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وكالة /اس ايه سب. موضــوع الوكــالة/معدات الطباخة 
سامل  حمفوظ  بإسم/  املسجلة  كهربائية.  ومستلزمات 
وذلك   وتاريخ:2000/4/24م.   )3801( برقـــم  مشاخ. 

ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/24م

موضــوع  اي.  اس  يتزا  وشركاه  السيار  /ناصر  وكالة 
بإسم/  املسجلة  وتربيد.  تكييف  الوكــالة/أجهزة 
 )7702( برقـــم  ــزب.  ــع ال عــلــي  امحـــد  حمــمــد 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2009/11/2م.  ــاري وت

2021/11/2م

موضــوع  وفروعها.  انترناشيونال  ايرست  /دايت  وكالة 
الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ مكتوم امحد عبداهلل 
وذلك   وتاريخ:2000/10/7م.   )3922( برقـــم  حزام. 

ملدة سنتني من تاريخ: 2021/10/7م

موضــوع  املحدودة.  اخلاصة  بايوتك  /ربالكس  وكالة 
)أ(  امللحق  حسب  جاهزة  دوائية  الوكــالة/منتجات 
بإسم/  املسجلة  صنف.  ومخسون  واربعة  مائتان  لعدد 
 )11565( برقـــم  اليوسفي.  حيدر  حممد  ــد  رائ
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2018/1/17م.  ــاري وت

2022/9/1م

الوكــالة/مجيع  موضــوع  لالمسدة.  /سيمرنيس  وكالة 
القابلة. املسجلة بإسم/ سعيد صاحل  منتجات االمسدة 
زايد جياش. برقـــم )13695( وتاريخ:2021/4/26م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/26م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  فارما  /اليكسندر  وكالة 
ثالثة  ولعدد   )1( امللحق  يف  واملحددة  غذائية  مكمالت 
واملحضار  حيان  ابن  شركة  بإسم/  املسجلة  أصناف. 
 )12540( برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/6/26م.  ــاري وت

2022/6/26م

وكالة /كيالين ميديكال للصناعات. موضــوع الوكــالة/
مستلزمات طبية حسب الكتلوج. املسجلة بإسم/ شركة 
الطبية.  واملستلزمات  لألدوية  واملحضار  حيان  ابن 
برقـــم )8715( وتاريخ:2012/6/9م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/6/9م

وكالة /الكون فارما سيوتيكال )االم( ليسو سريا منتجات 
خط  الوكــالة/ادوية  موضــوع  اسبانيا.  كوزي  الكون 
منتجات الكون كوزي اسبانيا. املسجلة بإسم/ شركة ابن 
حيان واملحضار. برقـــم )3310( وتاريخ:1998/5/4م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/5/4م

موضــوع  الطبية.  للتجهيزات  رازا  /شركة  وكالة 
مغلفه  انابيب  كرمي  كيويت   , كيور  الوكــالة/هاين 
املسجلة  اجلــرار.  بروبلني  بوكي  عية  او  بالبالستيك 
برقـــم  لألدوية.  واملحضار  حيان  ابن  شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2013/6/29م.   )9378(

تاريخ: 2022/6/29م

موضــوع  املــحــدودة.  اخلاصة  ستار  /معامل  وكالة 
الوكــالة/ادوية بشرية. املسجلة بإسم/ رائد حممد حيدر 
وتــاريــخ:2020/5/17م.   )13118( برقـــم  اليوسفي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/5/17م

موضــوع  بارليس.  براندس  انترناشنال  /دانون  وكالة 
امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة  أطفال.  الوكــالة/اغذية 
عبداهلل حزام. برقـــم )3764( وتاريخ:2010/2/22م. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2021/2/22م

الوكــالة/ موضــوع  اي.  يب  اس  ليدريل  /وايت  وكالة 
حزام.  عبداهلل  امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة  أدوية. 
برقـــم )5351( وتاريخ:2005/3/12م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/3/12م
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موضــوع  املحدودة.  الطبية  للعقاقري  /فليمنجو  وكالة 
الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ مكتوم امحد عبداهلل 
وذلك   وتاريخ:2005/3/21م.   )5361( برقـــم  حزام. 

ملدة سنتني من تاريخ: 2021/3/21م

وكالة /املؤسسة الصناعية االنشائية الصينية لالحتاد 
الوكــالة/امسنت  موضــوع   . التقين  االقتصادي 
املسجلة  االخــرى.  املدنية  واملشاريع  اخلدمات  وبقية 
 )5485( برقـــم  حزام.  عبداهلل  امحد  مكتوم  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنتني  وذلك   وتــاريــخ:2005/6/29م. 

2021/6/29م

الوكــالة/أدوية.  موضــوع  فارما.  فلن  /شركة  وكالة 
برقـــم  حزام.  عبداهلل  امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة 
من  سنتني  ملدة  وذلك   وتاريخ:2005/3/21م.   )5360(

تاريخ: 2021/3/21م

وكالة /كرومبتون جريفز املحدودة. موضــوع الوكــالة/
حموالت. املسجلة بإسم/ مكتوم امحد عبداهلل حزام. 
برقـــم )5336( وتاريخ:2005/3/5م. وذلك  ملدة سنتني 

من تاريخ: 2021/3/5م

الدولية.  البترول  خلدمات  سنيوبيك  /هيئة  وكالة 
ومشاريع  البترول  هندسة  الوكــالة/خدمات  موضــوع 
حزام.  عبداهلل  امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة  املعدات. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2006/11/19م.   )6152( برقـــم 

سنتني من تاريخ: 2021/11/19م

الوكــالة/ موضــوع  انترناشنال.  هول  /وايت  وكالة 
حزام.  عبداهلل  امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة  أدوية. 
ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2000/10/7م.   )3923( برقـــم 

سنتني من تاريخ: 2021/10/7م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  انفرابور  /ارافلي  وكالة 
خطوط توزيع الطاقة الكهربائية واملناقصات يف املجال. 
برقـــم  حزام.  عبداهلل  امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة 
من  سنتني  ملدة  وذلك   وتاريخ:2008/8/30م.   )7153(

تاريخ: 2021/8/30م

موضــوع  زدور.   - يب  اس  بوالند   - /جيو  وكالة 
امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة  أطفال.  الوكــالة/حليب 
عبداهلل حزام. برقـــم )5848( وتاريخ:2006/4/10م. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2021/4/10م

املحدودة.  العاملية  التشخيصية  /سانوكيميا  وكالة 
موضــوع الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ مكتوم امحد 
عبداهلل حزام. برقـــم )5421( وتاريخ:2005/5/9م. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2021/5/9م

وكالة /يونيان اكسبو سنوس ان زاين يك فورد سيمزدي 
املسجلة  الوكــالة/ديناميت.  موضــوع  شاسيون.  ان 
 )3774( برقـــم  حزام.  عبداهلل  امحد  مكتوم  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنتني  ملدة  وذلك   ــخ:2010/3/7م.  ــاري وت

2021/3/7م

وكالة /اكتاريس اس.ايه.اي. موضــوع الوكــالة/عددات 
احادية  واخصائية  الكترومكانيكية  كهربائية  سكن 
وصناعية  جتارية  كهربائية  وعدادات  الطور  وثالثية 
امحد  مكتوم  بإسم/  املسجلة  عدادات.  قراءة  انظمة 
عبداهلل حزام. برقـــم )4057( وتاريخ:2001/5/16م. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2021/5/16م

واالغذية  االلبان  ملنتجات  السعودية  /الشركة  وكالة 
 , , جنب  عصائر   , الوكــالة/حليب  موضــوع  املحدودة. 
ايس كرمي. املسجلة بإسم/ مكتوم امحد عبداهلل حزام. 
برقـــم )3772( وتاريخ:2000/2/28م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/2/28م
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املسامهه  االدويــة  لصناعة  العربية  /الشركة  وكالة 
املسجلة  الوكــالة/أدوية.  موضــوع  ــحــدودة.  امل
 )3778( برقـــم  لالدوية.  العربية  الشركة  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنتني  وذلك   وتــاريــخ:2000/3/27م. 

2022/3/27م

)مصدر(.  بيربكورن  ارنست  )منتج(  فارما  /اوسبا  وكالة 
الشركة  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية.  موضــوع 
العربية لالدوية. برقـــم )4035( وتاريخ:2001/4/3م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/3م

الوكــالة/ وكالة /شركة جي دبليو لالدوية. موضــوع 
لالدوية.  العربية  الشركة  بإسم/  املسجلة  ــة.  أدوي
برقـــم )6336( وتاريخ:2007/3/18م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/3/18م

الوكــالة/ موضــوع  ــه.  اي اس  /فيانكس  وكــالــة 
املسجلة   .)1( امللحق  حسب  طبية  ومستلزمات  أدوية 
 )10392( برقـــم  لالدوية.  العربية  الشركة  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2015/3/24م.  ــاري وت

2022/3/24م

وكالة /الشركة االوروبية املصرية للصناعات الدوائية. 
الشركة  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية.  موضــوع 
العربية لالدوية. برقـــم )4657( وتاريخ:2003/4/7م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/7م

موضــوع  املحدودة.  اميفارما  معامل  /شركة  وكالة 
الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ شركة رواسي السعيدة 
 )12302( برقـــم  املــحــدودة.  والتسويق  للتجارة 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/2/17م.  ــاري وت

2022/2/17م

وكالة /ميدي سيف الدوائية. موضــوع الوكــالة/أدوية. 
املسجلة بإسم/ شركة رواسي السعيدة للتجارة والتسويق 
وتاريخ:2018/12/5م.   )12145( برقـــم  املحدودة. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/12/5م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  فورامي  /شركة  وكالة 
رواسي  شركة  بإسم/  املسجلة  بالفم.  العناية  منتجات 
السعيدة للتجارة والتسويق املحدودة. برقـــم )12493( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2019/5/4م. 

2022/5/4م

موضــوع  املحدودة.  فارماكري  معامل  /شركة  وكالة 
املرفقة  القائمة  حسب  صيدالنية  الوكــالة/منتجات 
شركة  بإسم/  املسجلة  صنف.  عشر  ثالثة  لعدد 
 )12491( برقـــم  والتسويق.  للتجارة  السعيدة  رواسي 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/9/14م.  ــاري وت

2022/9/14م

الينو  املحدودة  اخلاصة  بستابقورد  /معامل  وكالة 
الوكــالة/أدوية  موضــوع  اخلاصة.  الصحية  للرعاية 
عبدالقادر.  علي  امحد  علي  بإسم/  املسجلة  بشرية. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/4/23م.   )11748( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2022/4/23م

موضــوع  املحدودة.  شاسون  استرايرز  /شركة  وكالة 
الوكــالة/منتجات دوائية حسب امللحق )1( ولعدد مائه 
وثالثة وعشرون صنف ما عدا االصناف املسجلة باسم 
مدين ياسني. املسجلة بإسم/ علي امحد علي عبدالقادر. 
برقـــم )11849( وتاريخ:2018/6/6م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/6/6م

وكالة /شركة هنر االردن للصناعات الدوائية. موضــوع 
عيسى  حممد  امحد  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية. 
وذلك   وتاريخ:2008/6/7م.   )7028( برقـــم  اجلاكي. 

ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/7م
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وكالة /يورميدكس الدوائية اخلاصة املحدودة , يونيسون 
لالعمال الكيميائية. موضــوع الوكــالة/مجيع منتجات 
بإسم/ امحد حممد عيسى  املسجلة  الدوائية.  الشركة 
ــخ:2018/6/11م.  ــاري وت  )11855( برقـــم  اجلاكي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/11م

موضــوع  الدوائية.  للصناعات  /العامرية  وكالة 
العربية  الشركة  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية. 
وذلك   وتاريخ:2003/4/5م.   )4655( برقـــم  لالدوية. 

ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/5م

موضــوع  الصيدالنية.  للمنتجات  /ليبتيس  وكالة 
الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ مكتوم امحد عبداهلل 
وذلك   وتاريخ:2005/10/1م.   )5619( برقـــم  حزام. 

ملدة سنتني من تاريخ: 2021/10/1م

وكالة /ماجدوفا واوالده. موضــوع الوكــالة/رز سوباري 
بامستيك ملك املطبخ بيل. املسجلة بإسم/ مكتوم امحد 
عبداهلل حزام. برقـــم )3211( وتاريخ:1997/12/18م. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2020/12/18م

موضــوع  للبطاريات.  املسامهة  تياسانج  /شركة  وكالة 
الوكــالة/ بطاريات. املسجلة بإسم/ عبداهلل حممد حممد 
وتــاريــخ:2012/4/5م.   )7879( برقـــم  مثىن.  امحد 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/5م

وكالة /شركة جيانج سوهيبني بايو كيميكال. موضــوع 
الوكــالة/ مبيدات زراعية عدد اربعة اصناف. املسجلة 
برقـــم  املسوري.  عبداهلل  حممد  عبدالكرمي  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2021/4/4م.   )13639(

تاريخ: 2022/4/4م

وكالة /جمموعة شركة جواجنز هوبايو هوانان موتورز 
وقطع  نارية  دراجات  الوكــالة/  موضــوع  املحدودة. 
غيارها حسب الكتلوج املرفق. املسجلة بإسم/ امري جبلي 
وتاريخ:2013/6/24م.   )9361( برقـــم  القطاع.  جبل 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2021/6/24م

الوكــالة/  موضــوع  التونسية.  يومناد  /شركة  وكالة 
ادوية. املسجلة بإسم/ عبداهلادي حسن حسن اهلمداين. 
برقـــم )4949( وتاريخ:2004/5/3م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/5/3م

وكالة /مؤسسة نانكانج رابر لالطارات املحدودة. موضــوع 
الوكــالة/ اطارات. املسجلة بإسم/ عبداهلل حممد امحد 
وذلك   وتاريخ:2010/6/21م.   )8009( برقـــم  مثىن. 

ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/21م

اجلافة  للبطاريات  املسامهة  بياكو  /شركة  وكالة 
واخلازنه. موضــوع الوكــالة/ بطاريات جافه وخازنه. 
برقـــم  مثىن.  امحد  حممد  عبداهلل  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2009/12/8م.   )7739(

تاريخ: 2021/12/8م

الوكــالة/  موضــوع  للسيارات.  يونيلي  /شركة  وكالة 
مثىن.  امحد  حممد  عبداهلل  بإسم/  املسجلة  اطارات. 
برقـــم )8712( وتاريخ:2012/6/6م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/6/6م

املتحدة  )الواليات  اوتيل  توب  منتجات  /شركة  وكالة 
االمريكية(. موضــوع الوكــالة/ زيوت نفطيه. املسجلة 
 )7659( برقـــم  مثىن.  امحد  حممد  عبداهلل  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنتني  وذلك   وتــاريــخ:2009/9/27م. 

2021/9/27م
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موضــوع  املطاط.  لصناعة  اجلنو  /الشركة  وكالة 
الوكــالة/ اطارات. املسجلة بإسم/ عبداهلل حممد امحد 
مثىن. برقـــم )8852( وتاريخ:2012/9/3م. وذلك  ملدة 

سنتني من تاريخ: 2021/9/3م

وكالة /شاندونغ نريكونتيسنت تاير املحدودة. موضــوع 
التجارية  العالمة  ان  ار  يب  يب  اطــارات  الوكــالة/ 
بإسم/ عبداهلل حممد  املسجلة  االتفاقية.  املذكورة يف 
امحد مثىن. برقـــم )12033( وتاريخ:2018/10/10م. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2021/10/10م

شركة  )منتج(  املحدودة  كوزفلك  دنتال  /شركة  وكالة 
مواد  الوكــالة/  موضــوع  للتصدير.  مانغرماست 
املسجلة  االســنــان.  ومعاجني  الفم  لغسيل  اعشاب 
 )4745( برقـــم  اجلوحلي.  قائد  قاسم  فيصل  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2003/7/23م.  ــاري وت

2022/7/23م

والصحية.  الطبيعية  للمنتجات  مكسمار  /شركة  وكالة 
 , فلر  قــراص  عشبية  منتجات  الوكــالة/  موضــوع 
قاسم  فيصل  بإسم/  املسجلة  مص.  اقــراص  معاجني 
قائد اجلوحلي. برقـــم )8749( وتاريخ:2012/6/14م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/14م

موضــوع  انترناشيونال.  البوراتوريز  /سافوي  وكالة 
الوكــالة/ منتجات سافوي واملنتجات اليت تصنع الشركة 
سافوي من قبل شركة بني. املسجلة بإسم/ فيصل قاسم 
قائد اجلوحلي. برقـــم )4138( وتاريخ:2001/8/18م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/8/18م

)استراليا   , )تايلند(  ليمتد  ساينس  /ميجااليف  وكالة 
كري  هيلث  انفشيا  شركة  )استراليا(  ليمتد  واي  يت  يب 
ادوية.  الوكــالة/  واهلند. موضــوع  املحدودة  اخلاصة 
واملحدودة.  لالدوية  جمنس  شركة  بإسم/  املسجلة 
برقـــم )8765( وتاريخ:2012/7/2م. وذلك  ملدة سنتني 

من تاريخ: 2021/7/2م

وكالة /شركة تشانغشانيفني لالجهزة املحدودة. موضــوع 
الوكــالة/ كافة اجهزة الطرد املركزي املختربية الطبية 
نوفل.  علي  عبده  حممد  بإسم/  املسجلة  واحلاضنات. 
برقـــم )13219( وتاريخ:2020/9/9م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/9/9م

يف  ساي  اورونلريت  اوجاتك  نانشورال  /أسبني  وكالة 
تكميليه  اغذية  الوكــالة/  موضــوع  ايــه.  تيكارت 
واملنتجات الطبيعية. املسجلة بإسم/ معني حسني حيىي 
القادري. برقـــم )9329( وتاريخ:2013/6/11م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/11م

وكالة /الشركة الوطنية للصناعات الدوائية. موضــوع 
الوكــالة/ ادوية. املسجلة بإسم/ حممد حممد عبدالواسع 
وذلك   وتاريخ:2002/6/9م.   )4384( برقـــم  الطيب. 

ملدة سنة من تاريخ: 2022/6/9م

موضــوع  املحدودة.  بوينت  كابلني  /خمتربات  وكالة 
 .)1( امللحق  حسب  صيدالنية  منتجات  الوكــالة/ 
املسجلة بإسم/ حممد حممد عبدالواسع الطيب. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/6/25م.   )10727(

تاريخ: 2022/6/25م

وكالة /شركة اكسري فارما سيوتيكال. موضــوع الوكــالة/ 
ادوية. املسجلة بإسم/ حممد حممد عبدالواسع الطيب. 
برقـــم )4390( وتاريخ:2012/6/15م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/6/15م

وكالة /اوتوكام لقطع غيار السيارات املحدودة. موضــوع 
بإسم/  املسجلة  اهلوائي.  التعليق  انظمة  الوكــالة/ 
 )13755( برقـــم  الفخري.  عبداهلل  عبداهلل  خالد 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2021/6/19م.  ــاري وت

2022/6/19م
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الشاحنات  غيار  لقطع  اوتوموتف  دي  واي  /اي  وكالة 
موضــوع  )مصدر(.  الشاحنات  غيار  لقطع  يب  اس  اس 
الشاحنات  غيار  لقطع  املنتجات  كافة  الوكــالة/ 
عبداهلل  عبداهلل  خالد  بإسم/  املسجلة  والسيارات. 
الفخري. برقـــم )13569( وتاريخ:2021/3/3م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2022/3/3م

موضــوع  سبتون.  غيار  لقطع  موغيسان  /شركة  وكالة 
املحركات.  غيار  قطع  من  املنتجات  كافة  الوكــالة/ 
املسجلة بإسم/ خالد عبداهلل عبداهلل الفخري. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2021/3/8م.   )13577(

تاريخ: 2022/3/8م

وكالة /جاليبو جلو هيدروماس هيدروليك اوتوموتف سان يف 
تك اي اس. موضــوع الوكــالة/ االسطوانات اهليدروليكية 
ووحدات  اهليدروليكية  والصمامات  اهليدروليكية  واملضخات 
املسجلة  الكامله.  اهليدروليكية  الطقم  الطاقة  اطــالق 
 )13870( برقـــم  الفخري.  بإسم/ خالد عبداهلل عبداهلل 
تاريخ:  من  سنة  ملــدة  ــك   وذل وتـــاريـــخ:2021/8/25م. 

2022/8/25م

موضــوع  للعطور.  الدولية  التضامن  /شركة  وكالة 
)أ(  امللحق  حسب  وعطورات  جتميل  مواد  الوكــالة/ 
عالمة جدايل. املسجلة بإسم/ نبيل علي صاحل العودي. 
برقـــم )8359( وتاريخ:2011/5/2م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/5/2م

موضــوع  جي.  ايه  اويشانز  برودكتس  /ايوت  وكالة 
املسجلة  ادوية خط منتجات سولفي دوفار.  الوكــالة/ 
 )1994( برقـــم  االغربي.  قائد  امحد  ياسني  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:1993/2/23م.  ــاري وت

2022/2/23م

موضــوع  اند سترييز.  )اجيبت(  يسرفري  /شركة  وكالة 
بامللحق.  املحدده  اصناف  عشره  ادويــة  الوكــالة/ 
برقـــم  االغربي.  قائد  امحد  ياسني  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2014/2/18م.   )4889(

تاريخ: 2022/2/18م

موضــوع  سي.  ال  ال  فازد  كريا  هيلث  /اسبني  وكالة 
املسجلة  )الــتــروكــســني(.  ــد  واح صنف  الوكــالة/ 
 )7787( برقـــم  االغربي.  قائد  امحد  ياسني  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2010/1/13م.  ــاري وت

2022/1/13م

الوكــالة/  موضــوع  اكتينجسلشافت.  /هكسال  وكالة 
االغربي.  قائد  امحد  ياسني  بإسم/  املسجلة  ادوية. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2015/1/28م.   )10313( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2022/1/28م

ادوية عدد  الوكــالة/  ايلريت. موضــوع  /معامل  وكالة 
املسجلة  التعيني.  خطاب  يف  املذكورة  اصناف  سبعة 
 )12215( برقـــم  قائد االغربي.  ياسني امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2019/1/1م. 

2022/1/1م

وكالة /الشركة العربية السعودية اليابانية. موضــوع 
ثالثون  لعدد  املنتجات  قائمة  حسب  ادوية  الوكــالة/ 
االغربي.  قائد  امحد  ياسني  بإسم/  املسجلة  صنف. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/7/22م.   )11915( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2022/1/15م

وكالة /معامل ابوت اس ايه. موضــوع الوكــالة/ ادوية 
امحد  ياسني  بإسم/  املسجلة  عشر صنف.  احدى  عدد 
قائد االغربي. برقـــم )6243( وتاريخ:2007/1/16م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/1/16م

الوكــالة/  موضــوع  سوتيكلز.  فارما  /انتيجن  وكالة 
ادوية. املسجلة بإسم/ مؤسسة الرأفة لألدوية. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:1991/4/2م.  ــاري وت  )1654(

تاريخ: 2022/2/2م
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الدوائية.  للصناعات  شعباين  كسبار  /خمتربات  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  ادويــة.  الوكــالة/  موضــوع 
 )4833( برقـــم  ــدودة.  ــح امل للتجارة  غرناطة 
تاريخ:  من  سنتني  ملدة  وذلك   وتاريخ:2003/11/12م. 

2021/11/12م

وكالة /فارماسي البوراتوريس اس سي ارينا جاكزيوسكا 
ميلتوز.  روبرت  بالس  البورتورتيس  فارماسي  )املصنع( 
امللحق  حسب  صيدالنية  منتجات  الوكــالة/  موضــوع 
)1(. املسجلة بإسم/ شركة غرناطة للتجارة املحدودة. 
برقـــم )10520( وتاريخ:2015/11/23م. وذلك  ملدة 

سنتني من تاريخ: 2021/11/23م

وكالة /معامل يوروفارما املحدودة. موضــوع الوكــالة/ 
بإسم/  املسجلة  )أ(.  امللحق  حسب  دوائية  منتجات 
 )11464( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  غرناطة  شركة 
تاريخ:  من  سنتني  ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/11/22م. 

2021/11/22م

سانبايف  اولكلو  التيلريف  طب   مياه  /شركة  وكالة 
اجلراحة  قفازات  الوكــالة/  موضــوع  تيكريت. 
الدم  ونقل  منح  وجمموعات  والفحوصات  والعمليات 
بإسم/  املسجلة  الفقري.  العمود  وابر  ميدانية  وابر 
 )8955( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  غرناطة  شركة 
تاريخ:  من  سنتني  ملدة  وذلك   وتاريخ:2012/11/17م. 

2021/11/17م

موضــوع  املحدودة.  اخلاصة  اهلند  /روبوتيك  وكالة 
املسجلة  اتوماتيكية.  حتليل  اجهزة  الوكــالة/ 
 )11000( برقـــم  الدين.  شرف  ابوبكر  معاذ  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2017/2/22م.  ــاري وت

2022/2/22م

الوكــالة/  موضــوع  بايوتك.  جينروي  /شركة  وكالة 
والكتلوج   )1( امللحق  حسب  الكهربائي  حتليل  جهاز 
الدين.  شرف  ابوبكر  معاذ  بإسم/  املسجلة  املرفق. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/6/13م.   )11203( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2022/6/13م

موضــوع  املحدودة.  اخلاصة  ليبني  /خمتربات  وكالة 
بإسم/  املسجلة  ــة.  ــي دوائ منتجات  الوكــالة/ 
 )11624( برقـــم  الفقيه.  امحد  حممد  عبدالباري 
من  سنوات  اربع  ملدة  وذلــك   ــخ:2018/2/13م.  ــاري وت

تاريخ: 2019/2/13م

منتجات  خط  الوكــالة/  موضــوع  /بليماج.  وكالة 
عقد  هي حمددة يف  كما  ميكا  اجرونو  جلنوكيل جيش 
نعمان  مقبل  عبداحلميد  بإسم/  املسجلة  التوكيل. 
عبداهلل. برقـــم )8513( وتاريخ:2011/11/1م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/11/1م

وكالة /شركة هونان ليزهو هويكانج للتقنية املحدودة. 
وحقن  السالمة  وحقن  حقن  الوكــالة/  موضــوع 
االتسوسيد واجهزة الفتح. املسجلة بإسم/ امحد سعيد 
وتاريخ:2016/2/2م.   )10854( برقـــم  حسن.  حممد 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/2/2م

الوكــالة/منتجات  موضــوع  فارماتيك.  /شركة  وكالة 
الشركة من االدوية. املسجلة بإسم/ امحد سعيد حممد 
حسن. برقـــم )11077( وتاريخ:2017/4/25م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/25م

وكالة /فارماس دي.او.او. موضــوع الوكــالة/ منتجات 
حسن.  حممد  سعيد  امحد  بإسم/  املسجلة  صيدالنية. 
برقـــم )9228( وتاريخ:2013/4/16م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/4/16م

ــحــدودة.  امل خـــاص(  )قــطــاع  فــارمــا  /جيتز  وكــالــة 
املسجلة  )أ(.  امللحق  حسب  أدوية  الوكــالة/  موضــوع 
 )6964( برقـــم  حسن.  حممد  سعيد  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2008/5/10م.  ــاري وت

2022/5/10م
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وكالة /شركة ربلك فارما ليمتد للمنتجات الصيدالنية 
املسجلة  أدويــة.  الوكــالة/  موضــوع  والكيميائية. 
 )9234( برقـــم  حسن.  حممد  سعيد  امحد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2013/4/20م.  ــاري وت

2022/4/20م

التجميل.  ملستحضرات  احلياة  رمــز  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/ مستحضرات جتميل ثالثة أصناف. 
برقـــم  العودي.  صاحل  علي  نبيل  بإسم/  املسجلة 
)10858( وتاريخ:2016/11/14م. وذلك  ملدة سنة من 

تاريخ: 2021/11/14م

معدات  الوكــالة/  موضــوع  يف.  يب  /جيسنيك  وكالة 
مجيع البئية الفوقية وتوابعها. املسجلة بإسم/ شركة 
الوتاري للتجارة. برقـــم )1685( وتاريخ:1991/7/7م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/7/7م

وكالة /شركة بيوكري فارما. موضــوع الوكــالة/ أدوية. 
برقـــم  مياس.  علي  صاحل  حممد  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2008/5/14م.   )6986(

تاريخ: 2022/5/14م

منتجات  الوكــالة/  موضــوع  جي.  اس  /فافاج  وكالة 
صيدالنية حسب امللحق )أ(. املسجلة بإسم/ حممد صاحل 
وتاريخ:2010/5/18م.   )7952( برقـــم  مياس.  علي 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/5/18م

الوكــالة/  ايه. موضــوع  اس  فرانس  /وارتسيال  وكالة 
الطاقة  توليد  ــدات  ووح منتجات  وكافة  املحركات 
بإسم/  املسجلة  البحرية.  املحركات  منتجات  عدا  ما 
 )4706( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  االهــرام  شركة 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2003/6/3م. 

2022/6/3م

وكالة /وارتسيال قنيك اند او.اي. موضــوع الوكــالة/ 
ما  الطاقة  توليد  وحدات  منتجات  وكافة  املحركات 
بإسم/  املسجلة  البحرية.  املحركات  منتجات  عدا 
 )4705( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  االهــرام  شركة 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2003/6/3م. 

2022/6/3م

وكالة /وارتسيال نيذر الند يب يف. موضــوع الوكــالة/ 
ما  الطاقة  توليد  وحدات  منتجات  وكافة  املحركات 
بإسم/  املسجلة  البحرية.  املحركات  منتجات  عدا 
 )4703( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  االهــرام  شركة 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2003/6/3م. 

2022/6/3م

موضــوع  ــه.  اي جي  اس  اليايل  /وارتسيال  وكالة 
توليد  وحدات  منتجات  وكافة  املحركات  الوكــالة/ 
املسجلة  البحرية.  املحركات  منتجات  عدا  ما  الطاقة 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  ــرام  االه شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2003/6/3م.  ــاري وت  )4704(

تاريخ: 2022/6/3م

وكالة /شركة ننجبو داهو يفينغ فارما سوتكل. موضــوع 
الوكــالة/ منتجات دوائية. املسجلة بإسم/ ابوبكر امحد 
ناصر الصباري. برقـــم )9477( وتاريخ:2013/8/3م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/8/3م

موضــوع  املحدودة.  للمختربات  مريكري  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  املنتجات(.  )مجيع  ادوية  الوكــالة/ 
 )11098( برقـــم  الصباري.  ناصر  امحد  ابوبكر 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2017/5/7م. 

2022/5/7م

موضــوع  ايه.  اس  ازيلريو  تيوتوبر  /خمتربات  وكالة 
ناصر  امحد  طالل  بإسم/  املسجلة  أدوية.  الوكــالة/ 
وتــاريــخ:2007/12/31م.   )6787( برقـــم  الصباري. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/12/31م
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ماينغاكشويخ.  مينت  ايكو  هوسبيتال  /شركة  وكالة 
ملرة  مستخدمه  طبية  منتجات  الوكــالة/  موضــوع 
الصباري.  ناصر  امحد  طالل  بإسم/  املسجلة  واحدة. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/9/19م.   )10800( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2022/9/19م

املحدودة.  لالدوية  شينغ  تيان  هييب  /شركة  وكالة 
ستون  فقط  امللحق  حسب  ادوية  الوكــالة/  موضــوع 
صنف مع استبعاد مثانية اصناف مشاهبه الصناف حمالت 
ناصر  امحد  طالل  بإسم/  املسجلة  التجارية.  زيدان 
وتــاريــخ:2016/11/5م.   )10844( برقـــم  الصباري. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/11/5م

وكالة /خمتربات نا.و.ان اس ايه. موضــوع الوكــالة/ 
برقـــم  ومسعود.  جيد  شركة  بإسم/  املسجلة  أدوية. 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1994/4/27م.   )2295(

تاريخ: 2022/4/27م

املحدودة.  )هانفتشو(  ميدكيل  هيزنو  /شركة  وكالة 
املسجلة  طبية.  منتجات  الوكــالة/  موضــوع 
 )12907( برقـــم  راوح.  علي  علي  رفيق  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:2019/12/29م. 

2021/12/29م

وكالة /شركة هوجنستاير للصناعة والتجارة املحدودة. 
حممد  بإسم/  املسجلة  اطــارات.  الوكــالة/  موضــوع 
عبداهلل الصباري. برقـــم )4270( وتاريخ:2002/2/5م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/2/5م

ستريال  ــد  ان تاير  ستار  ــل  دب /كينجداو  وكــالــة 
املسجلة  إطـــارات.  الوكــالة/  موضــوع  كمبين. 
 )3979( برقـــم  الصباري.  عبداهلل  حممد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2001/1/20م.  ــاري وت

2022/1/20م

وكالة /تيونال انتربرايزا يب يت اي ليمتد )سنغافورة( 
انوميتف لالطارات والتيوبات )اهلند(. موضــوع الوكــالة/ 
اطارات وتيوبات. املسجلة بإسم/ حممد عبداهلل امحد 
الصباري. برقـــم )7449( وتاريخ:2009/5/5م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2022/5/5م

ــوت.  ــزي وال للشحوم  املــتــحــدة  /الــشــركــة  ــة  ــال وك
بإسم/  املسجلة  وشحوم.  زيوت  الوكــالة/  موضــوع 
 )8510( برقـــم  الصباري.  امحد  عبداهلل  حممد 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:2011/12/13م. 

2021/12/13م

وكالة /شركة شيفينج جوكسينج تاير كولتد. موضــوع 
الوكــالة/ إطارات. املسجلة بإسم/ حممد عبداهلل امحد 
وتــاريــخ:2002/11/22م.   )5179( برقـــم  الصباري. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/11/22م

الوكــالة/  موضــوع  للخدمات.  لعملية  /املؤسسة  وكالة 
املسجلة   .)1( امللحق  حسب  طبية  مستحضرات 
 )9277( برقـــم  العودي.  صاحل  علي  نبيل  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2013/5/13م.  ــاري وت

2022/5/13م

وكالة /شروق للمستحضرات الطبية )يب يف يت( املحدودة. 
موضــوع الوكــالة/ ادوية وأدوية سائبه )غري املعبئة( 
علي  نبيل  بإسم/  املسجلة  الصحية.  الرعاية  ومنتجات 
صاحل العودي. برقـــم )6957( وتاريخ:2008/4/30م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/30م

أدوية.  الوكــالة/  موضــوع  سكانفارم.  /شركة  وكالة 
برقـــم  العودي.  صاحل  علي  نبيل  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2007/5/20م.   )6436(

تاريخ: 2022/5/20م
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الوكــالة/  موضــوع  م.م.ح.  اخلليج  /باناسونيك  وكالة 
املسجلة  والكهربائية(.  )يدوية  ومصابيح  بطاريات 
بإسم/ حممد حسني صاحل احلجاجي. برقـــم )8370( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2011/5/9م. 

2022/5/9م

الوكــالة/  موضــوع  املحدودة.  للزيوت  /فاتكون  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  ستار.  ماركه  السيارات  زيوت 
 )2656( برقـــم  املحدودة.  العامة  للتجارة  احلجاجي 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:1996/6/6م. 

2022/6/6م

وكالة /شركة جيجيانغ نيوفولني للمنتجات الكهربائية. 
تعمل  اليت  املضخات  انفرترات  الوكــالة/  موضــوع 
بالطاقة الشمسية. املسجلة بإسم/ محود حسني صاحل 
وتاريخ:2020/5/12م.   )13108( برقـــم  احلجاجي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/5/12م

االيطالية  البناء  ملنتجات  دبليو   - يت  /إي  وكالة 
الكيبالت  ــط  رواب الوكــالة/  موضــوع  املــحــدودة. 
وملحقاهتا. املسجلة بإسم/ محود حسني صاحل احلجاج. 
برقـــم )11486( وتاريخ:2017/12/11م. وذلك  ملدة 

سنة من تاريخ: 2022/6/10م

انسترومنت.  ميديكل  وبريليكر  جوالن  /شركة  وكالة 
املسجلة  اسنان.  تنظيف  اجهزة  الوكــالة/  موضــوع 
برقـــم  العزيزي.  حممد  امحد  عبدالرمحن  بإسم/ 
)6738( وتاريخ:2007/11/21م. وذلك  ملدة سنتني من 

تاريخ: 2020/11/21م

ادوات  الوكــالة/  موضــوع  ايست.  ميدل  /هاجر  وكالة 
وفيشات  )مفاتيح  وامللحقات  كهربائية  ونظم  احلماية 
املسجلة  التركيب(.  قنوات  حتكم   وادوات  ــواح  وال
بإسم/ محود حسني صاحل احلجاجي. برقـــم )9373( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2013/6/29م.  ــاري وت

2022/6/29م

الوكــالة/  موضــوع  أ.  يب  سي  السكودا  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  سنيه(.  )طــوابــع  اسنان  منتجات 
 )7223( برقـــم  العزيزي.  حممد  امحد  عبدالرمحن 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2008/11/1م.  ــاري وت

2020/11/1م

الوكــالة/  موضــوع  املــحــدودة.  /شينهونج  وكالة 
بإسم/  املسجلة  لالسنان.  االستعمال  وحيدة  ابــر 
 )8110( برقـــم  العزيزي.  حممد  امحد  عبدالرمحن 
تاريخ:  من  ملدة سنتني  وذلك   وتــاريــخ:2010/9/29م. 

2020/9/29م

موضــوع  او.  او  زد  يب  اس  فارم  بايو  /شركة  وكالة 
 .)1( امللحق  يف  املحدد  دوائية  منتجات  الوكــالة/ 
وشاين(.  )املصلي  الطبية  اليسر  شركة  بإسم/  املسجلة 
برقـــم )9174( وتاريخ:2013/3/16م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2022/3/16م

اس  اس  لالدوية  املحدودة  ستارز  سيفن  /شركة  وكالة 
يب بايوتك كومبين ميتد. موضــوع الوكــالة/ منتجات 
)املصلي  الطبية  اليسر  شركة  بإسم/  املسجلة  دوائية. 
وشاين(. برقـــم )9076( وتاريخ:2013/1/15م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2022/1/15م

وكالة /ثيميس مديكري ليمتد. موضــوع الوكــالة/ ادوية 
حسب امللحق )1(. املسجلة بإسم/ شركة اليسر الطبية 
)املصلي وشاين(. برقـــم )10362( وتاريخ:2015/3/4م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2022/3/4م

وكالة /جيتني بيوتيك انك. موضــوع الوكــالة/ مجيع 
شركة  بإسم/  املسجلة  للشركة.  الطبية  املنتجات 
 )10712( برقـــم  وشــاين(.  )املصلي  الطبية  اليسر 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2016/6/11م.  ــاري وت

2022/6/11م
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وكالة /النسيون بايو تكنولوجي كومبين ميتد. موضــوع 
من  الشركة  تنتجها  اليت  االصناف  مجيع  الوكــالة/ 
شركة  بإسم/  املسجلة  التحليل.  واجهزة  املحاليل 
 )13153( برقـــم  وشــاين(.  )املصلي  الطبية  اليسر 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2020/6/27م.  ــاري وت

2022/6/27م

كافة  الوكــالة/  موضــوع  فارما.  /بيسيستا  وكالة 
والصحية  الغذائية  واملكمالت  )االدويــة  املنتجات 
بإسم/  املسجلة  التجميل(.  ومستحضرات  واالعشاب 
 )13749( برقـــم  حسن.  عبداهلل  قاسم  حافظ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2021/6/13م.  ــاري وت

2022/6/13م

وكالة /ثريدوز فارما يب يف يت ليمتد )املصنع( زينواليف 
كافة  الوكــالة/  موضــوع  املحدودة.  اخلاصة  كري 
والصحية.  الغذائية  واملكمالت  ــة  االدوي املنتجات 
برقـــم  حسن.  عبداهلل  قاسم  حافظ  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2021/7/5م.   )13787(

تاريخ: 2022/7/5م

كافة  الوكــالة/  موضــوع  الدوائية.  /نوتان  وكالة 
بإسم/  املسجلة  االدويـــة.  مــن  الشركة  منتجات 
 )12346( برقـــم  حسن.  عبداهلل  قاسم  حافظ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/3/16م.  ــاري وت

2022/3/16م

املحدودة. موضــوع  /شركة تربال درجز هاوس  وكالة 
الوكــالة/ ادوية. املسجلة بإسم/ حافظ قاسم عبداهلل 
وذلك   وتاريخ:2014/4/16م.   )9928( برقـــم  حسن. 

ملدة سنة من تاريخ: 2022/4/16م

وكالة /اسستم ميديكال طي سيهاريت لصناعة املحدودة. 
موضــوع الوكــالة/ مستلزمات طبية حسب كتلوج مجيع 
حسن.  عبداهلل  قاسم  حافظ  بإسم/  املسجلة  وكافة. 
برقـــم )9940( وتاريخ:2014/4/27م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/4/27م

الطبية  للمستحضرات  العربية  /الشركة  وكالة 
بشرية.  ــة  ادوي الوكــالة/  موضــوع  ارابكوميد. 
برقـــم  حسن.  عبداهلل  قاسم  حافظ  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/5/17م.   )11118(

تاريخ:2022/5/17م

ميتد.  كمبين  اندستراي  ميديكال  ون  /جونج  وكالة 
وريدية.  حقن   + ميدانية  ابر  الوكــالة/  موضــوع 
برقـــم  الطبية.  اليسر  شركة  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2002/6/10م.   )4387(

تاريخ:2022/6/10م

وكالة /شركة شايناتياجنني ريكو كومبين ميتد. موضــوع 
الوكــالة/ منتجات تشخيصية خمربية + منتجات وقاية 
الطبية  اليسر  شركة  بإسم/  املسجلة  الكتلوج.  حسب 
)املصلي وشاين(. برقـــم )8683( وتاريخ:2012/5/19م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/5/19م

موضــوع  لوجاتو(.  )فرع  رايه  شامواس  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  جاهزة.  دوائية  منتجات  الوكــالة/ 
شركة وكالة شهاب للتأمني والتجارة. برقـــم )7248( 
من  سنوات  ثالث  ملدة  وذلك   وتاريخ:2008/11/16م. 

تاريخ:2020/11/16م

رز.  الوكــالة/  موضــوع  ميتد.  فودز  يت  /ال  وكالة 
والتجارة.  للتأمني  شهاب  وكالة  شركة  بإسم/  املسجلة 
ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2011/7/16م.   )8433( برقـــم 

سنتني من تاريخ:2021/7/16م

الوكــالة/  موضــوع  .ا.  اس.ار  زول  /سيكشا  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  صنف.   )59( لعدد  ــة  ادوي
 )7255( برقـــم  والتجارة.  للتأمني  شهاب  وكالة 
من  سنوات  ثالث  ملدة  وذلك   وتاريخ:2008/11/23م. 

تاريخ:2020/11/23م
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الوكــالة/  موضــوع  دوجال.  كوزمتيك  /جوتو  وكالة 
ادوات جتميل. املسجلة بإسم/ شركة وكالة شهاب للتأمني 
وتاريخ:2009/12/26م.   )7764( برقـــم  والتجارة. 

وذلك  ملدة ثالث سنوات من تاريخ:2020/12/26م

ناتورا  االم  كوربوريشن  سيوتيكال  فارما  /ارنت  وكالة 
فيجور )منتج(. موضــوع الوكــالة/ فيتامينات ومقويات 
بإسم/ شركة  املسجلة  لعدد )12 صنف(.  امللحق  حسب 
 )7292( برقـــم  والتجارة.  للتأمني  شهاب  وكالة 
من  سنوات  ثالث  ملدة  وذلك   وتاريخ:2008/12/30م. 

تاريخ:2020/12/30م

موضــوع  يت.  يف  يب  فارما  هيلتون  /شركة  وكالة 
صنف.  عشرين  لعدد  امللحق  حسب  أدوية  الوكــالة/ 
والوكاالت.  للتأمني  وكالة شهاب  بإسم/ شركة  املسجلة 
ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2018/7/12م.   )7078( برقـــم 

سنتني من تاريخ:2021/7/12م

 .)BMN( للمعكرونه  بستان  ــة  /شــرك ــة  ــال وك
شركة  بإسم/  املسجلة  معكرونه.  الوكــالة/  موضــوع 
 )7203( برقـــم  والتجارة.  للتأمني  شهاب  وكالة 
من  ــدة سنتني  مل وذلـــك   ــخ:2008/10/19م.  ــ ــاري ــ وت

تاريخ:2021/10/19م

موضــوع  للصناعة.  بافرط  جمموعة  /شركة  وكالة 
)شطه,كاتشب,خل,صلصة(.  غذائية  الوكــالة/مواد 
والتجارة.  للتأمني  شهاب  وكالة  شركة  بإسم/  املسجلة 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2008/10/19م.   )7202( برقـــم 

سنتني من تاريخ:2021/10/19م

الوكــالة/ موضــوع  يوان.  فو  شاجنكو  /شركة  وكالة 
املسجلة  )كــبــســوالت(.  صحية  غذائية  منتجات 
برقـــم  البشاري.  ــزام  ح ناصر  عبداهلل  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2012/5/6م.  ــاري وت  )8672(

تاريخ:2022/5/6م

موضــوع  املحدودة.  لالدوية  بيكانج  /شاندونج  وكالة 
حزام  ناصر  عبداهلل  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/ادوية. 
البشاري. برقـــم )9134( وتاريخ:2013/2/16م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ:2022/2/16م

املحدودة.  اتبميو  الصيدالنية  ادميز  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/ادوية. املسجلة بإسم/ عبداهلل ناصر 
حزام البشاري. برقـــم )5302( وتاريخ:2005/2/15م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/2/15م

موضــوع  املحدودة.  الدولية  فينكاتيش  /ثري  وكالة 
اجلاهزة  البشرية  الدوائية  املنتجات  الوكــالة/مجيع 
احلالية واملستقبلية. املسجلة بإسم/ عبدالرمحن حيىي 
حسني مخيس. برقـــم )13027( وتاريخ:2020/3/15م. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ:2021/3/15م

الطبية.  لألجهزة  شوانغما  تشانغتشو  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/مجيع منتجات الشركة من املستلزمات 
الطبية. املسجلة بإسم/ عبدالرمحن علي سامل معروف. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/5/26م.   )11818( برقـــم 

سنة من تاريخ:2022/5/26م

املحدودة.  اهلندية  اليشن  فورميو  /سنيكوم  وكالة 
املسجلة  صيدالنية.  الوكــالة/مستحضرات  موضــوع 
برقـــم  مــعــروف.  ســامل  علي  عبدالرمحن  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/4/18م.   )11737(

تاريخ:2022/4/18م

وكالة /بيوست دتشالند املحدودة. موضــوع الوكــالة/
املسجلة  التفويض.  خبطاب  املحددة  االصناف  ادوية 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  غرناطة  شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2005/3/16م.   )5349(

تاريخ:2022/3/16م



256

وكالة /كوك فارما. موضــوع الوكــالة/مكمالت غذائية 
للتجارة  غرناطة  بإسم/  املسجلة  عشبية.  ومنتجات 
وتاريخ:2017/12/10م.   )11479( برقـــم  املحدودة. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2021/12/10م

وكالة /شركة جلوبال كوالييت هيلث. موضــوع الوكــالة/
ادوية )صنف واحد(. املسجلة بإسم/ غرناطة للتجارة 
وتاريخ:2017/3/21م.   )11026( برقـــم  املحدودة. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/3/21م

االدويــة.  لصناعة  كار  فارما  خمابر  /شركة  وكالة 
الشركة(.  منتجات  )كافة  الوكــالة/ادوية  موضــوع 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  غرناطة  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2017/3/1م.   )11006(

تاريخ:2022/3/1م

موضــوع  ال.  ار  اس  ناشيونال  /ارتوبراندانو  وكالة 
املسجلة  املالحق.  حسب  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  غرناطة  شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/4/12م.   )11052(

تاريخ:2022/4/12م

موضــوع  اتش.  يب  ام  جي  فارما  دي  اند  /يت  وكالة 
بإسم/  املسجلة  بشرية.  طبية  الوكــالة/منتجات 
 )8647( برقـــم  املحدودة.  للتجارة  غرناطة  شركة 
من  سنة  ملــدة  وذلـــك   وتـــــاريـــــخ:2012/4/22م. 

تاريخ:2022/4/22م

موضــوع  تويفلر.  ام  ميفرك  جلوال  /شركة  وكالة 
هبا.  اخلاصة  والعبوات  ســيــارات  الوكــالة/ملبات 
برقـــم  الشوايف.  سعيد  حممد  عبده  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2007/4/18م.   )6376(

تاريخ:2022/4/18م

موضــوع  كي.  كي  كوجيو  جاكو  كاو  /دينكس  وكالة 
املسجلة  كهربائي(.  )الصــق  الوكــالة/شليشان 
برقـــم  الــشــوايف.  سعيد  حممد  عــبــده  ــإســم/  ب
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2007/4/18م.   )6377(

تاريخ:2022/4/18م

موضــوع  املـــحـــدودة.  اهلــنــد  /اوتـــواليـــن  ــة  ــال وك
كهربائية.  ومنتجات  ــاءة  إض الوكــالة/منتجات 
برقـــم  الشوايف.  سعيد  حممد  عبده  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2007/3/27م.   )6353(

تاريخ:2022/3/27م

وكالة /شركة فولرن تاير املحدودة. موضــوع الوكــالة/           
الشوايف.  سعيد  حممد  عبده  بإسم/  املسجلة  إطارات. 
برقـــم )10403( وتاريخ:2015/4/8م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/4/8م

موضــوع  املستقلة(.  اي  ام  )اس  املطاط  /شركة  وكالة 
الوكــالة/اطارات الشاحنات. املسجلة بإسم/ حيىي حممد 
وتــاريــخ:2014/4/28م.   )9944( برقـــم  زيد.  عبده 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ:2022/4/28م

)ســوزهــاو(.  تيكنولوجيز  امنجنيت  /هوكيو  وكالة 
الطبية.  التصوير  وافالم  الوكــالة/اجهزة  موضــوع 
برقـــم  مــيــاس.  علي  فهد  بندر  بــإســم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2014/6/2م.  ــاري وت  )9993(

تاريخ:2022/6/2م

الدوائية.  للصناعات  فرما  طــه  /خمــابــر  وكــالــة 
)أ(.  امللحق  يف  املذكورة  الوكــالة/االدوية  موضــوع 
برقـــم  مياس.  صاحل  حممد  حيىي  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2021/4/10م.   )13661(

تاريخ:2022/4/10م
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الوكــالة/ موضــوع  ــار.  ف مــدي  /خمتربات  وكالة 
صنف.  وثالثون  واحــد  لعدد  امللحق  حسب  ــة  ادوي
برقـــم  مياس.  صاحل  حممد  حيىي  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2020/4/8م.   )13075(

تاريخ:2022/4/8م

موضــوع  ليمتد.  اي  يت  يب  سنغافورة  /بيناري  وكالة 
والصحة.  باجلسم  العناية  الوكــالة/منتجات 
برقـــم  مياس.  امحد  صاحل  حممد  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2010/5/5م.  ــاري وت  )7925(

تاريخ:2022/5/5م

موضــوع  الــدوائــيــة.  كري  هيلث  /بيوركس  وكالة 
امللحق.  حسب  الصحية  العناية  الوكــالة/منتجات 
برقـــم  مياس.  امحد  صاحل  حممد  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2010/5/5م.  ــاري وت  )7927(

تاريخ:2022/5/5م

الوكــالة/ موضــوع  فارما.  الركو  /خمتربات  وكالة 
منتجات عالجية نباتية وفيتامينات حسب امللحق )1(. 
برقـــم  مياس.  امحد  صاحل  حممد  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2010/5/15م.   )7486(

تاريخ:2022/5/15م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  سينويل  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  صنفني.  لعدد  الزراعية  املبيدات 
برقـــم  ــوري.  ــس امل عــبــداهلل  حممد  عبدالكرمي 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2021/3/22م.   )13603(

تاريخ:2022/3/22م

موضــوع  املحدودة.  اوتيكال  اوليمربس  /شركة  وكالة 
املسجلة  )ميكروسكوبات(.  خمتربات  الوكــالة/اجهزة 
برقـــم  شيبان.  عبداهلل  ناصر  عبدالرزاق  بإسم/ 
من  سنتني  ملدة  وذلك   وتاريخ:2003/6/25م.   )4717(

تاريخ:2021/6/25م

)اهنــوي(  كيميكال  ستسادي  جتاي  ــوي  /اهن وكالة 
الوكــالة/املبيدات  موضــوع  كيميكال.  جتمنغ  اكسيا 
واملخصبات الزراعية. املسجلة بإسم/ فهمي علي حممد 
وذلك   وتاريخ:2009/7/26م.   )7588( برقـــم  احلاج. 

ملدة سنة من تاريخ:2022/7/26م

وكالة /شركة وي يونغ الصناعية والتجارية املحدودة. 
موضــوع الوكــالة/مجيع املبيدات واالمسدة الزراعية. 
املسجلة بإسم/ علي حممد احلاج علي ابراهيم. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2020/7/5م.   )13176(

تاريخ:2022/7/5م

صن  ريد  ناجنينج  كوربوريشن  جروب  /ريدجن  وكالة 
الوكــالة/املبيدات  موضــوع  تريدنج.  انترناشيونال 
علي حممد  فهمي  بإسم/  املسجلة  الزراعية.  املخصبات 
وذلك   وتاريخ:2019/7/26م.   )7589( برقـــم  احلاج. 

ملدة سنة من تاريخ:2022/7/26م

ميديكال   - بــايــو  مــنــريي  شــيــزنن  /شــركــة  وكــالــة 
حسب  طبية  الوكــالة/اجهزة  موضــوع  لاللكترونيات. 
اجلدول )1(. املسجلة بإسم/ عبدامللك عبداجلليل حممد 
املصنف. برقـــم )8036( وتاريخ:2010/7/14م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ:2022/7/14م

وكالة /شركة تشانغشا بيوند ميديكال دفايز. موضــوع 
املسجلة  والتسريب.  املحاقن  مضخات  الوكــالة/اجهزة 
برقـــم  املصنف.  حممد  عبداجلليل  عبدامللك  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2014/6/5م.   )10040(

تاريخ:2022/6/5م

وكالة /جي-يت أي هيلث كري. موضــوع الوكــالة/أجهزة 
طبية املذكورة يف االتفاقية حسب املادة )6(. املسجلة 
برقـــم  املصنف.  حممد  عبداجلليل  عبدامللك  بإسم/ 
)11382( وتاريخ:2017/10/21م. وذلك  ملدة سنة من 

تاريخ:2022/3/1م
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وكالة /جرين الند جروب للصناعات الغذائية. موضــوع 
امريكانا.  ماركة  وعصائر  ومنتجاهتا  الوكــالة/البان 
املسجلة بإسم/ شركة جلب اخوان للتجارة واالستثمار. 
برقـــم )7475( وتاريخ:2009/5/31م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ:2022/5/31م

املنتجات  الوكــالة/مجيع  موضــوع  /فيشزني.  وكالة 
بإسم/  املسجلة  اســاســيــة(.  غــري  غذائية  ــواد  )مـ
برقـــم  واالستثمار.  للتجارة  اخــوان  جلب  شركة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2006/5/23م.   )5922(

تاريخ:2022/5/23م

كري.  هيلث  الوكــالة/اسبني  تعديل  مت  قــد  ــه  أن
لالدوية  واملحضار  حيان  ابن  بإسم/شركة  املسجلة 
 )7828( برقـــم  املــحــدودة.  الطبية  واملستلزمات 
مصنع  اضافة  التعديل  وكان   وتاريخ:2021/12/17م. 
موضوع  ــد(  واح ــي  دوائ لصنف  الفرنسي  )سينكسي 

الوكالة:ادوية لعدد 3 اصناف

املسجلة  دي.  ام  الوكــالة/شركة  تعديل  مت  قد  أنه 
 )11840( برقـــم  ناجي.  عبداهلل  حيىي  بإسم/شهاب 
وتاريخ:2022/3/4م. وكان  التعديل يف نوع الوكالة من 
وكيل موزع اىل موزع حصري موضوع الوكالة : معدات 

الغاز الطبية اخلاصة باملستشفيات

أنه قد مت تعديل الوكــالة/شركة جرو مور املسامهة. 
املحدودة.  للتجارة  ستار  اجرو  بإسم/شركة  املسجلة 
برقـــم )12621( وتاريخ:2021/7/14م. وكان  التعديل 
امسدة   : الوكالة  موضوع  اصناف  ستة  عدد  اضافة 

املوضحة يف االتفاقية ولعدد ثالثة أصناف

املسجلة  فارما.  الوكــالة/ليجوكيم  تعديل  مت  قد  أنه 
برقـــم  والتوكيالت.  للتجارة  الدين  امري  بإسم/شركة 
اسم  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2022/3/25م.   )8239(
)باس-خان  اىل  فارما(  )ليجوكيم  من  املوكلة  الشركة 
أدوية ومستلزمات   : الوكالة  اينك( موضوع  فارما  بايو 

طبية

اأنه قد مت �صطب وكالة /دلتا جراند فارما لت�صنيع االدوية. 
برقـــم  �صمالن.  من�صور  حممد  احمد  باإ�صم/ماجد  امل�صجلة 
 / الــوكــالــة  مــو�ــصــوع  ــخ:2021/8/14م.  ــ ــاريـ ــ وتـ  )11278(

م�صتح�صرات �صيدالنية.

اأنه قد مت �صطب وكالة /�صركة الب كري للمنتجات الت�صخي�صيه 
احمد  حممد  باإ�صم/عبدالباري  امل�صجلة  املحدودة.  اخلا�صه 
مو�صوع  ــخ:2014/5/25م.  ــاري وت  )9290( برقـــم  اجلاكي. 

الوكالة / منتجات ت�صخي�صيه.

امل�صجلة  ري�صريت�ش.  اليــف  /فارما  وكالة  �صطب  مت  قد  اأنــه 
الطبية.  وامل�صتلزمات  لالدوية  اجلزيرة  امان  باإ�صم/�صركة 
برقـــم )10567( وتاريخ:2021/1/19م. مو�صوع الوكالة / 
التعديل اىل جميع  مكمالت غذائية )ملحق 1( 18 �صنف مت 
افادة  مبوجب  غذائية(  مكمالت   + )ادوية  ال�صركة  منتجات 

معمدة.

اخلا�صة  �صيوتيكال  فارما  /ارتـــورا  وكالة  �صطب  مت  قد  اأنــه 
)امل�صلي  الطبية  الي�صر  باإ�صم/�صركة  امل�صجلة  املــحــدودة. 
مو�صوع  وتـــاريـــخ:2022/6/1م.   )9994( برقـــم  و�صاين(. 

الوكالة / منتجات �صيدالنية ح�صب امللحق 1.

ايري�ش  ايرينا  الدكتور  /خمترب  وكــالــة  �صطب  مت  قــد  ــه  اأن
حممد  احمد  باإ�صم/حممد  امل�صجلة  التجميل.  مل�صتح�صرات 
ــاريـــخ:2017/10/19م.  وتـ  )10168( برقـــم  �صعد.  عبده 

مو�صوع الوكالة / منتجات العناية بالب�صرة ح�صب امللحق 1.

املحدودة.  للتجارة  بــرواي  /ننجبو  وكالة  �صطب  مت  قد  اأنــه 
علي  حممد  عن  القباطي  عبدالقادر  باإ�صم/حممد  امل�صجلة 
يحيى ديده. برقـــم )5263( وتاريخ:2006/1/12م. مو�صوع 

الوكالة / جماهري )ميكرو�صكوبات( وقطع غيارها.


