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بوليمد.  ميديكال  ج��روب  واجل���او  �شاندوغ  /�شركة  وك��ال��ة 
ال�شمادات  اال�شتخدام   احادية  الوك��الة/�شرنقات  مو�ش��وع 
برق���م  ال�����ش��ال��ح.  ف��رح��ان  �شعيد  ب��اإ���ش��م/ه��ائ��ل  امل�شجلة   .
تاريخ:  من  �شنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2012/1/1م.   )8537(

2020/1/1م

الوك��الة/مواد  مو�ش��وع  اليويرودك�س.  للة  /فو�شرت  وكالة 
برق���م  طاهر.  عبدالرحمن  باإ�شم/علي  امل�شجلة   . غذائية 
من  �شنة  مل��دة  وذل���ك   وت����اري����خ:1988/10/18م.   )1327(

تاريخ: 2020/10/18م

مو�ش��وع  ليمتد.  ت��ي  يف  ب��ي  فورميولي�شن  /ري��ف��ي��دا  وك��ال��ة 
عبداهلل  احمد  باإ�شم/حممد  امل�شجلة   . الوك��الة/اأدوية 
جميل. برق���م )10696( وتاريخ:2016/5/28م. وذلك  ملدة 

�شنة من تاريخ: 2020/5/28م

مو�ش��وع  وامل��ح��دودة.  اخلا�شة  ل��ادوي��ة  كيم  /�شي  وك��ال��ة 
الوك��الة/جميع منتجات ال�شركة. امل�شجلة باإ�شم/حممد احمد 
وتاريخ:2017/4/25م.   )11076( برق���م  جميل.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �شنة من تاريخ: 2020/4/25م

وك��ال��ة /راف�����ارم ا����س اي. م��و���ش��������وع ال��وك��������ال��ة/اأدوي��ة . 
 )6588( برق���م  جميل.  اح��م��د  ب��اإ���ش��م/حم��م��د  امل�شجلة 
مل���دة �شنة م��ن ت��اري��خ:  وت������اري������خ:2007/8/15م. وذل����ك  

2020/8/15م

الوك��الة/جميع  مو�ش��وع  ب��ون��ت.  بايوتك  /ات��ن��اب  وك��ال��ة 
احمد  باإ�شم/حممد  امل�شجلة  الدوائية.  ال�شركة  منتجات 
وتاريخ:2017/4/24م.   )11073( برق���م  جميل.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �شنة من تاريخ: 2020/4/24م

وكالة /�شركة ت�شنج �شني ل�شناعة املطاط. مو�ش��وع الوك��الة/
�شامل  باإ�شم/حممد  امل�شجلة   .  PRESA عامة  اإط���ارات 
عبداهلل باجابر. برق���م )11989( وتاريخ:2018/9/12م. 

وذلك  ملدة �شنة من تاريخ: 2020/9/12م

الوك��الة/اأدوية  مو�ش��وع  امل��ح��دودة.  فارما  /اي�شا  وكالة 
برق���م  جميل.  ع��ب��داهلل  اح��م��د  باإ�شم/حممد  امل�شجلة   .
من  �شنة  مل��دة  وذل���ك   وت����اري����خ:2018/5/26م.   )11809(

تاريخ: 2020/5/26م

اأنه قد مت تعديل وكالة /ايليجينت كوزميد اخلا�شة املحدودة. 
 . الكتلوج  ح�شب  جتميل  الوك��الة/م�شتح�شرات  مو�ش��وع 
البيلي. برق���م )9237(  باإ�شم/يحيى حمادي احمد  امل�شجلة 
اإىل  الوكالة  ا�شم  يف  التعديل  وكان  وت��اري��خ:2013/4/22م. 

)ايليجينت انرتنا�شيونال(

اأن���ه ق��د مت ت��ع��دي��ل وك��ال��ة /ف��ال��ي��وم��ي��د ف��ارم��ا امل��ح��دودة. 
يف  امل��ذك��ورة  ا�شناف  اربعة  لعدد  الوك��الة/ادوية  مو�ش��وع 
الرحمة  �شركة  با�شم  امل�شجلة  اال�شناف  عدا  ما  االتفاقية 
 )12182( برق���م  نوفل.  علي  عبده  باإ�شم/فار�س  امل�شجلة   .
م�شنع  باإ�شافة  التعديل  وك��ان  وت����اري����خ:2018/12/18م. 

الوكالة كرت  اإىل   )ERBEX

 . اإب  فرع   / ���س.م.ع  العربي  البنك   / فرع  جتديد  مت  قد  اأنه 

من  التجديد  وك��ان  وت���اري���خ:1997/6/29م.   )197( برقم 

تاريخ:2020/9/1م اإىل تاأريخ : 2021/9/1م

 . امل��ك��ا  ف��رع  ال��ع��رب��ي /  البنك  ف��رع /  اأن���ه ق��د مت جت��دي��د 

من  التجديد  وك��ان  وت���اري���خ:1997/6/29م.   )198( برقم 

تاريخ:2020/9/1م اإىل تاأريخ : 2021/9/1م


