمادي.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �ضابون. 
)8315( وتاريـخ:2011/3/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/3/27م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  /دومنا  وكالة 
 )2098( برقـــم  مطري.  حممد  باإ�ضـم/م�ضلح  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
ــــخ:1993/8/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/19م

وم�ضتلزمات  �لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  /�هلكون.  وكالة 
برقـــم  مطري.  م�ضلح  حممد  باإ�ضـم/م�ضلح  �مل�ضجـلة  وحماليل. 
)6129( وتاريـخ:2006/11/7م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/11/7م

�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  لــالأدويــة.  /بلي�ضيكو  وكــالــة 
وم�ضتلزمات طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/م�ضلح حممد م�ضلح مطري. 
برقـــم )5994( وتاريـخ:2006/7/29م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/7/29م

وريديه.  �لوكــالــة/حماليل  مو�ضــوع  فارما.  /�لتيا  وكالة 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/طه ح�ضني يحيى �لقادري. برقـــم )12818( 
ــــخ:2019/11/2م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/11/2م

وكالة /�ضاجنز هو �ضوجنو�جن. مو�ضــوع �لوكــالــة/م�ضتلزمات 
برقـــم  �لقادري.  يحيى  ح�ضني  باإ�ضـم/طه  �مل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/6/26م.   )12514(

تاريخ: 2020/6/26م

وكالة /كل د�رو. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/
 )10439( برقـــم  �الأديــة.  لتجارة  و�لفار�س  �لقادري  �ضركة 
ــــخ:2015/6/27م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/27م
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وكالة /�ل�ضركة �مل�ضرية ملنتجات �لرعاية �ل�ضحية. مو�ضــوع 
ح�ضني  باإ�ضـم/طه  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت 
وتــاريـــــخ:2013/11/6م.   )9621( برقـــم  �لقادري.  يحيى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/11/6م

�لوكــالــة/ مــو�ــضــــــــوع  �لــطــبــيــة.  جتـــري  /�ــضــركــة  ــة  ــال وك
برقـــم  �لقادري.  يحيى  ح�ضني  باإ�ضـم/طه  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/5/9م. وذلك    )5429(

2020/5/9م

وكالة /تقي �لدين و�ضركاه / كارتون �ضتار. مو�ضــوع �لوكــالــة/
ح�ضني  بــاإ�ــضـــــم/طــه  �مل�ضجـلة  ــنــان.  �ال�ــض معجون   , �ضامبو 
يحيى�لقادري. برقـــم )7032( وتاريـخ:2008/6/9م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/9م

مو�ضــوع  )�ضايك(.  �الرجنتيني  �لبيولوجي  /�ملعهد  وكالة 
�لوكــالــة/�أدوية وم�ضتلزمات طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/طه ح�ضني 
وتــاريـــــخ:2007/9/12م.   )6649( برقـــم  �لقادري.  يحيى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  /�فاميا  وكالة 
برقـــم  �لقادري.  يحيى  ح�ضني  باإ�ضـم/طه  �مل�ضجـلة  �أدويــة. 
)8175( وتاريـخ:2010/12/5م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/12/5م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لكهربائية  بي  /كي  وكالة 
حموالت كهربائية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/علي حممد �ضالح �لبكري. 
برقـــم )7502( وتاريـخ:2009/6/20م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/20م

حلول  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ليكرتيك.  /لوفاتو  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  و�لكهربائية.  �ل�ضناعي  �لتحكم 
ــخ:2006/5/29م.  وتــاريـــ  )5888( برقـــم  �لبكري.  �ضالح 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/5/29م

تونه.  �لوكــالــة/علب  مو�ضــوع  فــودز.  جيانغ  /كــني  وكالة 
برقـــم  �حلـــمـــادي.  عــلــي  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد  �مل�ضجـلة 
)10449( وتاريـخ:2015/7/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/8م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  فــارمــا.  /�فينت�س  ــة  ــال وك
 )4318( برقـــم  �ل�ضباري.  عبد�هلل  باإ�ضـم/نا�ضر  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2002/4/6م. وذل

2020/4/6م

وكالة /�ضانويف �فينت�س. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة 
 )6350( برقـــم  �ل�ضباري.  �أحمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/نا�ضر 
ــــخ:2007/3/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/3/25م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /�ينوتك  وكالة 
برقـــم  �ل�ضباري.  �أحمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/نا�ضر  �مل�ضجـلة 
)3352( وتاريـخ:1998/6/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/24م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /�فينت�س  وكالة 
 )4781( برقـــم  �ل�ضباري.  �أحمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/نا�ضر 
ــــخ:2003/9/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/30م
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�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ثانت.  �جــو  غنيز  /ليو  وكالة 
برقـــم  �ل�ضباري.  �أحمد  عبد�هلل  باإ�ضـم/نا�ضر  �مل�ضجـلة 
)3572( وتاريـخ:1999/5/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/27م

�لوكــالــة/�بر  مو�ضــوع  ميديكل.  �ضينلي  /جياجن�ضو  وكالة 
ميد�نية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�حمد علي عقالن �لو�ضو��س. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/8/2م. وذلك    )7109(

2020/8/2م

�لوكــالــة/كانيوالت  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /�ضورو  وكالة 
وريدية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�حمد علي حممد عقالن �لو�ضو��س. 
برقـــم )7990( وتاريـخ:2010/6/12م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/12م

�لوكــالــة/ وكالة /زياجن كانفتاي للمعد�ت �لطبية. مو�ضــوع 
عقالن  حممد  علي  باإ�ضـم/�حمد  �مل�ضجـلة  ميد�نية.  �بــر 
�لو�ضو��س. برقـــم )5054( وتاريـخ:2004/7/2م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/2م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  للبطاريات.  �مل�ضاهمه  /تيا�ضاجن  وكالة 
بطاريات. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�هلل حممد �حمد مثنى. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/4/5م. وذلك    )7879(

2020/4/5م

و�لكابالت  لال�ضالك  دينه  تــوجن  �مل�ضاهمه  /�ل�ضركة  وكالة 
كهربائية.  و��ضالك  �لوكــالــة/كابالت  مو�ضــوع  �لكهربائية. 
 )9330( برقـــم  مثنى.  حممد  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/6/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/12م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  لالإطار�ت  ر�بر  نابكاجن  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
�حمد  حممد  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�إطار�ت. 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2010/6/21م.   )8009( برقـــم  مثنى. 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/21م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  لل�ضيار�ت  /يونيلي  وكالة 
�إطار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبد�هلل حممد �حمد مثنى. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/6/6م. وذلك    )8712(

2020/6/6م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �كتنج�ضل�ضافت.  نوبل  /ديناميت  وكالة 
�مل�ضجـلة  �ل�ضلمية.  لالأغر��س  �ملتفجر�ت  وتو�بع  متفجر�ت 
 )1443( برقـــم  حـــز�م.  عــبــد�هلل  �أحــمــد  باإ�ضـم/حممد 
تاريخ:  من  �ضنو�ت  �ربع  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1989/6/26م. 

2017/6/25م

�لوكــالــة/حموالت  مو�ضــوع  باليكي�ضر.  ��س  /�ضتاي  وكالة 
جيد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لكهربائية.  و�ملــو�د  وملحقاتها 
وتاريـخ:2003/6/25م.   )4714( برقـــم  للتجارة.  وم�ضعود 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/25م

وكالة /ت�ضيمنب هيلث ماجنمنت كومبني. مو�ضــوع �لوكــالــة/
حماليل. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�حمد علي حممد عقالن �لو�ضو��س. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2006/6/3م.   )5893( برقـــم 

تاريخ: 2020/6/3م

كو�ضكو.  �لطبية  للمالحة  �ملحيط  جمموعة  /�ضركة  وكالة 
�ملالحية  �خلــدمــات  ــال  جم يف  �لوكــالــة/متثيل  مو�ضــوع 
للمالحة.  �الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  و�ل�ضفن. 
برقـــم )3843( وتاريـخ:2000/6/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/24م
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�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ك�ضبورت.  /نوتري�ضيا  وكالة 
�أنعم  �ضعيد  هائل  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �الطــفــال.  غــذ�ء 
و�ضركاه. برقـــم )9357( وتاريـخ:2013/6/19م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/19م

وكالة /�ضي فان �بنهوزن كيملز فربيكان. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضناعية.  كيماوية وخام  مو�د 
وتاريـخ:1989/6/15م.   )1436( برقـــم  للتجارة.  �الأو�ضط 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/15م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �لعامة  /�و�ضوت�ضبا  وكالة 
�الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طاقة.  م�ضروبات 
للتجارة. برقـــم )4465( وتاريـخ:2002/8/21م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/21م

وكالة /�ضل تريدجن )ميدل �ي�ضت( ليمتد. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  ح�ضرية.  مبيد�ت 
للتجارة. برقـــم )1435( وتاريـخ:1989/6/15م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/15م

ـــو�د  و�مل �لتجميل  م�ضتح�ضر�ت  �ضناعة  /�ــضــركــة  ــة  وكــال
و�ملو�د  جتميل  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  �لكيماوية. 
�الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ملنزلية.  �لكيماوية 
للتجارة. برقـــم )6569( وتاريـخ:2007/8/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/4م

�لوكــالــة/غذ�ء  مو�ضــوع  جون�ضون.  �آنــد  /جون�ضون  وكالة 
�أطفال وم�ضتلزمات �لعناية بالطفل و�أدو�ت جتميل. �مل�ضجـلة 
 )2705( برقـــم  للتجارة.  �الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:1996/7/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/14م

�لوكــالــة/�ضيار�ت  مو�ضــوع  موتور.  هوند�  /�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/�ضركة علي ح�ضني  نارية ومولد�ت. �مل�ضجـلة  ودر�جات 
وتــاريـــــخ:1982/6/5م.   )785( برقـــم  و�ضركاه.  �لوتاري 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/31م

وكالة /فرن�ضي�ضكو ناردي. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدو�ت زر�عية. 
برقـــم  و�لتنمية.  للتجارة  �لوتاري  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)1079( وتاريـخ:1986/5/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/12/31م

مو�ضــوع  ليمتد.  �ضيل�س  �ضي  جي   / بامفورد  �ضي  /جي  وكالة 
�لوتاري  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  ثقيلة.  �لوكــالــة/معد�ت 
وتــاريـــــخ:1978/5/9م.   )536( برقـــم  و�لتنمية.  للتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/31م

وعربات  �لوكــالــة/�ضاحنات  مو�ضــوع  ترك�س.  /د�ف  وكالة 
ومكائن وقاطر�ت ماركة د�ف. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �لوتاري 
وتــاريـــــخ:1977/4/2م.   )278( برقـــم  و�لتنمية.  للتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/31م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  كوما�ضي�ضني.  �ند  فندت  /�ك�س  وكالة 
�مل�ضجـلة  غيارها.  وقطع  معد�ت  وحامالت  زر�عية  حر�ثات 
باإ�ضـم/�ضركة �لوتاري للتجارة و�لتنمية �لزر�عية �ملحدودة. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1982/6/21م.   )277( برقـــم 

تاريخ: 2020/12/31م

وكالة /جي�ضيبك. مو�ضــوع �لوكــالــة/معد�ت جميع �لنفايات 
و�لتنمية.  للتجارة  �لوتاري  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لبيئية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1991/7/7م.   )1685( برقـــم 

تاريخ: 2020/7/7م
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�لوكــالــة/م�ضخات  مو�ضــوع  يــور�ــضــلــي.  /بــومــب  وكــالــة 
�من�ضتوين. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �لوتاري للتجارة و�لتنمية. 
برقـــم )1080( وتاريـخ:1986/5/13م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/12/31م

وكالة /�طل�س كويكو دريلنج. مو�ضــوع �لوكــالــة/حفار�ت مع 
و�لتنمية.  للتجارة  �لوتاري  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  تو�بعها. 
برقـــم )1081( وتاريـخ:1986/5/14م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/12/31م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  �نرتنا�ضيونال  /جلهار  وكالة 
�مل�ضجـلة  �ضايز.  كنج  �ضوفرت  و�ضجائر  كــات  �ضلك  �ضجائر 
 )770( برقـــم  و�لتنمية.  للتجارة  �لوتاري  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:1982/3/22م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/12/31م

�لوكــالــة/حمركات  مو�ضــوع  �نرتنا�ضنال.  /بريكنز  وكالة 
للتجارة  �لوتاري  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  زر�عية.  م�ضخات 
وذلك   وتاريـخ:1997/12/29م.   )3228( برقـــم  و�لتنمية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/29م

وكالة /كوفودنتال �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات طب 
�ال�ضنان. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/رمزي �ضالح عو�ضه �لقهايل. برقـــم 
من  �ضنتني  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:2018/11/28م.   )12117(

تاريخ: 2019/11/28م

�ملنتجات  �لوكــالــة/كل  ��س. مو�ضــوع  �يه  وكالة /�ضوفادنتال 
عو�ضه  �ضالح  باإ�ضـم/رمزي  �مل�ضجـلة  باال�ضنان.  �خلا�ضة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2018/7/23م.   )11916( برقـــم  �لقهايل. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2019/7/23م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/قفاز�ت.  مو�ضــوع  /�ضينوت�ضم.  وكالة 
 )10521( برقـــم  علي.  عبده  حممد  ردمــان  باإ�ضـم/مو�ضى 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2015/11/24م. وذل

2020/11/24م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  مري�ضي  تي  /بــي  وكالة 
 )5014( برقـــم  ديــده.  يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2004/6/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/20م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �يــه.  بي  ��ــس  /ما�ضيابرونيلي  وكالة 
ديده.  يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2007/5/7م.   )6409( برقـــم 

تاريخ: 2020/5/7م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �وربـــا.  /�ضي�ضميك�س  وكــالــة 
برقـــم  ديــده.  يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2008/5/6م. وذلك    )6968(

2020/5/6م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  /�لقنو�تي  وكالة 
باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �لع�ضبية.  �الدويــــة  دون  �أدويــــة 
عبد�لرحمن جامل. برقـــم )6551( وتاريـخ:2007/7/24م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/24م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  بيتا�ضال.  /�ــضــركــة  وكــالــة 
 )6999( برقـــم  جامل.  عبد�لرحمن  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2008/5/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/26م
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�لوكــالــة/�إ�ضفنج  مو�ضــوع  �حلياة.  لعلوم  /�يج�س  وكالة 
علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  لالمت�ضا�س.  �لقابل  �جلالتني 
ــخ:2019/3/16م.  ـــ ــاري وت  )12369( برقـــم  ــده.  دي يحيى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/16م

وكالة /جمموعة هينان بياو�ن �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
لفات �ضا�س وقفاز�ت وخرق. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد علي يحيى 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/6/17م.   )9348( برقـــم  ديده. 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/17م

مو�ضــوع  و�لت�ضدير.  لالإ�ضتري�د  ت�ضانيلميد  /�ضنغهاي  وكالة 
باإ�ضـم/حممد علي يحيى  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/منتجات طبية. 
ديده. برقـــم )10643( وتاريـخ:2016/3/28م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/3/28م

�ملحدودة.  �لطبية  للم�ضتلزمات  ��س  ��س  بي  /�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع 
وتاريـخ:2019/3/2م.   )12327( برقـــم  ديده.  يحيى  علي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/2م

�لوكــالــة/�أنظمة  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /�ضونو�ضكيب  وكالة 
�لت�ضخي�س �لطبي فوق �ل�ضوتية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد علي 
يحيى ديده. برقـــم )9173( وتاريـخ:2013/3/16م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/16م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  )�ــضــنــزهــن(  �ضرتيز  /ويــز�نــد  وكــالــة 
يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/�أدو�ت 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/6/20م.   )7504( برقـــم  ديده. 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/20م

وكالة /جمموعة �ضيار �جنتربيج �لدولية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  غيار.  وقطع  طبية  �أجهزة 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/6/14م.   )7503( برقـــم  ديده. 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/14م

�ضا�س.  �لوكــالــة/�أربطة  مو�ضــوع  /كو�ك�ضيان.  وكــالــة 
 )9415( برقـــم  ديــده.  يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/6/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/26م

وكالة /جلوبال ميديكيت. مو�ضــوع �لوكــالــة/حقن و��ضناف 
برقـــم  ديــده.  يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  طبية. 
)9350( وتاريـخ:2013/6/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لطبية  /فليك�ضيكر  وكالة 
ديده.  يحيى  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  طبية.  م�ضتلزمات 
برقـــم )9349( وتاريـخ:2013/6/15م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/6/18م

�لوكــالــة/منتجات غذ�ئية.  مو�ضــوع  بتجو.  وكالة /توتي�س 
و�ال�ضتثمار.  للتجارة  ــو�ن  �إخ جلب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/6/24م.   )12508( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/24م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/علكة.  مو�ضــوع  �ضيوجن.  /كيز  وكالة 
برقـــم  و�ال�ضتثمار.  للتجارة  �خـــو�ن  جلب  باإ�ضـم/�ضركة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2005/6/7م. وذلك    )5463(

2020/6/7م
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�لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  �لــدولــيــة.  ــره  وف /�ضركة  وكــالــة 
غذ�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة جلب �إخو�ن للتجارة. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/24م.   )10041(

تاريخ: 2020/6/24م

�لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  �ضكوالته.  �ضكوبي  /�يفز�  وكالة 
�ملنتجات �لغذ�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة جلب �إخو�ن للتجارة 
و�ال�ضتثمار. برقـــم )12507( وتاريـخ:2019/6/24م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/24م

وكالة /دير موكيم كميا �ضن يف تك. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
للتجارة  �إخو�ن  جلب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  جيل.  برتوليوم 
و�ال�ضتثمار. برقـــم )12509( وتاريـخ:2019/6/24م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/24م

�لوكــالــة/�ضوكالته.  مو�ضــوع  كيه.   / يــو  /زيـــرت�  وكــالــة 
و�الإ�ضتثمار.  للتجارة  ــو�ن  �إخ جلب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/6/5م.   )8710( برقـــم 

تاريخ: 2020/6/5م

�أ�ضناف  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /هيو�س  وكالة 
باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �ضنفًا.  ع�ضر  �أربعة  عد�  ما  �ل�ضركة 
وتاريـخ:2004/2/16م.   )4886( برقـــم  لالأدوية.  �مليد�ن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/26م

مو�ضــوع  ــة.  و�الدوي �لكيماوية  للمحاليل  /�ضتاند�رد  وكالة 
باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  وحماليل  �لوكــالــة/�أدوية 
وتــاريـــــخ:2004/3/8م.   )4911( برقـــم  لالأدوية.  �مليد�ن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/8م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ر�جيمافروز.  بطاريات  /�ضركة  وكالة 
بطاريات �ضيار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. 
برقـــم )8601( وتاريـخ:2012/3/26م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/3/26م

وكالة /�ضاندوجن �ضاجنوجن ر�بر كومباين. مو�ضــوع �لوكــالــة/
عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  )تاير�ت(.  �ملطاطية  �الإطار�ت 
ــخ:2002/10/9م.  وتــاريـــ  )4499( برقـــم  �حلمادي.  علي 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/9م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  جلوبال  فروز  /ر�هيما  وكالة 
بطاريات �ضيار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. 
برقـــم )8458( وتاريـخ:2011/10/9م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/10/9م

وكالة /د�ناجن ربر جوينت �ضتوك. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضاحنات 
و�ضاحنات خفيفه و�إطار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي 
�حلمادي. برقـــم )10548( وتاريـخ:2015/12/22م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/22م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ل�ضناعية  /وو�ضنج  وكالة 
برقـــم  �حلمادي.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطار�ت. 
)1882( وتاريـخ:1992/7/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/15م

�لوكــالــة/ تاي�ضان تاير فاكتوري. مو�ضــوع  وكالة /�ضاندوجن 
�إطار�ت تاي�ضان. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. 
برقـــم )3666( وتاريـخ:1999/9/29م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2020/9/29م
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�ضائله.  �لوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع  موتندو.  تي  /بي  وكالة 
باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. برقـــم )2214(  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1993/12/22م. وذل

2020/12/22م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ضرتيال.  �ند  �ي�ضتاب  /كينجد�و  وكالة 
�إطار�ت مطاطية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/7/6م.   )5498( برقـــم 

تاريخ: 2020/7/6م

�لوكــالــة/�إطار�ت  مو�ضــوع  �ضيت.  /��ضو�ضيتيد  وكــالــة 
مطاطية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. برقـــم 
)8342( وتاريـخ:2011/4/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/19م

وكالة /�ملكرم ل�ضناعة �ملو�د �لعازله. مو�ضــوع �لوكــالــة/كافة 
باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �لعازلة.  �ملــو�د  من  �ل�ضركة  منتجات 
�ضالح هادي �ملدركي. برقـــم )5384( وتاريـخ:2005/4/5م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/5م

�لوكــالــة/طالء  مو�ضــوع  تيك.  يف  �ضان  كاميي  /كيلر  وكالة 
�ملدركي.  هادي  �ضالح  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �للماع.  �خل�ضب 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2005/3/5م.   )5330( برقـــم 

تاريخ: 2020/3/5م

�لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  فورمولي�ضن.  /بــاجــاج  وكــالــة 
�ملنتجات �ملدرجة باإ�ضم / باجاج. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أمني �لعزي 
وتاريـخ:2019/4/30م.   )12424( برقـــم  �ملو�ضلي.  �حمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/4/30م

�ملــحــدودة.  �خلا�ضة  لــرب�تــوري  �م.  �ل.  يف.  /�ضركة  وكالة 
�ضركة   / با�ضم  �ملدرجة  �ملنتجات  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع 
برقـــم  �ملو�ضلي.  �حمد  �لعزي  باإ�ضـم/�أمني  �مل�ضجـلة  �ضوبا�س. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/4/30م.   )12419(

تاريخ: 2020/4/30م

�لطبية  �لوكــالــة/�الأجهزة  مو�ضــوع  فــارم.  /�ضيد�  وكالة 
عبد�هلل  �أحمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  بالعيون.  �خلا�ضة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2019/7/3م.   )12545( برقـــم  �لف�ضايل. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/3م

�ضنفني  �لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  كوديك�س.  /بايو  وكالة 
لــالأدويــة.  �جلنتني  �أر�ــس  ل�ضركة  �ملمنوحة  �الأ�ضناف  عــد� 
برقـــم  �لف�ضايل.  عبد�هلل  �حمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
)12546( وتاريـخ:2019/7/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/3م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لدولية.  �لريجان  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �لف�ضايل.  عبد�هلل  �حمد  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2014/6/29م.   )10054(

تاريخ: 2020/6/29م

�ملحدودة.  �لزر�عية  للكيماويات  ليلي  بكني  /�ضركة  وكالة 
�مل�ضجـلة  وكيماوية.  زر�عــيــة  �لوكــالــة/�أ�ضمده  مو�ضــوع 
 )5504( برقـــم  �لــقــو�ــضــي.  عــلــي  حمــمــد  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــالــح 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2005/6/4م. وذل

2020/6/4م

�لوكــالــة/�أ�ضمده  مو�ضــوع  للكيماويات.  /بــريــا  وكــالــة 
برقـــم  �لقو�ضي.  علي  حممد  باإ�ضـم/�ضالح  �مل�ضجـلة  زر�عية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2009/6/2م. وذلك    )7494(

2020/6/2م
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منو  �لوكــالــة/منظم  مو�ضــوع  برودكت�س.  /كليب  وكالة 
برقـــم  �لقو�ضي.  باإ�ضـم/�ضالح حممد علي  �مل�ضجـلة  �لنباتات. 
)4933( وتاريـخ:2004/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/4/14م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  جينك�س.  /�ضي�ضتا  وكالة 
برقـــم  عثمان.  عبد�لقوي  باإ�ضـم/�حمد  �مل�ضجـلة  طبية. 
)7840( وتاريـخ:2010/2/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/2/24م

�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  �يه.  ��س  فورنيه  /معامل  وكالة 
للتجارة  �لــ�ــضــرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  و�حـــد.  �ضنف 
 )7432( برقـــم  �لــنــفــط.  حــقــول  ــات  ــدم وخ و�لــتــوكــيــالت 
ــــخ:2009/4/15م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/4/15م

ــت. مــو�ــضــــــــوع �لــوكــــــــالــــــــة/حــلــيــب  ــل ــركــة رجــي ــض وكـــالـــة /�
للتجارة  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لر�ضع.  �الأطــفــال 
 )6917( برقـــم  �لــنــفــط.  حــقــول  ــات  ــدم وخ و�لــتــوكــيــالت 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2008/4/9م. وذل

2020/4/9م

�لوكــالــة/كافة  مو�ضــوع  �ملحدودة.  ميديكال  /�يــرو  وكالة 
�نو�ع �ملعد�ت �لطبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �ل�ضرق للتجارة 
 )11018( برقـــم  �لنفط.  حــقــول  وخــدمــات  و�لــتــوكــيــالت 
ــــخ:2017/3/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/3/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ل�ضحية.  للرعاية  /��ضتيمد  وكالة 
�مل�ضجـلة  �لــدو�ئــيــة.  �مل�ضتح�ضر�ت  مــن  �لكامله  �ملجموعة 
 )12582( برقـــم  �لكحالين.  عبده  علي  هز�ع  باإ�ضـم/جميل 
ــــخ:2019/7/24م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/24م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ل�ضحية.  للرعاية  /فيلينتون  وكالة 
علي  هز�ع  باإ�ضـم/جميل  �مل�ضجـلة  جاهزة.  دو�ئية  منتجات 
وتاريـخ:2019/7/7م.   )12550( برقـــم  �لكحالين.  عبده 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/7م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �بــارتــ�ــس  ــان  �وجــي /زهــجــيــاجن  وكــالــة 
باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �لعب�ضي.  �حمد  درهم  �لوكــالــة/خليل 
درهم �حمد �لعب�ضي. برقـــم )5451( وتاريـخ:2005/6/4م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/4م

وكالة /�ضركة زهجياجن كاجنكاجن لالأدو�ت �لطبية. مو�ضــوع 
�لوكــالــة/حقن طبية مع �البر. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل درهم 
نعمان �لعب�ضي. برقـــم )5453( وتاريـخ:2005/6/4م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/4م

�لطبية.  للم�ضتلزمات  �وجنــــد  �ــضــاجنــز  /�ــضــركــة  ــة  ــال وك
�مل�ضجـلة  طبية.  و��ضناف  �الأبر  مع  �لوكــالــة/حقن  مو�ضــوع 
 )5452( برقـــم  �لعب�ضي.  نعمان  �أحمد  درهم  باإ�ضـم/خليل 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2005/6/4م. وذل

2020/6/4م

وكالة /�ضركة �ل�ضوتي للعطور �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
�ضالح  باإ�ضـم/�حمد  �مل�ضجـلة  وعطور�ت.  جتميل  م�ضتح�ضر�ت 
وتاريـخ:2012/6/18م.   )8743( برقـــم  �ل�ضاو�س.  حم�ضن 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/18م

مو�ضــوع  لــالإطــار�ت.  لوك�ضيو�ي  يانت�ضنغ  /�ضركة  وكــالــة 
�لوكــالــة/�إطار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/مو�ضى ردمان حممد عبده 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/11/4م.   )11408( برقـــم  علي. 

�ضنة من تاريخ: 2019/11/4م
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مو�ضــوع  لـــالإطـــار�ت.  هــونــغــو�  ت�ضينغد�و  /م�ضنع  وكــالــة 
�لوكــالــة/�إطار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/مو�ضى ردمان حممد عبده 
علي. برقـــم )11444( وتاريـخ:2017/11/15م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/11/15م

وكالة /�ضركة يجيانق جي & بي لتكنولوجيا �لطاقة. مو�ضــوع 
�لوكــالــة/�ألو�ح �ضم�ضية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/مو�ضى ردمان حممد 
وذلك   وتاريـخ:2016/6/5م.   )10702( برقـــم  علي.  عبده 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/5م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لالإطار�ت.  �ضيندون  /ت�ضينغد�و  وكالة 
علي.  عبده  حممد  ردمــان  باإ�ضـم/مو�ضى  �مل�ضجـلة  �إطـــار�ت. 
برقـــم )12049( وتاريـخ:2018/10/20م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/10/20م

�ضغط  قيا�س  �لوكــالــة/�أجهزه  مو�ضــوع  /�ضوجيه.  وكالة 
�لدين.  جنم  قا�ضم  يحيى  باإ�ضـم/عبد�لعزيز  �مل�ضجـلة  �لدم. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2019/6/24م.   )12505( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/24م

وكالة /كو�ضي �ضريجيكال. مو�ضــوع �لوكــالــة/جميع منتجات 
يحيى  باإ�ضـم/عبد�لعزيز  �مل�ضجـلة  �لطبية.  �مل�ضتلزمات  من 
�لدين. برقـــم )11870( وتاريـخ:2018/7/7م.  قا�ضم جنم 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/7م

مو�ضــوع  �لنوم.  م�ضتلزمات  لت�ضويق  �لعاملية  /�ل�ضركة  وكالة 
و�أغطية.  ــد�ت  وخم و�ال�ضفنج  �ل�ض�ضت  �لوكــالــة/مر�تب 
برقـــم  و�لت�ضويق.  لالإ�ضتري�د  ديباج  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجـلة 
)3630( وتاريـخ:1999/8/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/10م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �خلا�ضة  كوتنجز  /بري�ضي�ضن  وكــالــة 
�جلر�حية.  �ل�ضماد�ت  مــن  �ل�ضركة  �لوكــالــة/منتجات 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  �لغريب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/7/14م.   )12562(

تاريخ: 2020/7/14م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �لربيطانية  نــور�ــضــت  /مــعــامــل  وكــالــة 
للتجارة  �لغريب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2004/7/26م.   )5069( برقـــم  �ملحدودة. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/26م

مو�ضــوع  ــزة.  ــه �الأج ل�ضناعة  فكتوريك�ضر  /�ضركة  وكــالــة 
�لوكــالــة/منتجات �ل�ضركة من �الأجهزة و�مل�ضتلزمات �لطبية. 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  �لغريب  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/7/15م.   )12567(

تاريخ: 2020/7/15م

مو�ضــوع  فريينجوجن.  فارما  فيرت   / جي  �يه  /�ضيالج  وكالة 
�لوكــالــة/�ضرنقات مملوؤه م�ضبقًا. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يا�ضني �حمد 
قائد �الأغربي. برقـــم )5492( وتاريـخ:2005/7/2م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/2م

وكالة /�ضيونوجي �ند كمبني ليمتد. مو�ضــوع �لوكــالــة/)�ضنف 
�أحمد  باإ�ضـم/يا�ضني  �مل�ضجـلة   .)Donpenem Hgdrate
وتــاريـــــخ:2009/7/21م.   )7569( برقـــم  ــربي.  �الأغ قائد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/21م

وكالة /�أم . �أر . هيلث كري �خلا�ضة �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
ح�ضن  مطهر  باإ�ضـم/�أ�ضامة  �مل�ضجـلة  �لدو�ئية.  �مل�ضتح�ضر�ت 
وذلك   وتــاريـــــخ:2019/6/26م.   )12541( برقـــم  �لكب�س. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/26م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  فــارمــا  /�ليك�ضندر  وكــالــة 
حيان  �بـــن  بــاإ�ــضـــــم/�ــضــركــة  �مل�ضجـلة  غــذ�ئــيــة.  مــكــمــالت 
 )12540( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  و�ملح�ضار 
ــــخ:2019/6/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/26م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لل�ضناعات.  ميديكال  /كيالين  وكالة 
حيان  ـــن  �إب بــاإ�ــضـــــم/�ــضــركــة  �مل�ضجـلة  طــبــيــة.  م�ضتلزمات 
 )8715( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  لــالأدويــة  و�ملح�ضار 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2012/6/9م. وذل

2020/6/9م

�لوكــالــة/هاين  مو�ضــوع  �لطبية.  للتجهيز�ت  /ر�ز  وكالة 
�مل�ضجـلة  بالبال�ضتيك.  مغلفة  �نابيب   , كرمي  كيوتي   , كيور 
 )9378( برقـــم  لالأدوية.  و�ملح�ضار  حيان  �بن  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2013/6/29م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/29م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �تــ�ــس.  بــي  �م  جــي  /كــروجــر  وكــالــة 
فارما  ليدر  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  فــو�ر(.  )�قر��س  �أدويــة 
 )9331( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  �الأدويـــة  ال�ضتري�د 
ــــخ:2013/6/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/6/12م

مو�ضــوع  ــة.  ــي ــدو�ئ �ل لل�ضناعات  �يـــه  ��ـــس  ـــو  /دمي ــة  وكــال
فارما  باإ�ضـم/ليدر  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  �لوكــالــة/منتجات 
 )11247( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  �الدويــة  الإ�ضتري�د 
ــــخ:2017/7/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/30م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �لدو�ئية.  فــاين  /بها  وكالة 
برقـــم  جبار.  �ضالح  علي  باإ�ضـم/جميل  �مل�ضجـلة  دو�ئــيــة. 
)11783( وتاريـخ:2018/5/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/5/8م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  بايوميد�ضن  /�ضارون  وكالة 
تر�كيب دو�ئية ومنتجات طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/جميل علي 
�ضالح جبار. برقـــم )11830( وتاريـخ:2018/6/4م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/4م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  زيــجــون.  فــارم  /�ضينو  وكالة 
�ل�ضالحي.  غالب  �حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
برقـــم )10885( وتاريـخ:2016/11/26م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/11/26م

�لوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع  �ضبليكو.  /برين�س  وكــالــة 
برقـــم  �ل�ضالحي.  �حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  �ضحيه. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2014/1/5م. وذلك    )9735(

2020/1/5م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  نفيو�ضن  ـــون  /�وري وكــالــة 
�حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  �لوريدية.  �ملحاليل  منتجات 
وتاريـخ:2012/9/23م.   )8893( برقـــم  �ل�ضالحي.  غالب 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/23م

وكالة /�ل�ضركة �ملتقدمه ل�ضناعة �مل�ضتح�ضر�ت �ل�ضيدالنية. 
�مل�ضجـلة  �ضيدالنية.  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع 
 )12072( برقـــم  و�لــدو�ء.  للغذ�ء  فارما  تاج  باإ�ضـم/�ضركة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2018/10/30م. وذل

2020/10/30م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  يجيان  /�ضنزين  وكالة 
�ل�ضالحي.  غالب  �حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
برقـــم )10876( وتاريـخ:2016/11/23م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/11/23م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  بيوتك.  تــي  بــي  بــي  /�ضركة  وكــالــة 
�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده �حمد غالب �ل�ضالحي. برقـــم 
)7271( وتاريـخ:2008/12/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/12/3م

وكالة /يوميد� �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة 
 )9025( برقـــم  �ل�ضالحي.  غــالــب  �حــمــد  باإ�ضـم/عبده 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2012/12/24م. وذل

2020/12/24م

وكـــالـــة /فـــارمـــود يــتــيــكــا ملــنــتــجــات �لــتــجــمــيــل. مــو�ــضــــــــوع 
�مل�ضجـلة  غذ�ئية.  ومكمالت   �لتجميل   �لوكــالــة/منتجات 
 )7698( برقـــم  �ل�ضالحي.  غــالــب  �حــمــد  باإ�ضـم/عبده 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2009/10/31م. وذل

2020/10/31م

وكالة /خمترب�ت  ثيتان �خلا�ضة �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
منتجات �ل�ضركة �لدو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده �حمد غالب 
ــخ:2016/11/29م.  ـــ ــاري وت  )10888( برقـــم  �ل�ضالحي. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/11/29م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  �ل  /جي  وكالة 
 )7670( برقـــم  �ل�ضالحي.  غــالــب  �حــمــد  باإ�ضـم/عبده 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2009/10/10م. وذل

2020/10/10م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  تكنولوجي.  بي  �م  /��س  وكالة 
برقـــم  �ل�ضالحي.  غــالــب  �حــمــد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة 
)7605( وتاريـخ:2009/8/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/10م

وكالة /�ضركة و�ي �ر بي جروب. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
�ل�ضالحي.  غالب  �حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  �ضيدالنية. 
برقـــم )11526( وتاريـخ:2017/12/26م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2020/12/26م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  كــوريــا.  بي  �ت�س  /دي  وكالة 
برقـــم  �ل�ضالحي.  غــالــب  �حــمــد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة 
)8803( وتاريـخ:2012/6/30م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/30م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  /مانكانيد  وكالة 
دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده �حمد غالب �ل�ضالحي. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/1/28م.   )11584(

تاريخ: 2020/1/28م

وكالة /�ضركة خمترب�ت �ي�ضا �خلا�ضة �ملحدودة / �ضركة نيتكا 
جتميل  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �خلا�ضة.  �يروفيديك�س 
غالب  �حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  ع�ضبية.  �دوية  ومنتجات 
�ل�ضالحي. برقـــم )10097( وتاريـخ:2014/8/11م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/11م

وكالة /خمترب�ت بيو �ند ي�ضرت �لطبية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
غالب  �حــمــد  بــاإ�ــضـــــم/عــبــده  �مل�ضجـلة  دو�ئـــيـــة.  منتجات 
�ل�ضالحي. برقـــم )10352( وتاريـخ:2015/2/25م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/25م

وكالة /كومري �ضيال كوميكاما�ضو. مو�ضــوع �لوكــالــة/��ضمده. 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  �جرو�ضتار  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)11157( وتاريـخ:2017/6/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/6/3م
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�لوكــالــة/��ضمده.  مو�ضــوع  �مل�ضاهمه.  مــور  /جــرو  وكالة 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  �ضتار  �أجرو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2019/8/21م.   )12621(

تاريخ: 2020/8/21م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضيوتي�س.  فارما  /�يكوبي  وكالة 
برقـــم  �لــتــجــاريــة.  �ل�ضالحي  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجـلة 
)4428( وتاريـخ:2002/7/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/20م

وكالة /يوجن جني فارما �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات 
�حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  جتميل.  وم�ضتح�ضر�ت  دو�ئية 
وتاريـخ:2010/6/13م.   )7993( برقـــم  �ل�ضالحي.  غالب 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/13م

�لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  فارما.   6 /برو�ضبرييتي  وكالة 
غالب  �حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  �لــدو�ئــيــة.  �ملنتجات 
�ل�ضالحي. برقـــم )12289( وتاريـخ:2019/2/13م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/13م

دو�ئية  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  باك.  فارما  /�وم  وكالة 
وم�ضتح�ضر�ت جتميل. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة تاج فارما للغذ�ء 
و�لدو�ء �ملحدودة. برقـــم )12287( وتاريـخ:2019/2/12م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/2/12م

مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �خلــا�ــضــة  �لــدولــيــة  ــــس  /يف.�� ــة  وكــال
�لوكــالــة/منتجات دو�ئية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة تاج فارما 
وتاريـخ:2018/7/24م.   )11906( برقـــم  و�لدو�ء.  للغذ�ء 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/24م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ملحدودة.  فارما  /هانا  وكالة 
غالب  �حمد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  و�لتجميل.  ـــة  �الأدوي
وذلك   وتــاريـــــخ:2010/7/5م.   )8027( برقـــم  �ل�ضالحي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/5م

منتجات  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  كر�فت.  /بينتا  وكالة 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  �لتجميل.  وم�ضتح�ضر�ت  �لدو�ئية  �ل�ضركة 
�ضركة تاج فارما للغذ�ء و�لدو�ء �ملحدودة. برقـــم )12296( 
ــــخ:2019/2/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/2/18م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لتجميل  مل�ضتح�ضر�ت  بيو  /�ضركة  وكالة 
�مل�ضجـلة  و�ك�ض�ضو�ر�ت.  جتميل  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت 
 )10235( برقـــم  �الحـــول.  �أحمد  �ضرحان  باإ�ضـم/�أحمد 
ــــخ:2014/12/2م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/12/2م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  فارما  ليومارك  وكالة /�ضركة 
�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أحمد �ضرحان �أحمد �الحول. برقـــم 
)9573( وتاريـخ:2013/10/2م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/10/2م

مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  �ل�ضعودية  /�ل�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتلزمات  �لوكــالــة/�أدوية 
�ضرحان �الأحول. برقـــم )2429( وتاريـخ:1995/10/29م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/29م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  البــر�تــوريــز.  /�ضتيفل  وكالة 
 )2453( برقـــم  �الأحــول.  �ضرحان  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1995/11/19م. وذل

2020/11/19م
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مو�ضــوع  ــة.  ــي ــدو�ئ �ل لل�ضناعات  �حلــيــاه  /�ــضــركــة  وكــالــة 
�الأحول.  �ضرحان  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1997/10/20م.   )3161( برقـــم 

من تاريخ: 2020/10/20م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  يف.  بي  يندرالند  /فامار  وكالة 
برقـــم  ـــول.  �الح �حمد  �ضرحان  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة 
)8905( وتاريـخ:2012/10/6م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/10/6م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �تــ�ــس.  بــي  �م  جــي  /كــزنــوفــا  وكــالــة 
�أحمد  �ضرحان  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  جتميل.  م�ضتح�ضر�ت 
�الحول. برقـــم )9480( وتاريـخ:2013/8/5م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/5م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لهند�ضية.  لل�ضناعات  /كربازي  وكالة 
�لعزي  باإ�ضـم/عبد�هلل  �مل�ضجـلة  منزلية.  كهربائية  �أجهزة 
�ضيف �حمد. برقـــم )5550( وتاريـخ:2005/8/13م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/13م

وكالة /نيبون كوماكوكي تي. مو�ضــوع �لوكــالــة/                                 . 
 )1230( برقـــم  �أنــعــم.  عبده  حممد  باإ�ضـم/طه  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1988/3/10م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/3/10م

مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  فارما  �أتكو  /�ضركة  وكالة 
�أ�ضعد  قائد  عبده  باإ�ضـم/ورثة  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
وذلك   وتــاريـــــخ:2016/9/27م.   )10805( برقـــم  �لــور�يف. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/9/27م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  لبور�توريز.  /هاو�ضمان  وكالة 
 )1055( برقـــم  �لتجارية.  �لور�يف  باإ�ضـم/حمالت  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:1986/7/8م. وذل

2020/7/1م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لكيماوية.  /ممفي�س  وكالة 
 )1056( برقـــم  �لتجارية.  �لور�يف  باإ�ضـم/حمالت  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:1986/7/8م. وذل

2020/7/1م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لــالأدويــة.  �لعربية  /�ل�ضركة  وكالة 
برقـــم  �لـــــور�يف.  قــائــد  بــاإ�ــضـــــم/عــبــده  �مل�ضجـلة  �أدويـــــة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1986/7/8م. وذلك    )1057(

2020/7/8م

يونيفارما.  �لدو�ئية  لل�ضناعات  �لعاملية  /�ل�ضركة  وكالة 
�أ�ضعد  باإ�ضـم/عبده قائد  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:1999/8/5م.   )3626( برقـــم  �لور�يف. 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/5م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  لالأدوية.  �مــون  /�ضركة  وكالة 
 )6561( برقـــم  ميا�س.  علي  �ضالح  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2007/7/31م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/7/31م

وكالة /هيلتي ملنتجات �لرعاية �ل�ضحية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
م�ضتلزمات طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/عبده قائد �لور�يف. برقـــم 
)2360( وتاريـخ:1995/8/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/12م
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مو�ضــوع  �لتجميل.  مل�ضتح�ضر�ت  �لعاملية  �يفا  /معامل  وكالة 
قائد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  جتميل.  �لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت 
ــخ:1995/8/12م.  ـــ وتــاري  )2361( برقـــم  �لـــور�يف.  �أ�ضعد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/8/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لعلب.  وتعبئة  ل�ضناعة  /كــان  وكالة 
وغريها.  �حل�ضرية  �ملــبــيــد�ت  مــن  �ل�ضركة  منتجات  جميع 
 )3669( برقـــم  �لــور�يف.  �أ�ضعد  قائد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1999/9/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/9/30م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لطبية.  لالأدو�ت  جيو  /جيانغ�ضو  وكالة 
حتت  �البـــر   , �ملهبلي  �ملــنــظــار   , �لت�ضريب  �أطــقــم   , حمــاقــن 
برقـــم  ــور�يف.  �ل �أ�ضعد  قائد  باإ�ضـم/عبده  �مل�ضجـلة  �جللد. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2012/9/23م.   )23688861(

تاريخ: 2020/9/23م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  كــري.  هيلث  /لوكميد  وكــالــة 
�أنابيب جميع عينات �لدم. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضليم �حمد حممد 
وذلك   وتاريـخ:2017/6/10م.   )11172( برقـــم  �ل�ضاو�س. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/10م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  ميديكال  لونغ  /فــور  وكالة 
م�ضتلزمات طبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضليم �حمد حممد �ل�ضاو�س. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2018/6/12م.   )11857( برقـــم 

من تاريخ: 2020/6/12م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �خلا�ضة  ميديكري  �م  بــي  ــس  ��/ وكــالــة 
�لوكــالــة/جميع �ملنتجات �لطبية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضليم �حمد 
وتاريـخ:2017/6/7م.   )11170( برقـــم  �ل�ضاو�س.  حممد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/7م

�لوكــالــة/حلويات  مو�ضــوع  �يــه.  بي  ��ــس  /�لــيــدي  وكالة 
وب�ضكويت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة د�ميوند للتجارة �ملحدودة. 
�ضت  ملدة  وذلــك   ــخ:2008/8/16م.  وتــاريـــ  )7135( برقـــم 

�ضنو�ت من تاريخ: 2015/8/16م

مو�ضــوع  �لطبية.  لــــالأدو�ت  جـــو�ن  ــاو  ج /زجنــيــاجن  وكــالــة 
عبد�هلل  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/منتجات 
�ملح�ضار. برقـــم )9461( وتاريـخ:2013/7/28م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/7/28م

مو�ضــوع  �ملحدودة.  �لطبية  لالدو�ت  توجني  /هاجنزو  وكالة 
عبد�هلل  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  بال�ضتيكية.  �لوكــالــة/حقن 
�ملح�ضار. برقـــم )6605( وتاريـخ:2007/8/22م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/8/22م

�حل�ضا�ضه.  �لطبقات  ملنتجات  جين�ضياجن  زهوجن  /ياجن  وكالة 
باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �جلر�حه.  �لوكــالــة/قفاز�ت  مو�ضــوع 
وتاريـخ:2005/6/21م.   )5471( برقـــم  �ملح�ضار.  عبد�هلل 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/6/21م

�ملحدودة.  لــالإطــار�ت  و�جن  �ضو�جن  �ضاندوجن  /�ضركة  وكالة 
عبد�هلل  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�إطار�ت.  مو�ضــوع 
�ملح�ضار. برقـــم )5475( وتاريـخ:2005/6/25م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2020/6/25م

�لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /تري�ضمد  وكالة 
برقـــم  ظافر.  علي  عبد�لقوي  باإ�ضـم/�ضياء  �مل�ضجـلة  طبية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2006/7/8م. وذلك    )5957(

2020/7/8م
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مو�ضــوع  �لطبية.  للمعد�ت  كانغ  �ضينغ  /جيانغ�ضو  وكالة 
�أحمد  باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  طبية.  �لوكــالــة/منتجات 
وتاريـخ:2019/7/16م.   )12573( برقـــم  �مليتمي.  حممد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/16م

�لطبية  و�لــنــبــاتــات  لــالأدويــة  �لعربية  /�لــ�ــضــركــة  وكــالــة 
باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  )ميباكو(. 
وتــاريـــــخ:2000/10/29م.   )3944( برقـــم  �مليتمي.  �أحمد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/10/29م

وكالة /روبي �ضرجكال. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضماد�ت جر�حية 
و�لن�ضيج �لطبي عد� �ملو�د �خلام. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أحمد �أحمد 
وذلك   وتــاريـــــخ:2012/12/26م.   )9032( برقـــم  �مليتمي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/12/26م

�لفح�س.  �لوكــالــة/قفاز�ت  �لدولية. مو�ضــوع  وكالة /��ضاب 
�مل�ضجـلة باإ�ضـم/�حمد �حمد حممد �مليتمي. برقـــم )12448( 
ــــخ:2019/5/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/5/18م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  لندبيك.  ــس  �� /�يـــه  وكــالــة 
برقـــم  ــة.  ــالأدوي ل �جلنتني  �أر�ـــس  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريـــــخ:1994/9/17م.   )59(

2020/9/7م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  جي.  كي  مريك  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  ــة.  ــالأدوي ل �جلنتني  �أر�ـــس  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)5559( وتاريـخ:2005/8/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/8/20م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــة.  ــالأدوي ل �يجيبت  /ليبت�س  وكــالــة 
�أر�س  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  طبية.  وم�ضتح�ضر�ت  ــة  �أدوي
 )11430( برقـــم  �لطبية.  و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  �جلنتني 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2017/11/12م. وذل

2020/11/12م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �خلا�ضة.  �ضوي�س  فارما  /مادوك�س  وكالة 
�أر�س  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �الأدويــة.  من  �ل�ضركة  منتجات 
�جلنتني لالأدوية. برقـــم )11429( وتاريـخ:2017/11/12م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/11/12م

وكالة /ثورنتون ورو�س �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. 
و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  �جلنتني  �أر�س  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
وذلك   وتــاريـــــخ:2018/7/17م.   )11890( برقـــم  �لطبية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/7/17م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  /�لـــر�م  وكالة 
�أدوية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �أر�س �جلنتني لالأدوية. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2004/10/16م.   )5189(

تاريخ: 2020/10/16م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضانني.  /مريك  وكالة 
 )6024( برقـــم  ــة.  ــالأدوي ل �جلنتني  �أر�ـــس  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2006/8/20م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2020/8/20م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  جــي.  �يــه  �ضن�س  اليــف  /ريكون  وكالة 
برقـــم  �لغز�يل.  عبده  علي  باإ�ضـم/ف�ضل  �مل�ضجـلة  ــة.  �أدوي
)5048( وتاريـخ:2004/7/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2020/7/13م


