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وكالة /شركة يوجرينهولت ار سي. موضــوع الوكــالة/
)قشطة(.  واحــد  صنف  لعدد  امللحق  حسب  اغذية 
املسجلة بإسم/ شركة علي العوادي التجارية )علي زيد 
العودي(. برقـــم )11039( وتاريخ:2017/4/8م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/4/8م

وكالة /افايا هولندا يب يف. موضــوع الوكــالة/خدمات 
للتجارة.  الوطنية  الشركة  املسجلة بإسم/  االتصاالت. 
برقـــم )4095( وتاريخ:2001/7/1م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/7/1م

الوكــالة/ موضــوع  ايه.  اس  باكارد  /هيوليت  وكالة 
انظمة الكمبيوتر واالجهزة املحيطة وحمطا التشغيل. 
برقـــم  وشركاه.  انعم  سعيد  هائل  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1994/6/18م.   )2303(

تاريخ: 2021/6/18م

)اين يت جي(.  املتكاملة  التكنولوجيا  وكالة /جمموعة 
اخلدمات  تقدمي  يف  الشركة  الوكــالة/متثيل  موضــوع 
للتجارة.  الوطنية  الشركة  بإسم/  املسجلة  التعليمية. 
برقـــم )5923( وتاريخ:2006/6/12م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/6/12م

الوكــالة/منتجات  موضــوع  بيسمسري.  /مؤسسة  وكالة 
حيىي  شهاب  بإسم/  املسجلة  ومستلزماهتا.  التمديد 
عبداهلل ناجي. برقـــم )12549( وتاريخ:2019/7/3م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/3م

وكالة /باكو ميد للمنتجات. موضــوع الوكــالة/منتجات 
ناجي.  عبداهلل  حيىي  شهاب  بإسم/  املسجلة  االثري. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2019/7/16م.   )12574( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/7/16م

وكالة /شركة فيتالتيك. موضــوع الوكــالة/منتج طيب. 
برقـــم  ناجي.  عبداهلل  حيىي  شهاب  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2018/9/4م.   )11981(

تاريخ: 2021/6/30م

وكالة /باكو ميد للمنتجات. موضــوع الوكــالة/منتجات 
ناجي.  عبداهلل  حيىي  شهاب  بإسم/  املسجلة  االثري. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2019/7/16م.   )12574( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/7/16م

والصناعية.  العلمية  للمشاريع  اجرينو  /شركة  وكالة 
املسجلة  حمركات.  وشحوم  الوكــالة/زيوت  موضــوع 
بإسم/ صاحل حسني صاحل احلجاجي. برقـــم )12606( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2019/8/6م. 

2021/8/6م

وكالة /شركة بايو هلث للمستلزمات الطبية. موضــوع 
علي  مراد  بإسم/  املسجلة  طبية.  الوكــالة/مستلزمات 
احسن مكرم. برقـــم )12368( وتاريخ:2019/3/23م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/3/23م

موضــوع  دي.  اتش  يب  ان  دي  اس  /فليكستش  وكالة 
وكفوف  طبية  فحص  كفوف  طبية  الوكــالة/كفوف 
احسن  علي  مراد  بإسم/  املسجلة  البودرة.  من  خالية 
وذلك   وتاريخ:2012/7/29م.   )8812( برقـــم  مكرم. 

ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/29م

الوكــالة/انسولني  موضــوع  بايوتون.  /شركة  وكالة 
املسجلة  اصناف.  سبعة  ولعدد  امللحق  حسب  للسكر 
برقـــم  للتجارة.  فارما  بيوانترناشيونال  شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2018/6/9م.   )11844(

تاريخ: 2021/6/9م
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وكالة /شركة لبنايزر. موضــوع الوكــالة/فوط نسائية 
شركة  بإسم/  املسجلة  أطفال.  وحفاظات  صحية 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  فارما  بيوانترناشيونال 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/2/20م.   )10601(

تاريخ: 2021/2/20م

والتصدير.  لالسترياد  ننجبوديلي  /شركة  وكالة 
وقرطاسية.  مكتبية  الوكــالة/مستلزمات  موضــوع 
املسجلة بإسم/ حممد عبداهلل عبدامللك جازم. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2009/10/20م.   )7681(

تاريخ: 2021/10/20م

وكالة /شركة انترفارما الغذائية الصناعية التجارية. 
املسجلة  غذائية.  الوكــالة/مكمالت  موضــوع 
 )13222( برقـــم  مطري.  مصلح  حممد  مصلح  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2020/9/5م. 

2021/9/5م

وكالة /دومنا للصناعات الدوائية. موضــوع الوكــالة/
برقـــم  مطري.  حممد  مصلح  بإسم/  املسجلة  أدويــة. 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1993/8/19م.   )2098(

تاريخ: 2021/8/19م

موضــوع  ليمتد.  )انديا(  بارينترالس  /اهلكوت  وكالة 
املسجلة  طبية.  وحماليل  ومستلزمات  الوكــالة/ادوية 
 )6129( برقـــم  مطري.  مصلح  حممد  مصلح  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2006/11/7م.  ــاري وت

2021/11/7م

وكالة /بليشيكو لألدوية املحدودة. موضــوع الوكــالة/
املسجلة  طبية.  وحماليل  طبية  ومستلزمات  أدويــة 
 )5994( برقـــم  مطري.  مصلح  حممد  مصلح  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2006/7/29م.  ــاري وت

2021/7/29م

وكالة /يب ام جيه اند ستريز ش.م.ج- ذ.م.م. موضــوع 
التجارية  بالعالمة  االحجام  جبميع  الوكــالة/سجائر 
املذكورة باالتفاقية. املسجلة بإسم/ وليد عبده عثمان 
وتــاريــخ:2019/4/29م.   )12416( برقـــم  القباطي. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2020/4/29م

وكالة /فرنسيس للرعاية الطبية دوتشالند جي ام يب 
اتش. موضــوع الوكــالة/منتجات الفرز الغشائي دياين 
الشركة  بإسم/  املسجلة  الكلى.  لغسيل  طبية  اجهزة 
األهلية للتجارة واخلدمات املحدودة. برقـــم )3415( 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:1998/10/13م. 

2021/10/13م

الوكــالة/ موضــوع  الدولية.  لالدوية  /مريفيري  وكالة 
االهلية  الشركة  بإسم/  املسجلة  فقط.  صنفني  ادوية 
 )2624( برقـــم  ــحــدودة.  امل واخلــدمــات  للتجارة 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:1996/5/7م. 

2021/5/7م

الوكــالة/ موضــوع  ايه.  اس  جروب  فارما  /ارا  وكالة 
بإسم/  املسجلة   .)1( امللحق  حسب  طبية  منتجات 
 )10477( برقـــم  الــصــبــاري.  حممد  علي  فضل 
تاريخ:  من  ملدة سنتني  وذلك   وتــاريــخ:2015/9/13م. 

2020/9/13م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  /التشيفارما  وكالة 
املسجلة  اجلـــودة.  شهادة  حسب  دوائــيــة  منتجات 
 )11654( برقـــم  الصباري.  حممد  علي  فضل  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2018/3/5م. 

2021/3/5م

بيوتل اليف ساينس اخلاصة. موضــوع  /سكاي  وكالة 
املسجلة  االدوية.  من  الشركة  منتجات  الوكــالة/كافة 
 )10379( برقـــم  الصباري.  حممد  علي  فضل  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2015/3/16م.  ــاري وت

2021/3/16م
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موضــوع  الدوائية.  للصناعات  جلوبال  /شركة  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  طبية.  الوكــالة/مستحضرات 
برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  التجارية  الفتح 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2012/9/29م.   )8901(

تاريخ: 2021/9/29م

موضــوع  لــألدويــة.  نابس  جلوبال  /شركة  وكالة 
الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ شركة الفتح التجارية. 
برقـــم )4744( وتاريخ:2003/7/22م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/7/22م

 . الدوائية  لالدوية  للصناعات  رسيترن  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  الوكــالة/مستحضرات طبية.  موضــوع 
 )7072( برقـــم  لالدوية.  التجارية  الفتح  شركة 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2008/7/8م. 

2021/7/8م

موضــوع   . تيكارت  ساينفي  ــالك  اي /فيفا  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  الكتلوج.  الوكــالة/أدوية حسب 
برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  التجارية  الفتح 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2015/6/3م.   )10426(

تاريخ: 2021/6/3م

 . الصيدالنية  للصناعات  زهــر  ابــن  /شركة  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية.  موضــوع 
برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  التجارية  الفتح 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2000/7/25م.   )3870(

تاريخ: 2021/7/25م

موضــوع  بيوفارما.  يب  يب  سي  ال  ال  /شركة  وكالة 
االتفاقية.  يف  املحددة  صيدالنية  الوكــالة/منتجات 
واملستلزمات  لالدوية  الرشيد  شركة  بإسم/  املسجلة 
ــخ:2019/6/22م.  ــاري وت  )12502( برقـــم  الطبية. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/6/22م

الوكــالة/ادوية.  فارما لألدوية. موضــوع  /ايفا  وكالة 
واملستلزمات  لالدوية  الرشيد  شركة  بإسم/  املسجلة 
ــخ:2000/10/23م.  ــاري وت  )3934( برقـــم  الطبية. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/10/23م

وكالة /الشركة الفرعونية لألدوية. موضــوع الوكــالة/
ادوية. املسجلة بإسم/ شركة الرشيد لالدوية. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2000/7/31م.   )3877(

تاريخ: 2021/7/3م

وكالة /بايو فارما بالزما ال ال سي. موضــوع الوكــالة/
 )1( امللحق  يف  املذكورة  الدم  مشتقات  )منتجات  ادوية 
الرشيد  شركة  بإسم/  املسجلة  اصناف(.  عشرة  لعدد 
 )13270( برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:2020/10/26م. 

2021/10/26م

واملستلزمات  لالدوية  البترجي  شركة  /مصنع  وكالة 
الطبية. موضــوع الوكــالة/ادوية حسب قائمة االسعار. 
واملستلزمات  لالدوية  الرشيد  شركة  بإسم/  املسجلة 
الطبية. برقـــم )10090( وتاريخ:2014/8/6م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/8/6م

للصناعات  )راشا(  لالدوية  رمزي شعباين  /معمل  وكالة 
بإسم/  املسجلة  الوكــالة/ادوية.  موضــوع  الدوائية. 
برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  الرشيد  شركة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2003/6/4م.  ــاري وت  )4701(

تاريخ: 2021/6/4م

الوكــالة/ موضــوع  دوتس.  مهبلرت  /كلوكز  وكالة 
بإسم/  املسجلة  التوليد.  وجمموعة  الديزل  حمركات 
برقـــم  املحدودة.  واهلندسة  للمحاريث  هتامة  شركة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1972/11/19م.   )103(

تاريخ: 2021/11/19م
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موضــوع  الشوكوالته.  لصناعة  /فيالدلفيا  وكالة 
بإسم/  املسجلة  وعــلــقــوم.  الوكــالة/شوكوالته 
 )11158( برقـــم  حبيج.  ــد  امح قاسم  عــرفــات 
من  سنوات  ثالث  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/6/4م.  ــاري وت

تاريخ: 2018/6/4م

موضــوع  املحدودة.  اوروبــا  ينتسر  /ديرماسا  وكالة 
بإسم/  املسجلة  طبية.  ومستلزمات  الوكــالة/أدوية 
 )12917( برقـــم  السقاف.  حممد  عبدالرمحن 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2020/1/6م. 

2021/1/6م

واملنتجات  لنسيج  الطبية  يوسيل  /شركة  وكالة 
الصناعية. موضــوع الوكــالة/كافة منتجات الشركة من 
اللصق الطبية. املسجلة بإسم/ عبدالسالم حيدر مقبل 
وتــاريــخ:2017/12/6م.   )11505( برقـــم  العريفي. 

وذلك  ملدة سنتني من تاريخ: 2019/12/6م

الطبية.  للمنتجات  فيكسيبا  جياجنسو  /شركة  وكالة 
بإسم/  املسجلة  طبية.  الوكــالة/منتجات  موضــوع 
 )8682( برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  عبدالسالم 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2012/5/8م. 

2021/5/8م

موضــوع  املحدودة.  اخلاصة  للمعدات  /ارجي  وكالة 
االتفاقية  يف  املذكورة  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
مقبل  حيدر  عبدالسالم  بإسم/  املسجلة  صنفني.  لعدد 
العريفي. برقـــم )13134( وتاريخ:2020/6/2م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/6/2م

وكالة /شركة شيج دو فارم املحدودة. موضــوع الوكــالة/
شرائط كشف البول. املسجلة بإسم/ عبدالسالم حيدر 
وتاريخ:2011/5/8م.   )8368( برقـــم  العريفي.  مقبل 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/5/8م

الطيب  للقطن  املصياد  عبدالنيب  السيد  /مصنع  وكالة 
طيب.  الوكــالة/قطن  موضــوع  الطبية.  واملنتجات 
املسجلة بإسم/ عبدالسالم حيدر مقبل العريفي. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2019/6/29م.   )12551(

تاريخ: 2021/6/29م

الطبية  للمنتجات  تك  هاي  ميد  فيكو  /ووهان  وكالة 
الوكــالة/ضمادات  موضــوع  املــحــدودة.  الصحية 
بإسم/  املسجلة  لالمتصاص.  القابلة  القطن  شاش 
 )11196( برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  عبدالسالم 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2017/6/14م.  ــاري وت

2021/6/14م

وكالة /شركة اطلس لنبك )بكني( تكنولوجيا. موضــوع 
املسجلة  فحص(.  )اشرطة  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  عبدالسالم  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2006/5/15م.   )5897(

تاريخ: 2021/5/15م

موضــوع  املــحــدودة.  ميديكس  اول  /شركة  وكالة 
ذات  لفحص  واشرطة  الدم  جلوكوز  الوكــالة/عدادات 
حيدر  عبدالسالم  بإسم/  املسجلة  ومستلزماهتا.  الصلة 
وتاريخ:2006/7/2م.   )5946( برقـــم  العريفي.  مقبل 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/2م

موضــوع  ايه.  اس  ال  يت  اتش  زد  يب  /شركة  وكالة 
بــإســم/  املسجلة  ــة.  ــري خم الــوكــــــــالــة/مــعــدات 
 )6463( برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  عبدالسالم 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2007/5/23م.  ــاري وت

2021/5/23م

وكالة /شركة فويتم. موضــوع الوكــالة/كشافة , مضخة 
سرينج ومضخه النقع. املسجلة بإسم/ عبدالسالم حيدر 
مقبل العريفي. برقـــم )10034( وتاريخ:2014/5/31م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/5/31م
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وكالة /خمترات انتيجراند اخلاصة املحدودة. موضــوع 
للشركة.  الدوائية  املستحضرات  الوكــالة/مجيع 
برقـــم  القفيلي.  امحد  امحد  ناجي  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2019/7/28م.   )12592(

تاريخ: 2021/7/28م

الوكــالة/أدوية  موضــوع  استرازنيكا.  /شركة  وكالة 
حسب امللحق لعدد عشرون صنف. املسجلة بإسم/ شركة 
النفط.  حقول  وخدمات  والتوكيالت  للتجارة  الشرق 
برقـــم )8425( وتاريخ:2011/8/10م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/8/10م

اتش.  يب  ام  جي  الطبية  للتقنيات  /استيما  وكالة 
بإسم/  املسجلة  جراحية.  الوكــالة/أدوات  موضــوع 
حقول  وخدمات  والتوكيالت  للتجارة  الشرق  شركة 
وذلك   وتاريخ:2017/5/8م.   )11105( برقـــم  النفط. 

ملدة سنة من تاريخ: 2021/5/8م

موضــوع  انترنشنال.  فارما  فــريز  /شركة  وكالة 
الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ شركة الشرق للتجارة 
 )4395( برقـــم  النفط.  حقول  وخدمات  والتوكيالت 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2002/6/22م.  ــاري وت

2021/6/22م

وكالة /شركة غريفولس للمستحضرات احليوية ذ.م.م. 
موضــوع الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ شركة الشرق 
برقـــم  النفط.  حقول  وخدمات  والتوكيالت  للتجارة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2002/6/12م.   )4389(

تاريخ: 2021/6/12م

الطبية  املستلزمات  والتجارة  للصناعة  /تبسان  وكالة 
الشركة  منتجات  الوكــالة/كافة  موضــوع  املسامهة. 
للتجارة  الشرق  شركة  بإسم/  املسجلة  املستلزمات.  من 
والتوكيالت وخدمات حقول النفط. برقـــم )11876( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2018/7/11م.  ــاري وت

2021/7/11م

وكالة /كاليريا إس. سي ايه. موضــوع الوكــالة/مضخات 
مع ملحقاهتا وقطع غيارها. املسجلة بإسم/ حممد حيىي 
علي ابو الرجال. برقـــم )970( وتاريخ:1994/8/3م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/8/3م

ال.  ار  اس  النديين  التــد  مضخات  /مصنع  وكالة 
موضــوع الوكــالة/مضخات مياه وقطع غيارها. املسجلة 
 )3405( برقـــم  الرجال.  ابو  حيىي  حممد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:1998/9/9م. 

2021/9/9م

الصيدالنية.  للصناعات  التونسية  /الشركة  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/ادوية.  موضــوع 
 )1565( برقـــم  لــالدويــة.  واملحضار  حيان  ابــن 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:1990/8/1م. 

2021/8/1م

وكالة /جي.اي هيلث كري االيرلندية املحدودة. موضــوع 
الوكــالة/مستلزمات طبية )صيغه ابو هكسول ابوميتال 
املسجلة  امريثام.  منتجات  خط  اكس  اشعة  الستعمال 
بإسم/ شركة ابن حيان واملحضار لالدوية واملستلزمات 
الطبية. برقـــم )1459( وتاريخ:1989/8/23م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/8/23م

الوكــالة/مكمالت  موضــوع  كورب.  /ايكهارت  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  أصناف.  مخسة  لعدد  غذائية 
الطبية.  واملستحضرات  لالدوية  واملحضار  حيان  ابن 
برقـــم )8422( وتاريخ:2011/8/9م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/8/9م

موضــوع  لالدوية.  دانج  تون  شونج  /مؤسسة  وكالة 
الوكــالة/ادوية. املسجلة بإسم/ امساعيل امحد حممد 
امليتمي. برقـــم )6581( وتاريخ:2007/8/13م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ:2021/8/13م
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حتاييانغ  غولغترونغ  شــركــات  /جمموعة  وكــالــة 
الوكــالة/منتجات  موضــوع  الطبية.  للتكنولوجيا 
املسجلة  الصحية.  الرعاية  وحلول  املتحركة  الكراسي 
بإسم/ مصطفى مجيل امحد العرات. برقـــم )12668( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/9/14م.  ــاري وت

2021/9/14م

موضــوع  االدويـــة.  النتاج  تأمني  /كاسبني  وكالة 
املسجلة  املرفق.  حبسب  دوائية  الوكــالة/منتجات 
برقـــم  املحدودة.  والتوكيالت  للتجارة  تراضي  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/7/26م.   )11240(

تاريخ: 2021/7/26م

)ســوزهــاو(.  بيكنولوجيز  مبجنيق  /هوكيوا  وكالة 
الطبية.  التصوير  واقالم  الوكــالة/أجهزة  موضــوع 
املسجلة بإسم/ بندر مهدي علي مياس. برقـــم )9993( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2014/6/20م.  ــاري وت

2021/6/20م

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

2014/10/17م

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

سنة من تاريخ: 2021/7/26م

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

تاريخ: 2021/5/13م

وكالة /شركة فالكون بومبس يف يت. موضــوع الوكــالة/
صاحل  حممد  حيىي  بإسم/  املسجلة  زراعية.  مضخات 
مياس. برقـــم )8923( وتاريخ:2012/10/20م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/10/20م

وكالة /تكاسو للمنتجات املطاطية يب دي زي اتش دي. 
وواقيات  بابلو  أطفال  الوكــالة/مستلزمات  موضــوع 
جنسية. املسجلة بإسم/ حممود حممد امحد اجلرادي. 
برقـــم )6571( وتاريخ:2017/8/6م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/8/6م

موضــوع  الطيب.  للقطن  عبداملقصور  /مصنع  وكالة 
املسجلة  والدريسينج.  والشاش  الطيب  الوكــالة/القطن 
 )11251( برقـــم  ديــده.  حيىي  علي  حممد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2017/7/30م.  ــاري وت

2021/7/30م

الطبية  للمستلزمات  سنواي  هايشو  /ننجبو  وكالة 
املحدودة. موضــوع الوكــالة/خيوط جراحية واحلقن 
ديده.  حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  والشاش. 
برقـــم )6565( وتاريخ:2007/8/4م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/8/4م

وكالة /شركة بيك اكس املحدودة. موضــوع الوكــالة/
اجهزة طبية. املسجلة بإسم/ حممد علي حيىي ديده. 
برقـــم )9431( وتاريخ:2013/7/7م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/7/7م

الوكــالة/ موضــوع  بايوسنسر.  دي  /اس  وكالة 
مستلزمات خمرية حبسب امللحق لعدد ثالثة وثالثون 
صنف. املسجلة بإسم/ حممد علي حيىي ديده. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/7/28م.   )11923(

تاريخ: 2021/7/28م
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الوكــالة/منتجات  موضــوع  رموفارم.  /شركة  وكالة 
دوائية. املسجلة بإسم/ حممد علي حيىي ديده. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2006/7/26م.   )5996(

تاريخ: 2021/7/26م

موضــوع  ملتيد.  كومبين  تريدينج  ليد  /ويــل  وكالة 
البولية  املسالك  )منتجات  طبية  الوكــالة/مستلزمات 
ومنتجات التخذير والتنفس(. املسجلة بإسم/ حممد علي 
وتاريخ:2005/7/26م.   )5519( برقـــم  ديده.  حيىي 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/26م

املحدودة.  الطبية  شاجنني  يوشينج  /شاندونج  وكالة 
اجلراحية  اخليوجط  الوكــالة/منتجات  موضــوع 
والغرز. املسجلة بإسم/ حممد علي حيىي ديده. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2017/7/30م.   )11251(

تاريخ: 2021/7/30م

املحدودة.  بياوان  هينان  جمموعة  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/لفات شاش وقفازات وخرق. املسجلة 
 )9348( برقـــم  ــده.  دي حيىي  علي  حممد  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2013/6/17م.  ــاري وت

2021/6/17م

وكالة /يب يت ميدسي فارما يت ام. موضــوع الوكــالة/
أدوية. املسجلة بإسم/ حممد علي حيىي ديده. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2004/6/20م.   )5014(

تاريخ: 2021/6/20م

موضــوع  املحدودة.  )شزنهن(  ستريز  /ويتراند  وكالة 
علي  حممد  بإسم/  املسجلة  طبية.  الوكــالة/أدوات 
وتاريخ:2019/6/20م.   )7504( برقـــم  ديده.  حيىي 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/6/20م

وكالة /ماسيا برونيلي اس يب ايه. موضــوع الوكــالة/
حيىي  علي  حممد  بإسم/  املسجلة  طبية.  مستلزمات 
ديده. برقـــم )6409( وتاريخ:2007/5/7م. وذلك  ملدة 

سنة من تاريخ: 2021/5/7م

موضــوع  الطبية.  للصناعات  ميديكال  /اميكو  وكالة 
الوكــالة/مستلزمات طبية. املسجلة بإسم/ حممد علي 
وتاريخ:2009/7/29م.   )7592( برقـــم  ديده.  حيىي 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/29م

وكالة /شركة اربا لصناعة املنظفات الكيميائية ومنتجات 
التجميل للتجارة املحدودة. موضــوع الوكــالة/منتجات 
باجلسم  والعناية  باجلسم   والعناية  باملزنل  العناية 
املذكورة  التجارية  السماء  حتت  باالطفال  والعناية 
احلاج.  علي  يوسف حممد  بإسم/  املسجلة  باالتفاقية. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2019/7/28م.   )12590( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/7/28م

وكالة /شركة اركاجيت لصناعة وجتارة الورق املحدودة. 
املذكورة  بالعالمة  ورقية  الوكــالة/منتجات  موضــوع 
احلاج.  علي  يوسف حممد  بإسم/  املسجلة  باالتفاقية. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/8/19م.   )11964( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/8/19م

صباغة  لصناعة  كوزمتيك  ليالفيكس  /شركة  وكالة 
الوكــالة/ موضــوع  بالشعر.  العناية  ومــواد  الشعر 

منتجات صباغة الشعر مواد العناية بالبشرة. املسجلة 
 )11898( برقـــم  احلاج.  علي  حممد  يوسف  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2018/7/18م.  ــاري وت

2021/7/18م

وكالة /شركة اركول ملواد التجميل والصناعة والتجارة. 
املسجلة  جتميل.  الوكــالة/مستحضرات  موضــوع 
 )10088( برقـــم  احلاج.  علي  حممد  يوسف  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2014/7/24م.  ــاري وت

2021/7/24م
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وكالة /الراكو ستمك هاجيينك اورونلريي سان وهادس. 
)أ(.  امللحق  حسب  جتميل  الوكــالة/مواد  موضــوع 
برقـــم  احلــاج.  علي  حممد  يوسف  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2013/7/8م.  ــاري وت  )9425(

تاريخ: 2021/7/8م

موضــوع  املحدودة.  تك  يف  كاسان  /ستيفافر  وكالة 
املسجلة  الكتلوج.  حسب  الشعر  الوكــالة/فرش 
 )9495( برقـــم  احلــاج.  علي  حممد  يوسف  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2013/8/28م.  ــاري وت

2021/8/28م

اس.  ايــه  تك  يف  ســان  كيميا  هــدف  /شركة  وكالة 
موضــوع الوكــالة/منتجات العناية باالحذية. املسجلة 
 )11171( برقـــم  احلاج.  علي  حممد  يوسف  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2017/6/7م. 

2021/6/7م

وكالة /شركة العضيد للتجارة العامة )س.أ(. موضــوع 
املسجلة  املواد.  من  الشركة  منتجات  الوكــالة/كافة 
للتجارة  واوالدة  املجهلي  امحد  حممد  شركة  بإسم/ 
وتاريخ:2020/10/7م.   )13248( برقـــم  والتوكيالت. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/10/7م

موضــوع  واملشروبات.  العصائر  النتاج  /القسطل  وكالة 
بإسم/  املسجلة  وفيمتو.  وحليب  الوكــالة/عصائر 
برقـــم  للتجارة.  واوالدة  املجهلي  امحد  شركة حممد 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2020/10/7م.   )13247(

تاريخ: 2021/10/7م

الوكــالة/مواد  املسامهة. موضــوع  وكالة /برستيج 96 
ومخسون  مخسة  لعدد  امللحق  حسب  خفيفه  غذائية 
شركة  بإسم/  املسجلة  التجارية.  بالعالمة  صنف 
املجهلي واوالدة للتجارة والتوكيالت. برقـــم )12904( 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:2019/12/25م. 

2021/12/25م

امللون.  وجتــارة  لصناعة  بسكويف  اين  /شركة  وكالة 
املسجلة  غذائية.  ومواد  الوكــالة/بسكويت  موضــوع 
 )9011( برقـــم  املجهلي.  علي  امحد  حممد  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:2012/12/18م. 

2020/12/18م

لالغذية  املسؤولية  املحدودة  مريديان  /شركة  وكالة 
الطاقة.  الوكــالة/مشروب  موضــوع  والصناعية. 
برقـــم  الزهريي.  امحد  علي  عصام  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/7/21م.   )11899(

تاريخ: 2021/7/21م

موضــوع  الشوكوالته.  لصناعة  /فيالدلفيا  وكالة 
بإسم/  املسجلة  وحلقوم.  الوكــالة/شوكوالتة 
 )11158( برقـــم  حبيح.  امحــد  قاسم  عــرفــات 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:2017/6/4م. 

2021/6/4م

وكالة /معامل جي.ام.اتش. موضــوع الوكــالة/منتجات 
املعامل من االدوية. املسجلة بإسم/ حممد عبده صاحل 
وتاريخ:2019/1/21م.   )12235( برقـــم  الطريقي. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/1/21م

املحدودة.  اخلاصة  للصناعات  اكوا  /كنجستون  وكالة 
املسجلة  طبية.  ومستلزمات  الوكــالة/ادوية  موضــوع 
بإسم/ حممد عبده صاحل الطريقي. برقـــم )12362( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/3/19م.  ــاري وت

2021/3/19م

موضــوع  املــحــدودة.  اخلاصة  اركــي  /معامل  وكالة 
الوكــالة/مجيع منتجات الشركة من االدوية. املسجلة 
بإسم/ حممد عبده صاحل الطريقي. برقـــم )12380( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/3/30م.  ــاري وت

2021/3/30م 
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الوكــالة/ لعلوم احلياة. موضــوع  وكالة /شركة كيونا 
الطريقي.  صاحل  عبده  حممد  بإسم/  املسجلة  أدوية. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/4/14م.   )11732( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/4/14م

الشركة  ايه  يب  اس  سي  ال  اي  اس  /شركة  وكالة 
جتميل.  الوكــالة/مستحضرات  موضــوع  اإليطالية. 
برقـــم  الطريقي.  صاحل  عبده  حممد  بإسم/  املسجلة 
من  سنتني  ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/8/1م.   )10759(

تاريخ: 2020/8/1م

الوكــالة/ موضــوع  اورجانيكس.  اتش  ام  /جي  وكالة 
الطريقي.  صاحل  عبده  حممد  بإسم/  املسجلة  أدوية. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2018/4/17م.   )11738( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/4/17م

حسب  الوكــالة/ادوية  موضــوع  فارما.  /روسان  وكالة 
القادري.  حيىي  حسني  معني  بإسم/  املسجلة  امللحق. 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2016/8/10م.   )10769( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/8/10م

الوكــالة/كافة  موضــوع  رجيــال.  /خمترات  وكالة 
معني حسني حيىي  بإسم/  املسجلة  الدوائية.  املنتجات 
وتــاريــخ:2017/8/13م.   )11286( برقـــم  القادري. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/8/13م

وكالة /خمترات بريستول املحدودة. موضــوع الوكــالة/
الطبية  اخوان  الصرمي  شركة  بإسم/  املسجلة  أدوية. 
املحدودة. برقـــم )9417( وتاريخ:2013/7/7م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/7م

الوكــالة/ موضــوع  املحدودة.  كورا  /مؤسسة  وكالة 
منتجات الرعاية الصحية حسب امللحق لعدد صنف واحد. 
املسجلة بإسم/ شركة نشوان فارما لالدوية واملستلزمات 
الطبية. برقـــم )10091( وتاريخ:2014/8/6م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/8/6م

ملتيد. موضــوع  كيه بالزها كومبين  /شركة اس  وكالة 
بإسم/  املسجلة  واحد.  صنف  )حقن(  الوكــالة/ادوية 
الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  فارما  نشوان  شركة 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2015/8/30م.   )10468( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/8/30م

موضــوع  أ.   . اس  الدوائية  للصناعات  /كليفا  وكالة 
فارما  نشوان  شركة  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية. 
 )8457( برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لــالدويــة 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2011/10/5م.  ــاري وت

2021/10/5م

وكالة /كيدريون اس يب ايه. موضــوع الوكــالة/أدوية 
لعدد مخسة عشر صنف. املسجلة بإسم/ شركة نشوان 
 )8038( برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  فارما 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2010/7/18م.  ــاري وت

2021/7/18م

موضــوع  فاتيك.  سان  ايكالري  سان  /دروج  وكالة 
بإسم/  املسجلة  )ب(.  امللحق  حسب  الوكــالة/ادوية 
الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  فارما  نشوان  شركة 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2014/8/21م.   )10110( برقـــم 

سنة من تاريخ: 2021/8/21م

وكالة /كوبر فارما اس ايه. موضــوع الوكــالة/منتجات 
دوائية حسب امللحق )1(. املسجلة بإسم/ شركة نشوان 
 )8084( برقـــم  الطبية.  واملستلزمات  لالدوية  فارما 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2010/8/23م.  ــاري وت

2021/8/23م
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فارما  كوراس  هابكوك  شركة   / ال  جي  /شركة  وكالة 
املسجلة  طبية.  الوكــالة/منتجات  موضــوع  املحدودة. 
بإسم/ شركة نشوان فارما لالدوية واملستلزمات الطبية. 
برقـــم )6407( وتاريخ:2007/5/5م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/5/5م

وكالة /شركة جينغ بو لتكنولوجيا الكيماويات الزراعية. 
احلشرية  املبيدات  منتجات  الوكــالة/مجيع  موضــوع 
املحددة يف االتفاقية. املسجلة بإسم/ حسن جازع حسني 
جازع اجلشاء. برقـــم )13171( وتاريخ:202/7/15م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/15م

الوكــالة/ الصحية. موضــوع  للرعاية  /فيلينيز  وكالة 
منتجات دوائية جاهزة. املسجلة بإسم/ مجيل هزاع علي 
عبده الكحالين. برقـــم )12550( وتاريخ:2019/7/7م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/7م

الوكــالة/ ملتيد. موضــوع  /لنبك ين بالستيكس  وكالة 
بإسم/ حممود امحد عبداهلل  املسجلة  الكتابة.  ادوات 
وتاريخ:2009/10/18م.   )7676( برقـــم  البعداين. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2020/10/18م

الدوائية.  للصناعات  الدولية  املصرية  /الشركة  وكالة 
املسجلة  طبية.  ومستلزمات  الوكــالة/ادوية  موضــوع 
بإسم/ امساعيل امحد حممد امليتمي. برقـــم )1952( 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:1992/11/21م. 

2021/11/21م

موضــوع  املحدودة.  لالدوية  يونج  شن  /شركة  وكالة 
املسجلة  ستوايز.  عدا  ما  دوائية  الوكــالة/منتجات 
 )3446( برقـــم  امليتمي.  امحــد  امساعيل  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:1998/11/17م. 

2021/11/17م

موضــوع  الدوائية.  للكيماويات  النصر  /شركة  وكالة 
املسجلة  طبية.  ومستلزمات  الــوكــــــــالــة/ادويــة 
 )1941( برقـــم  امليتمي.  امحــد  امساعيل  بإسم/ 
تاريخ:  من  ملدة سنة  وذلك   وتــاريــخ:1992/11/11م. 

2021/11/11م

وااللكترونيات  للتكنولوجيا  ليدنيو  /قوانغدونغ  وكالة 
اهلواتف  الوكــالة/مستلزمات  موضــوع  املحدودة. 
بالعالمة التجارية املذكورة باالتفاقية. املسجلة بإسم/ 
 )12449( برقـــم  هادي.  ابو  عبداهلل  حسن  رضوان 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2019/5/19م.  ــاري وت

2021/5/19م

وكالة /أكوا للتكنولوجيا البيولوجية املتقدمة اخلاصة 
املسجلة  بيطرية.  الوكــالة/أدوية  موضــوع  املحدودة. 
 )11276( برقـــم  النجار.  حممد  حممد  علي  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2017/8/12م.  ــاري وت

2021/8/12م

موضــوع  االسبانية.  بايوسيستم  /شركة  وكالة 
الوكــالة/منتجات تشخيصية حسب امللحق )أ(. املسجلة 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  غرناطة  شركة  بإسم/ 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2012/8/15م.   )8837(

تاريخ: 2021/8/15م

وكالة /شركة هلب اس ايه. موضــوع الوكــالة/أدوية. 
املحدودة.  للتجارة  غرناطة  شركة  بإسم/  املسجلة 
برقـــم )5554( وتاريخ:2005/8/14م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/8/14م

وكالة /شركة ام ار هيلث كري اخلاصة املحدودة / شركة 
اكسبنو اليف كري اخلاصة املحدودة. موضــوع الوكــالة/

املستحضرات الدوائية واالعشاب ومستحضرات التجميل 
ومجيع املنتجات االخرى. املسجلة بإسم/ اسامة مطهر 
حسن الكبسي. برقـــم )12541( وتاريخ:2019/6/26م. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/6/26م



270

موضــوع  الدوائية.  دان  هواشي  /شركة سنجان  وكالة 
الطبية  املحاليل  من  الشركة  منتجات  الوكــالة/مجيع 
واالدوية. املسجلة بإسم/ نشوان عبدالكرمي عبدالعزيز 
وتــاريــخ:2019/5/28م.   )12475( برقـــم  املجاهد. 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/5/28م

وكالة /يب يت مجيو للطاق العاملية. موضــوع الوكــالة/ 
زيت الفرامل. املسجلة بإسم/ بسام حممود نعمان سيف 
وتــاريــخ:2009/12/21م.   )7758( برقـــم  القدسي. 

وذلك  ملدة ثالث سنوات من تاريخ: 2018/12/21م

جراحة.  الوكــالة/أدوات  موضــوع  /سورميد.  وكالة 
املسجلة بإسم/ ناجي حسن عبدامللك السماوي. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2001/7/28م.   )4124(

تاريخ: 2021/7/28م

املحدودة.  للصيدالنيات  جنهي  زهبو  /هينان  وكالة 
املسجلة  اجلاهز.  صيدالين  الوكــالة/منتج  موضــوع 
بإسم/ امحد عبداملجيد محيد علوان. برقـــم )10726( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2016/6/25م.  ــاري وت

2021/6/25م

الوكــالة/سيارات  موضــوع  جي.  ايه  /اودي  وكالة 
شركة  بإسم/  املسجلة  اودي.  ماركة  غيارها  وقطع 
 )3123( برقـــم  التضامنية.  العامة  للتجارة  األحول 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلــك   وتــاريــخ:1991/9/7م. 

2021/9/7م

الوكــالة/ موضــوع  اكتنسلشافت.  /فولكسواجن  وكالة 
املسجلة  فولكسواجن.  ماركة  غيارها  وقطع  سيارات 
التضامنية.  العامة  للتجارة  األحــول  شركة  بإسم/ 
برقـــم )3122( وتاريخ:1997/9/7م. وذلك  ملدة سنة 

من تاريخ: 2021/9/7م

كومبين.  مــاشــريي  ليوجونج  /جــواجنــكــس  وكــالــة 
املسجلة  الطرق.  شق  ومعدات  الوكــالة/آالت  موضــوع 
 )6034( برقـــم  الشبامي.  حممد  غالب  ويف  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2006/8/29م.  ــاري وت

2021/8/29م

موضــوع  ــة.  االدوي لصناعة  اوباليا  /شركة  وكالة 
الوكــالة/أدوية. املسجلة بإسم/ عبداهلادي حسن حسن 
اهلمداين. برقـــم )4732( وتاريخ:2003/7/6م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/6م

لاللكترونيات  كونفولون  جوانغرو  /شركة  وكالة 
اهلواتف  الوكــالة/مستلزمات  موضــوع  املحدودة. 
مراد صاحل عبداهلل  بإسم/  املسجلة  بالعالمة.  النقالة 
وتاريخ:2020/7/25م.   )13191( برقـــم  بيله.  امحد 

وذلك  ملدة سنة من تاريخ: 2021/7/25م

الوكــالة/ ادناتيفيتا. موضــوع  وكالة /جي ال ال سي 
املسجلة   .)1( امللحق  حسب  اجلاهزة  االدوية  منتجات 
بإسم/ شركة منارة الشفاء للتجارة املحدودة. برقـــم 
من  سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2021/7/27م.   )13195(

تاريخ: 2021/7/27م

الوكــالة/ادوية.  موضــوع  ايت.  ميدل  /امليد  وكالة 
برقـــم  لالدوية.  العربية  الشركة  بإسم/  املسجلة 
من  سنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2001/8/9م.  ــاري وت  )4135(

تاريخ: 2021/8/9م

موضــوع  االدوية.  لصناعة  املتحدة  /الشركة  وكالة 
العربية  الشركة  بإسم/  املسجلة  الوكــالة/أدوية. 
لالدوية. برقـــم )8023( وتاريخ:2011/6/28م. وذلك  

ملدة سنة من تاريخ: 2021/6/28م


