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امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  فارما.  /افينت�س  وكالة 
 )4781( برقـــم  ال�سباري.  احمد  عــبــداهلل  باإ�سم/نا�سر 
�سنوات من تاريخ:  وتــاريــخ:2003/9/3م. وذلك  ملدة خم�س 

2015/9/3م

املنتجات  الوكــالة/كل  مو�ســوع  كون�سالتد.  /بنيفيا  وكالة 
احمد  عبده  عبداهلل  باإ�سم/دار�س  امل�سجلة  ال�سيدالنية. 
وذلك   وتــاريــخ:2016/11/2م.   )10843( برقـــم  القا�سي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/2م

خم�سة  الوكــالة/اأدويه  مو�ســوع  اإفينت�س.  /�سانويف  وكالة 
ال�سباري.  احمد  عبداهلل  باإ�سم/نا�سر  امل�سجلة  اأ�سناف. 
ملدة خم�س  وذلك   وتــاريــخ:2007/3/25م.  برقـــم )6350( 

�سنوات من تاريخ: 2015/3/25م

ــه.  ــة/اأدوي ــال ـــ ـــ ــوك وكــالــة /افــيــنــتــ�ــس فـــارمـــا. مــو�ــســــــــوع ال
 )4318( برقـــم  ال�سباري.  عبداهلل  باإ�سم/نا�سر  امل�سجلة 
�سنوات من تاريخ:  وتــاريــخ:2002/4/6م. وذلك  ملدة خم�س 

2015/4/6م

الوكــالة/اأدويه.  مو�ســوع  انرتنا�سيونال.  /اينوتك  وكالة 
برقـــم  ال�سباري.  احمد  عــبــداهلل  باإ�سم/نا�سر  امل�سجلة 
�سنوات  وتــاريــخ:1998/6/24م. وذلك  ملدة خم�س   )3352(

من تاريخ: 2015/6/24م

 .LABURATOIRE AGUETTANT/ وكــالــة 
عبداهلل  باإ�سم/نا�سر  امل�سجلة  الوكــالة/اأدويه.  مو�ســوع 
وتــاريــخ:1999/5/27م.   )3572( برقـــم  ال�سباري.  احمد 

وذلك  ملدة خم�س �سنوات من تاريخ: 2015/5/27م

وكالة /فارماك�س الهند اخلا�سة املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/
عبداهلل  �سعيد  باإ�سم/جنيب  امل�سجلة  �سيدالنية.  منتجات 
وذلك   وتــاريــخ:2017/6/12م.   )11185( برقـــم  العامري. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/6/12م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  فارما.  اي  ام  جي  /نــرو  وكالة 
برقـــم  الــعــامــري.  عــبــداهلل  �سعيد  باإ�سم/جنيب  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2017/10/18م.  ـــاري وت  )11377(

تاريخ: 2018/10/18م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  املــحــدودة.  فارما  /نافكو  وكالة 
برقـــم  الــعــامــري.  عــبــداهلل  �سعيد  باإ�سم/جنيب  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2017/11/5م.   )11411(

تاريخ: 2018/11/5م

الوكــالة/ مو�ســوع  بر�س.  �سيتي  يونيفر  /اك�سفورد  وكالة 
احمد  علي  باإ�سم/ن�سوان  امل�سجلة  وتعليميه.  اجنليزيه  كتب 
وذلك   وتــاريــخ:1996/11/10م.   )2869( برقـــم  املقحفي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/10م

الوكــالة/ مو�ســوع  ات�س.  بي  ام  جي  بو�س  ــرت  /روب وكالة 
واخلدمات  للتجارة  اجلوف  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  غيار.  قطع 
وذلك   وتاريخ:1993/11/19م.   )2193( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/19م

الوكــالة/اأربطة  والتجارة. مو�ســوع  للت�سنيع  وكالة /�سيفتي 
واأحزمه. امل�سجلة باإ�سم/جنيب نا�سر احمد احلكيمي. برقـــم 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2014/10/30م.  ـــاري وت  )10184(

تاريخ: 2018/10/30م
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امل�سجلة  الوكــالة/زيت اخلروع.  وكالة /ارا - زيني. مو�ســوع 
 )10200( برقـــم  احلكيمي.  احــمــد  نا�سر  باإ�سم/جنيب 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2014/11/3م. وذلــــك  

2018/11/3م

الوكــالة/منظفات  مو�ســوع  العاملية.  /كلورك�س  وكــالــة 
للتوكيالت  املتحدة  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة  ومــطــهــرات. 
وذلك   وتاريخ:2015/2/15م.   )10337( برقـــم  التجارية. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/2/15م

املحدودة.  ال�سيدالنية  للمنتجات  فينجيان  /انهوي  وكالة 
بــاإ�ــســم/ امل�سجلة  وريـــديـــه.  الــوكــــــــالــة/حمــالــيــل  مو�ســوع 
 )10855( بــرقـــــــــــم  حــ�ــســن.  حمــمــد  �سعيد  عــبــدالــرحــمــن 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/11/13م. وذل ـــــاري وت

2018/11/13م

الوكــالة/اأجهزة  مو�ســوع  �سي.  ان  اي  /رابــيــجــن  وكــالــة 
يا�سالمه.  حممد  اإ�سماعيل  باإ�سم/عمر  امل�سجلة  الت�سخي�س. 
برقـــم )10824( وتاريخ:2016/10/12م. وذلك  ملدة �سنة 

من تاريخ: 2018/10/12م

التجميل.  مل�ستح�سرات  واجلــمــال  ال�سحة  /م�سنع  وكــالــة 
باإ�سم/ امل�سجلة  جتميل.  الوكــالة/م�ستح�سرات  مو�ســوع 
 )10515( برقـــم  ــوايف.  ــ�ــس ال مــهــيــوب  عــلــي  عــبــدالــرحــمــن 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2015/11/18م. وذل ـــــاري وت

2018/11/18م

جلد  الوكــالة/غراء  مو�ســوع  ميديكال.  بايو  /اده�سن  وكالة 
برقـــم  العر�سي.  علي  حممد  باإ�سم/احمد  امل�سجلة  طبي. 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2012/9/9م.   )8862(

2018/9/9م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  لل�سناعات.  /اورفــيــت  وكالة 
برقـــم  العر�سي.  علي  حممد  باإ�سم/احمد  امل�سجلة  اال�سعة. 
)8884( وتاريخ:2012/9/23م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/9/23م

طبية.  الوكــالة/م�ستلزمات  مو�ســوع  املحدودة.  /بارد  وكالة 
 )7713( برقـــم  العر�سي.  حممد  باإ�سم/احمد  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2009/11/9م. وذلــــك  

2018/11/9م

اال�سعة.  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  دبليد.  تي  /بي  وكالة 
العر�سي. برقـــم )10471(  باإ�سم/احمد حممد علي  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2015/8/30م. وذلــــك  

2018/8/30م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ــس.  ا� اي  كــر   - /افك�س  وكــالــة 
برقـــم  واخلدمات.  للتجارة  االهلية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة 
)4161( وتاريخ:2001/9/16م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/9/16م

الوكــالة/جميع  مو�ســوع  اتــ�ــس.  بــي  ام  جــي  /اكــتــو  وكــالــة 
املنتجات التي ت�سنعها ال�سركة واملنتجات امل�ستقبلية. امل�سجلة 
 )10860( برقـــم  ح�سن.  عــبــداهلل  قا�سم  باإ�سم/حافظ 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2016/11/1م. وذلــــك  

2018/11/1م

وكالة /ليك�سن نيكنوت�سيم. مو�ســوع الوكــالة/جميع منتجات 
ال�سركة. امل�سجلة باإ�سم/حافظ قا�سم عبداهلل ح�سن. برقـــم 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2016/10/22م.  ـــاري وت  )10831(

تاريخ: 2018/10/22م
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امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  فارما.  /�سوليثري  وكالة 
 )11475( برقـــم  ح�سن.  عــبــداهلل  قا�سم  باإ�سم/حافظ 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2017/12/6م. وذلــــك  

2018/12/6م

امل�سجلة  ــالــة/اأدويــة.  ـــ الــوكـــ مو�ســوع  /راديـــانـــت.  وكــالــة 
 )10234( برقـــم  ح�سن.  عــبــداهلل  قا�سم  باإ�سم/حافظ 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2014/12/1م. وذلــــك  

2018/12/1م

وكالة /خمترات هاينون. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. امل�سجلة 
 )10465( برقـــم  العوا�سي.  يحيى  حممد  باإ�سم/حممد 
ــدة �سنتن مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2015/8/24م. وذل

2017/8/24م

العناية  الــوكــــــــالــة/اأدوات  مو�ســوع  يف.  بــي  /ريـــرتا  وكــالــة 
ال�سرق  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  جتميل(.  )مــواد  ال�سخ�سية 
االأو�سط للتجارة. برقـــم )2468( وتاريخ:1995/11/26م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/26م

وكالة /�سركة اقالم باركر. مو�ســوع الوكــالة/اأقالم. امل�سجلة 
 )1348( برقـــم  للتجارة.  االأو�ــســط  ال�سرق  باإ�سم/�سركة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1988/12/10م. وذل ـــــاري وت

2018/10/26م

وكالة /بريز دورف ايه جي. مو�ســوع الوكــالة/اأدوات جتميل. 
برقـــم  للتجارة.  االأو�ــســط  ال�سرق  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:1989/11/19م.  ــــاري وت  )1492(

تاريخ: 2018/11/19م

الوكــالة/ مو�ســوع  ليمتد.  �سيز  اوفر  وكلمان  /ركيت  وكالة 
منظفات كيماوية واأدوات جتميل. امل�سجلة باإ�سم/�سركة ال�سرق 
االأو�سط للتجارة. برقـــم )1349( وتاريخ:1988/12/10م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/12م

الوكــالة/حر  مو�ســوع  انرتنا�سيونال.  ويبورج  /اولت  وكالة 
للتجارة.  االأو�سط  ال�سرق  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  الطباعة. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1988/12/10م.  برقـــم )1350( 

من تاريخ: 2018/11/2م

وكالة /ابوت البوراتوريز. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. امل�سجلة 
 )1487( برقـــم  التجارية.  وم�سعود  حيدر  باإ�سم/�سركة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1989/11/14م. وذل ـــــاري وت

2018/11/14م

كهربائية.  الوكــالة/اأجهزة  مو�ســوع  /�ــســاروهــان.  وكالة 
برقـــم  لــلــتــجــارة.  وم�سعود  جيد  بــاإ�ــســم/�ــســركــة  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2014/12/16م.  ـــاري وت  )10250(

تاريخ: 2018/12/16م

وكالة /ال�سركة العاملية ل�سناعة التكييف واالجهزة. مو�ســوع 
الوكــالة/بوتاجازات. امل�سجلة باإ�سم/وليد احمد حممد �سيف 
وذلك   وتاريخ:2014/12/30م.   )10275( برقـــم  جماهري. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/30م

منتجات  الوكــالة/خط  مو�ســوع  ال.  ا�س  /فارميتال  وكالة 
العناية باجللد. امل�سجلة باإ�سم/اأمري حممد عبداهلل الدعي�س. 
برقـــم )10150( وتاريخ:2014/9/22م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/9/22م
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امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  لالأدوية.  /ورفانا  وكالة 
 )10778( برقـــم  ال�سياغي.  علي  احــمــد  بــاإ�ــســم/�ــســالــح 
ــدة �سنتن مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2016/8/23م. وذل

2017/8/23م

وكالة /واجزاناليزن تكنيك. مو�ســوع الوكــالة/اأجهزة حتليل 
النظائر. امل�سجلة باإ�سم/وليد عبدالكرمي علي العزيز. برقـــم 
)8103( وتاريخ:2010/9/25م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/9/25م

الوكــالة/م�ستلزمات  مو�ســوع  يوروب.  /بيو�سن�سور�س  وكالة 
برقـــم  العزيز.  علي  عبدالكرمي  باإ�سم/وليد  امل�سجلة  طبية. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2007/11/24م.  ــــاري وت  )6743(

تاريخ: 2018/11/24م

وكالة /تايوجن الطبية املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/منتجات 
برقـــم  العزيز.  علي  عبدالكرمي  باإ�سم/وليد  امل�سجلة  طبية. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2008/11/24م.  ــــاري وت  )7262(

تاريخ: 2018/11/24م

وكالة /�سركة ال�سكر وال�سناعات املتكاملة. مو�ســوع الوكــالة/
ادوية. امل�سجلة باإ�سم/�سركة ميكو ل�سناعة وجتارة امل�ستلزمات 
وذلك   ــخ:2011/10/16م.  ــاري وت  )8470( برقـــم  الطبية. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/10/6م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  /كومييكاواي.  وكالة 
 )10833( بــرقـــــــــــم  بـــعـــوم.  حمــمــد  �ــســالــح  ــم/كــمــال  ــس ــاإ� ب
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/10/19م. وذل ـــــاري وت

2018/10/19م

وكالة /اليف�سبان بيوتك. مو�ســوع الوكــالة/جميع املنتجات. 
 )11379( برقـــم  بعوم.  حممد  �سالح  باإ�سم/كمال  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2017/10/22م. وذل ـــــاري وت

2018/10/22م

امل�سجلة  ــالــة/اأدويــة.  ـــ الــوكـــ مو�ســوع  /انـــدوفـــار.  وكــالــة 
 )10834( بــرقـــــــــــم  بـــعـــوم.  حمــمــد  �ــســالــح  ــم/كــمــال  ــس ــاإ� ب
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/10/19م. وذل ـــــاري وت

2018/10/19م

الوكــالة/جميع  مو�ســوع  اليف�ساين�س.  /ماك�سيد  وكــالــة 
برقـــم  بعوم.  حممد  �سالح  باإ�سم/كمال  امل�سجلة  املنتجات. 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2017/10/22م.  ـــاري وت  )11378(

تاريخ: 2018/10/22م

وكالة /خدمات كيبي للمالحة املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/
للمالحة.  احلــالل  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  مالحية.  خدمات 
برقـــم )1900( وتاريخ:1992/8/29م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/8/29م

غــذائــيــة.  ـــــالــة/مــواد  الــوكـــ مو�ســوع  ـــوري.  /كـــادب وكــالــة 
 )7264( برقـــم  �سالح.  حممد  حممد  باإ�سم/حممد  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2008/11/26م. وذل ـــــاري وت

2018/11/26م

الوكــالة/تذاكر  مو�ســوع  لوخنفارت.  /كونتكليمكي  وكالة 
وال�سياحة.  لل�سفريات  اليمن  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  طريان. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1993/12/22م.  برقـــم )2215( 

من تاريخ: 2018/12/22م
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وكــالــة /كــويــنــكــلــيــجــي لــونــ�ــســنــات مــاتــ�ــســايــنــج )اخلــطــوط 
مبيعات  الوكــالة/وكيل  مو�ســوع  الفرن�سية(.  اجلــويــة 
باإ�سم/ امل�سجلة  اجلــويــة.  للخطوط  بالركاب  خا�س  عامه 
 )8925( برقـــم  والــ�ــســيــاحــة.  لل�سفريات  اليمن  �سركة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/10/20م. وذل ـــــاري وت

2018/10/20م

الوكــالة/بطاريات.  مو�ســوع  تــوبــات.  او  بي  /جــي  وكالة 
 )7408( برقـــم  �ــســر.  علي  حممد  باإ�سم/علي  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2009/3/25م. وذلــــك  

2018/3/25م

الوكــالة/ مو�ســوع  �سوفاجن.  امل�ساهمة  املطاط  وكالة /�سركة 
برقـــم  �ــســر.  علي  حممد  باإ�سم/علي  امل�سجلة  ــــارات.  اإط
)9132( وتاريخ:2013/2/18م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/2/18م

مو�ســوع  املحدودة.  لالإطارات  اال�سيوي  امل�سنع  /�سركة  وكالة 
علي  حممد  باإ�سم/علي  امل�سجلة  وتيوبات.  الوكــالة/اإطارات 
�سر. برقـــم )11368( وتاريخ:2017/10/17م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2018/10/17م

الوكــالة/جميع  مو�ســوع  الكرتونيك�س.  /�سام�سوجن  وكالة 
لالإلكرتونيات  �سام  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  �سام�سوجن.  منتجات 
وذلك   ــخ:1999/8/28م.  ــاري وت  )3644( برقـــم  املحدودة. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/8/28م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ات�س.  بي  ام  جي  /اكوفيدا  وكالة 
برقـــم  ال�سعيدي.  اإ�سماعيل  عبداهلل  باإ�سم/حممد  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2016/11/29م.  ـــاري وت  )10886(

تاريخ: 2018/11/29م

وكالة /فارماك امل�ساهمة. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. امل�سجلة 
اإ�سماعيل ال�سعيدي. برقـــم )11405(  باإ�سم/حممد عبداهلل 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2017/11/1م. وذلــــك  

2018/11/1م

الوكــالة/ مو�ســوع  تكنولوجي.  داهوفيجن  /زجنــن  وكالة 
ر�سام.  عبده  احمد  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  مراقبة.  منتجات 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2017/3/22م.   )11029( برقـــم 

من تاريخ: 2018/3/22م

الــوكــــــــالــة/اأجــهــزة  مو�ســوع  كــوربــريــ�ــســن.  /�ــســوين  وكــالــة 
اأحمد  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  وطبية.  ومنزلية  الكرتونية 
وذلك   ــخ:1986/2/20م.  ــاري وت  )1049( برقـــم  احليدري. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/31م

وكالة /موؤ�س�سة معهد علم املناعة. مو�ســوع الوكــالة/منتجات 
امل�ستلزمات الطبية. امل�سجلة باإ�سم/اأحمد �سعيد حممد ح�سن. 
برقـــم )9674( وتاريخ:2013/12/8م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/8م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  فــارمــا.  �سي  ام  /�سركة  وكالة 
 )10271( برقـــم  ح�سن.  حممد  �سعيد  باإ�سم/اأحمد  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2014/12/29م. وذل ـــــاري وت

2018/12/29م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  /يو�سناليجيك.  وكالة 
 )5212( بــرقـــــــــــم  حــ�ــســن.  حمــمــد  �ــســعــيــد  ــد  ــم ــم/اأح ــس ــاإ� ب
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2004/12/15م. وذل ـــــاري وت

2018/12/15م
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الوكــالة/ مو�ســوع  الدم.  نقل  لطب  الكرواتي  /املعهد  وكالة 
حممد  �سعيد  باإ�سم/اأحمد  امل�سجلة  الوريدي.  احلقن  حماليل 
ح�سن. برقـــم )9673( وتــاريــخ:2013/12/8م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2018/12/8م

�سيدالنية.  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  /فارما�س.  وكالة 
 )9228( برقـــم  ح�سن.  حممد  �سعيد  باإ�سم/اأحمد  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2013/4/16م. وذلــــك  

2019/4/16م

وكالة /دياجون املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/حماليل حتليل 
 )11060( برقـــم  احمد.  ردمان  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  الدم. 
ــدة �سنتن مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2017/4/16م. وذل

2018/4/16م

وكالة /نيهون كوهدين. مو�ســوع الوكــالة/ابحاث الدم اأجهزة 
حتليل - كوا�سف. امل�سجلة باإ�سم/حممد ردمان اأحمد. برقـــم 
من  �سنتن  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــخ:2016/12/5م.   )10892(

تاريخ: 2017/12/5م

وقطع  الوكــالة/�سيارات  مو�ســوع  موتورز.  /تويوتا  وكالة 
برقـــم  بازرعه.  احمد  عمر  باإ�سم/ابوبكر  امل�سجلة  غيارها. 
)64( وتــاريــخ:1971/12/22م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/31م

الوكــالة/اإطارات.  مو�ســوع  لينتنيانلو.  /�سينزهن  وكالة 
 )9693( برقـــم  زيــد.  عبده  حممد  باإ�سم/يحيى  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2013/12/16م. وذل ـــــاري وت

2018/12/16م

الوكــالة/ مو�ســوع  لــالأدويــة.  بيوهيلث  /موؤ�س�سة  وكــالــة 
كرميات جل. امل�سجلة باإ�سم/علي علي يحيى ال�سمهري. برقـــم 
)9685( وتاريخ:2013/12/7م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/10م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ايــالك.  /اميبل  وكالة 
 )9671( برقـــم  املــحــدودة.  لالأدوية  جمن�س  باإ�سم/�سركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2013/12/4م. وذلــــك  

2018/12/4م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ال�سيدالنية.  للمواد  /فيجا  وكالة 
 )8517( برقـــم  العامري.  احمد  �سايف  باإ�سم/فوؤاد  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2011/12/19م. وذل ـــــاري وت

2018/12/19م

الوكــالة/م�ستح�سرات  ايه. مو�ســوع  وكالة /هينكل كيه جي 
برقـــم  النهمي.  �سالح  علي  باإ�سم/يحيى  امل�سجلة  جتميل. 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2000/9/4م.   )3900(

2018/9/4م

امل�سجلة  جافة.  الوكــالة/بطاريات  مو�ســوع  /بيناكو.  وكالة 
 )7739( برقـــم  مــثــنــى.  احــمــد  حمــمــد  بــاإ�ــســم/عــبــداهلل 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2009/12/8م. وذلــــك  

2018/12/8م

ماركة  الوكــالة/�سيارات  مو�ســوع  لل�سيارات.  /فيات  وكالة 
الت�سامنية.  اإخــوان  عذبان  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  )فيات(. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1992/11/17م.  برقـــم )1949( 

من تاريخ: 2018/11/17م
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وكالة /�سركة جمموعة االالت الزراعية. مو�ســوع الوكــالة/
�سالح  عائ�س  باإ�سم/اأحمد  امل�سجلة  غيارها.  وقطع  حراثات 
االأ�سود. برقـــم )6067( وتاريخ:2006/9/17م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2018/9/17م

�سامي.  الوكــالة/حراثات  مو�ســوع  ديوتز.  /�سامي  وكالة 
 )360( برقـــم  ال�سنيدار.  ح�سن  باإ�سم/عبداهلل  امل�سجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــســنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1976/9/9م. وذلــــك  مل

2018/9/9م

الوكــالة/حممالت  مو�ســوع  ديالوير.  كي�س  اي  /جي  وكالة 
برقـــم  ال�سنيدار.  ح�سن  باإ�سم/عبداهلل  امل�سجلة  �سيوالت. 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1992/8/6م.   )1875(

2018/8/6م

امل�سجلة  الوكــالة/م�سخات.  مو�ســوع  /كــــرياري.  وكــالــة 
 )359( ـــــم  ـــ بــرقـــ ــدار.  ــي ــن ــس ــ� ال حــ�ــســن  بـــاإ�ـــســـم/عـــبـــداهلل 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:1976/9/12م. وذلــــك  

2019/1/1م

ديــزل  الوكــالة/حمركات  مو�ســوع  مــوتــور.  ام  /يف  وكــالــة 
برقـــم  ال�سنيدار.  ح�سن  باإ�سم/عبداهلل  امل�سجلة  ومولدات. 
)147( وتــاريــخ:1994/11/1م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/11/1م

الوكــالة/ مو�ســوع  تكنولوجي.  �سماتيك�س  /التوناكو  وكالة 
احلاج.  علي  حممد  باإ�سم/يو�سف  امل�سجلة  جتميل.  منتجات 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2016/11/8م.   )10848( برقـــم 

من تاريخ: 2018/11/8م

الوكــالة/ مو�ســوع  النيوزيالندية.  االلبان  /منتجات  وكالة 
املحدودة.  للتجارة  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة  حليب. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2005/10/10م.  برقـــم )5628( 

من تاريخ: 2018/10/10م

اال�ستخدام  ذات  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  /فالكون.  وكالة 
للتجارة  �سارب  ــوان  اخ باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  واحــده.  ملــره 
وذلك   وتــاريــخ:2011/8/14م.   )8421( برقـــم  والت�سويق. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/8/14م

الزيتون.  الوكــالة/زيت  مو�ســوع  ايه.  ا�س  /كوريرت  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/�سركة اخوان �سارب للتجارة والت�سويق. برقـــم 
)7655( وتاريخ:2009/9/15م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/9/15م

الزجنبيل.  الوكــالة/م�سروب  مو�ســوع  مــارك.  /�سن  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/�سركة اخوان �سارب للتجارة والت�سويق. برقـــم 
)7743( وتاريخ:2009/12/9م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/9م

وكالة /�سنجيانغ كانفلي لالأدوات الطبية املحدودة. مو�ســوع 
احمد  عبداهلل  علي  باإ�سم/نوح  امل�سجلة  الوكــالة/حقن. 
وذلك   وتــاريــخ:2017/7/22م.   )11218( برقـــم  ال�سباري. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/7/22م

الــوكــــــــالــة/اأدويــة.  مو�ســوع  �سيكا.  رواي  /داالزا  وكــالــة 
امل�سجلة باإ�سم/فوؤاد حممد حممد النا�سري. برقـــم )9611( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2013/11/3م. وذلــــك  

2018/11/3م
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امل�سجلة  ــالــة/اأدويــة.  ـــ الــوكـــ مو�ســوع  /كـــرافـــري.  وكــالــة 
 )8970( برقـــم  الــنــا�ــســري.  حمــمــد  حمــمــد  ــوؤاد  ــم/ف ــس ــاإ� ب
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/11/21م. وذل ـــــاري وت

2018/11/21م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ريفريو.  ال  /بي  وكالة 
 )8969( برقـــم  الــنــا�ــســري.  حمــمــد  حمــمــد  ــوؤاد  ــم/ف ــس ــاإ� ب
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/11/21م. وذل ـــــاري وت

2018/11/21م

الــوكــــــــالــة/اأدويــة.  مو�ســوع  ــري.  ك هيلث  /اور�ــســيــد  وكــالــة 
 )7191( برقـــم  حزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/فهد  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2008/10/5م. وذلــــك  

2019/10/5م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  كندا.  /وايــت  وكالة 
 )4791( بــرقـــــــــــم  حــــزام.  عــبــداهلل  ــد  ــم اح بــاإ�ــســم/فــهــد 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2003/9/21م. وذلــــك  

2019/9/21م

الوكــالة/مطهرات.  مو�ســوع  كميكال�س.  /�سريماك�سو  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/اجلرا�س لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية. برقـــم 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2007/9/1م.   )6628(

2019/9/1م

الوكــالة/ مو�ســوع  املـــحـــدودة.  ليكا  ــرات  ــت /خم وكــالــة 
عبداهلل  احمد  باإ�سم/فهد  امل�سجلة  �سيدالنية.  م�ستح�سرات 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2014/3/16م.   )9881( برقـــم  حزام. 

�سنة من تاريخ: 2019/3/16م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  لـــالأدويـــة.  /ار�ــســتــو  وكــالــة 
�سيدالنية. امل�سجلة باإ�سم/فهد احمد عبداهلل حزام. برقـــم 
)6847( وتاريخ:2008/2/26م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/26م

الوكــالة/مبيدات  مو�ســوع  جي.  ايه  اجرو  /�سنجنتا  وكالة 
ح�سريه منتجات زنيكا. امل�سجلة باإ�سم/�سركة عذبان اخوان. 
ثالث  ملــدة  ــك   وذل وتـــاريـــخ:1980/10/8م.   )712( برقـــم 

�سنوات من تاريخ: 2016/12/31م

وكالة /�سركة اخلطوط اجلوية الرتكية. مو�ســوع الوكــالة/
لل�سفريات  العاملية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة  �سفر.  تذاكر  بيع 
وذلك   وتاريخ:2007/9/22م.   )6657( برقـــم  وال�سياحة. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/9/22م

�سفر.  الوكــالة/تذاكر  مو�ســوع  االردنــيــة.  /امللكية  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/ال�سركة العاملية لل�سفريات وال�سياحة. برقـــم 
)1044( وتاريخ:1985/12/19م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/18م

مو�ســوع  ال�سيدالنية.  للم�ستح�سرات  /ايــريــ�ــس  وكــالــة 
عبداهلل  باإ�سم/�سامل  امل�سجلة  طبية.  الوكــالة/م�ستح�سرات 
وتـــاريـــخ:2013/12/30م.   )9726( برقـــم  باحاج.  �سالح 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/30م

الوكــالة/مكمالت  مو�ســوع  بومياتيز.  /انرتبراي�س  وكالة 
باإ�سم/�سامل عبداهلل �سالح باحاج. برقـــم  امل�سجلة  غذائية. 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2017/12/31م.  ـــاري وت  )11536(

تاريخ: 2018/12/31م
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وكالة /غالنبيا برفرمان�س. مو�ســوع الوكــالة/جميع منتجات 
ال�سركة من املكمالت الغذائية. امل�سجلة باإ�سم/�سامل عبداهلل 
وتــاريــخ:2017/12/31م.   )11537( برقـــم  باحاج.  �سالح 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/31م

املنتجات  الوكــالة/جميع  مو�ســوع  /جــرافــيــتــي.  وكــالــة 
باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سم/�سامل  امل�سجلة  ال�سيدالنية. 
برقـــم )11483( وتاريخ:2017/12/11م. وذلك  ملدة �سنة 

من تاريخ: 2018/12/11م

الوكــالة/معجون  مو�ســوع  اال�سنان.  لفر�سات  /وزدوم  وكالة 
برقـــم  باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سم/�سامل  امل�سجلة  اأ�سنان. 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2014/12/28م.  ـــاري وت  )10270(

تاريخ: 2018/12/28م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  املجرية.  ان  �سي  /اي  وكــالــة 
 )3472( برقـــم  لــالأدويــة.  بلقي�س  باإ�سم/خمازن  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1998/12/29م. وذل ـــــاري وت

2018/12/29م

وكالة /فارما فيت للمواد واالدوية. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. 
 )2491( برقـــم  لــالأدويــة.  بلقي�س  باإ�سم/خمازن  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1995/12/27م. وذل ـــــاري وت

2018/12/27م

وكالة /فا�سكا. مو�ســوع الوكــالة/جميع منتجات ال�سركة من 
حليب واغذية اطفال. امل�سجلة باإ�سم/خمازن بلقي�س لالأدوية. 
برقـــم )1209( وتاريخ:1987/12/12م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/31م

مو�ســوع  ال�سيدالنية.  املـــواد  العــمــال  /بــيــوجــال  وكــالــة 
لالأدوية.  بلقي�س  باإ�سم/خمازن  امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية. 
برقـــم )1207( وتاريخ:1987/12/9م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/9م

طبية.  الوكــالة/احذيه  مو�ســوع  ليمتد.  يوكي  /�سول  وكالة 
 )1208( برقـــم  لــالأدويــة.  بلقي�س  باإ�سم/خمازن  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1987/12/12م. وذل ـــــاري وت

2018/12/31م

الوكــالة/اأدوية  مو�ســوع  للتجارة.  او  ار  ا�س  /فيتار  وكالة 
)فيتامينات(. امل�سجلة باإ�سم/خمازن بلقي�س لالأدوية. برقـــم 
)6193( وتاريخ:2006/12/6م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/6م

الوكــالة/ الكيميائية. مو�ســوع  ري�سرت  وكالة /اعمال جدون 
برقـــم  باحاج.  �سالح  عبداهلل  باإ�سم/�سامل  امل�سجلة  اأدويــة. 
)170( وتــاريــخ:1994/12/5م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/5م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  املـــحـــدودة.  /كـــريان  وكــالــة 
برقـــم  حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/فهد  امل�سجلة  دوائية. 
)6969( وتاريخ:2008/5/11م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/5/11م

مو�ســوع  ــدودة.  ــح امل اخلا�سة  هيلثكري  ــف  ــواالي /اك وكــالــة 
حزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/فهد  امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية. 
برقـــم )6980( وتاريخ:2008/5/18م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/5/18م
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الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  لل�سيدالنيات.  /انتا�س  وكالة 
 )6386( برقـــم  حزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/فهد  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2007/4/14م. وذلــــك  

2019/4/14م

وكالة /�سركة باني�سيا بايوتك املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/
منتجات �سيدالنية. امل�سجلة باإ�سم/فهد احمد عبداهلل حزام. 
برقـــم )6370( وتاريخ:2007/4/11م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/11م

الوكــالة/ مو�ســوع  ال�سيدالنية.  للمواد  مارك  /جلن  وكالة 
برقـــم  حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/فهد  امل�سجلة  ــة.  اأدوي
)6281( وتاريخ:2007/2/12م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/2/12م

امل�سجلة  ــالــة/اأدويــة.  ـــ ــوكـــ ال مو�ســوع  ــانــويف.  ــس �/ وكــالــة 
 )4011( بــرقـــــــــــم  حــــزام.  عــبــداهلل  ــد  ــم اح بــاإ�ــســم/فــهــد 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2001/3/13م. وذلــــك  

2019/3/13م

الوكــالة/حلويات.  مو�ســوع  جيدا�سان.  /بريفيتي  وكالة 
 )2845( برقـــم  جلب.  عبده  يحيى  باإ�سم/قا�سم  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1996/11/20م. وذل ـــــاري وت

2018/11/20م

الوكــالة/لبان  مو�ســوع  املحدودة.  للحلويات  /لوثي  وكالة 
باإ�سم/قا�سم يحيى عبده جلب.  امل�سجلة  لوتيه.  حتت عالمه 
برقـــم )2846( وتاريخ:1996/11/20م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/11/20م

الوكــالة/ مو�ســوع  كونفك�سري.  تريدجن  /اجرو�س  وكالة 
العامة  للتجارة  جلب  بــاإ�ــســم/�ــســركــة  امل�سجلة  حــلــويــات. 
واال�سترياد. برقـــم )2416( وتاريخ:1995/10/17م. وذلك  

ملدة �سنة من تاريخ: 2019/10/17م

غذائية  ـــــالــة/مــواد  الــوكـــ مو�ســوع  /تــومــاديــنــي.  ــة  وكــال
حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  )مكرونة(. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1999/10/26م.  برقـــم )3690( 

من تاريخ: 2019/10/26م

الوكــالة/معدات  مو�ســوع  فران�س.  فريجنكنج  /م�سنع  وكالة 
�سيارات. امل�سجلة باإ�سم/حممد احمد عبداهلل حزام. برقـــم 
)2269( وتاريخ:1994/3/27م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/3/27م

الوكــالة/اإطارات  مو�ســوع  كمبني.  اند  كومهو  /�سركة  وكالة 
)كومهو(. امل�سجلة باإ�سم/حممد احمد عبداهلل حزام. برقـــم 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1995/7/9م.   )2328(

2019/7/9م

وكالة /لنكولن الكرتيك املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/معدات 
برقـــم  حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  حلام. 
)2614( وتاريخ:1996/4/14م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/4/14م

الوكــالة/نرتات  مو�ســوع  بــي.  ايــه  /هيدروكميكال  وكالة 
حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  االمــونــيــوم. 
برقـــم )3767( وتاريخ:2000/2/27م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/2/27م
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الوكــالة/مواد  مو�ســوع  جاليا.  ربتيك  /�سوقيه  وكــالــة 
غذائية. امل�سجلة باإ�سم/حممد احمد عبداهلل حزام. برقـــم 
)1288( وتاريخ:1988/7/10م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/7/10م

الوكــالة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  لالدوية  /با�سيفيك  وكالة 
�سيم�س  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  جاهزة.  دوائية  م�ستح�سرات 
 )11489( برقـــم  املحدودة.  الطبية  وامل�ستلزمات  لالأدوية 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2017/11/28م. وذل ـــــاري وت

2018/11/28م

وكالة /مارك�سان�س فارما املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. 
امل�سجلة باإ�سم/�سيمن�س لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية. برقـــم 
)11169( وتاريخ:2017/6/5م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/6/5م

وكالة /تاجما فارما)اخلا�سة( املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/
وامل�ستلزمات  لالأدوية  �سيمن�س  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  اأدوية. 
الطبية. برقـــم )10761( وتاريخ:2016/8/3م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2018/8/3م

الوكــالة/ مو�ســوع  ملتد.  �سيز  اأوفــر  اليفاتر  /اوتي�س  وكالة 
باإ�سم/ امل�سجلة  غيارها.  وقطع  كهربائية  و�سالمل  م�ساعد 
موؤ�س�سة مام العاملية. برقـــم )1218( وتاريخ:1988/1/9م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/31م

الوكــالة/القواطع  مو�ســوع  �سي.  ان  ا�س  /ليجراند  وكالة 
واملفاتيح الكهربائية. امل�سجلة باإ�سم/حممد عبداملجيد ناجي 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2011/1/9م.   )8211( برقـــم  حمادي. 

�سنة من تاريخ: 2019/1/9م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  املــحــدودة.  ري  /�سركة  وكالة 
بــاإ�ــســم/ امل�سجلة  والـــرجمـــيـــات.  االأجـــهـــزة  ــن  م الــ�ــســركــة 
 )11510( برقـــم  الــعــريــفــي.  مقبل  حــيــدر  عــبــدالــ�ــســالم 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2017/12/17م. وذل ـــــاري وت

2018/12/17م

الوكــالة/ مو�ســوع  الطبية.  للم�ستلزمات  ميد  /كنج  وكالة 
منتجات ال�سركة من Sodalime ماده امت�سا�س ثناي روك�سيد 
الكربون الطبي Co2. امل�سجلة باإ�سم/عبدال�سالم حيدر مقبل 
وذلك   وتــاريــخ:2017/11/8م.   )11439( برقـــم  العريفي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/8م

وكالة /�سركة يو�سيل الطبية. مو�ســوع الوكــالة/كافة منتجات 
ال�سركة من الل�سق الطبية. امل�سجلة باإ�سم/عبدال�سالم حيدر 
وتــاريــخ:2017/12/6م.   )11505( برقـــم  العريفي.  مقبل 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/6م

الــوكــــــــالــة/اأجــهــزة  مو�ســوع  كـــري.  هــلــث  جــي  /ا�ـــس  وكــالــة 
امل�سجلة  ال�سوتية.  فوق  االأ�سعة  ونظام  باال�سعة  الت�سوير 
 )10269( برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�سم/عبدال�سالم 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2014/12/25م. وذل ـــــاري وت

2018/12/25م

وكالة /ام ا�س و�ستفيليا املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/اأجهزة 
مقبل  حيدر  باإ�سم/عبدال�سالم  امل�سجلة  ال�سناعي.  التنف�س 
وذلك   وتــاريــخ:2017/11/8م.   )11440( برقـــم  العريفي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/8م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  �سيوتيكالز.  فارما  /بينيت  وكالة 
الكي�س.  قايد  احمد  احمد  باإ�سم/دماج  امل�سجلة  دوائــيــة. 
برقـــم )11427( وتاريخ:2017/11/12م. وذلك  ملدة �سنة 

من تاريخ: 2018/11/12م
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وكالة /ميكروالب لالأجهزة. مو�ســوع الوكــالة/اأجهزة طبية. 
برقـــم  العريفي.  مقبل  حيدر  باإ�سم/عبدال�سالم  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2017/11/8م.   )11438(

تاريخ: 2018/11/8م

ت�سوير  الوكــالة/اأجهزة  مو�ســوع  ايكركو.  /موؤ�س�سة  وكالة 
مقبل  حيدر  باإ�سم/عبدال�سالم  امل�سجلة  الرقمية.  باال�سعة 
وذلك   وتاريخ:2016/11/23م.   )10900( برقـــم  العريفي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/23م

الوكــالة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  تيك   & جي  /�سركة  وكالة 
باإ�سم/ امل�سجلة  الطبية.  االأجهزة  من  ال�سركة  منتجات  كل 
 )10899( برقـــم  الــعــريــفــي.  مقبل  حــيــدر  عــبــدالــ�ــســالم 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/11/23م. وذل ـــــاري وت

2018/11/23م

الوكــالة/الرتاكتورات  مو�ســوع  قاهر.  ديوتز  /�سيم  وكالة 
برقـــم  القو�سي.  علي  حممد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة  الزراعية. 
)11265( وتاريخ:2017/8/9م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/8/9م

الوكــالة/ مو�ســوع  )كميكالز(.  للكيماويات  /بريا  وكالة 
القو�سي.  علي  حممد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة  زراعية.  اأ�سمدة 
برقـــم )7494( وتــاريــخ:2009/6/2م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/6/2م

الوكــالة/ مو�ســوع  الزراعية.  للكيماويات  ليلي  /بكن  وكالة 
علي  حممد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة  وكيماويه.  زراعية  اأ�سمدة 
ملدة  وذلك   وتاريخ:2005/6/4م.  برقـــم )5504(  القو�سي. 

�سنة من تاريخ: 2018/6/4م

وكالة /�سي ان ات�س اي الدولية. مو�ســوع الوكــالة/جرارات 
حممد  �سالح  باإ�سم/غيث  امل�سجلة  الغيار.  وقطع  زراعــيــة 
وذلك   وتــاريــخ:2017/11/7م.   )11415( برقـــم  القو�سي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/7م

وكالة /�سركة اجروتيب. مو�ســوع الوكــالة/بذور خ�سروات. 
 )9445( برقـــم  القو�سي.  علي  حممد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2013/7/22م. وذلــــك  

2018/7/22م

ـــــالــة/جــراره.  الــوكـــ مو�ســوع  ــان.  ــوت ف ــانــدوجن  ــس �/ وكــالــة 
 )8659( برقـــم  القو�سي.  علي  حممد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة 
ــدة �سنتن مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2012/4/25م. وذل

2018/4/25م

النباتات  منــو  الوكــالة/منظم  مو�ســوع  /كــلــيــب.  وكــالــة 
)االأ�سمدة(. امل�سجلة باإ�سم/�سالح حممد علي القو�سي. برقـــم 
من  �سنتن  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2004/4/14م.   )4933(

تاريخ: 2018/4/14م

الوكــالة/ ال�سحية. مو�ســوع  للرعاية  اوتك�س  وكالة /بيرد 
�سمادات اجلروح. امل�سجلة باإ�سم/عقيل عبده حممد القا�سي. 
برقـــم )8519( وتاريخ:2011/12/19م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/19م

الوكــالة/اأحزمة  مو�ســوع  بــروتــكــور.  /�سبي�سال  وكــالــة 
برقـــم  القا�سي.  حممد  عبده  باإ�سم/عقيل  امل�سجلة  طبية. 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2005/2/9م.   )5288(

2019/2/9م
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ال�سحة  الوكــالة/مبيدات  مو�ســوع  جي.  ايه  /باير  وكالة 
برقـــم  الطهيف.  حممد  علي  باإ�سم/العزي  امل�سجلة  العامة. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2013/12/10م.  ــــاري وت  )9684(

تاريخ: 2018/12/10م

جي.  ايه  باير   / املبيدات  النتاج  االردنية  /ال�سركة  وكالة 
مو�ســوع الوكــالة/مبيدات زراعية. امل�سجلة باإ�سم/العزي علي 
وتــاريــخ:2013/12/10م.   )9683( برقـــم  الطهيف.  حممد 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/10م

الوكــالة/ مو�ســوع  املحدودة.  الهولندية  /نونهيمز  وكالة 
بذور اخل�سروات. امل�سجلة باإ�سم/العزي علي حممد الطهيف. 
برقـــم )11469( وتاريخ:2017/12/6م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/6م

الوكــالة/حافظات  مو�ســوع  االوربية.  ام  كيو  /ا�ــس  وكالة 
برقـــم  الطهيف.  حممد  علي  باإ�سم/العزي  امل�سجلة  ا�سمده. 
)9851( وتاريخ:2014/3/2م. وذلك  ملدة �سنتن من تاريخ: 

2018/3/2م

وكالة /اكتاري�س. مو�ســوع الوكــالة/عدادات �سكن كهربائية. 
امل�سجلة باإ�سم/مكتوم احمد عبداهلل حزام. برقـــم )4057( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2001/5/16م. وذلــــك  

2019/5/16م

مو�ســوع  ال�سينية.  االن�سائية  ال�سناعية  /املوؤ�س�سة  وكالة 
املدنية االخرى.  وامل�ساريع  الوكــالة/ا�سمنت وبقية اخلدمات 
امل�سجلة باإ�سم/مكتوم احمد عبداهلل حزام. برقـــم )5485( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2005/6/29م. وذلــــك  

2019/6/29م

الوكــالة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  جريفز  /كروميتون  وكالة 
حموالت. امل�سجلة باإ�سم/مكتوم احمد عبداهلل حزام. برقـــم 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2005/3/5م.   )5336(

2019/3/5م

وكالة /ال�سركة ال�سعودية ملنتجات االلبان. مو�ســوع الوكــالة/
حليب , ع�سائر , جنب , اأي�س كرمي. امل�سجلة باإ�سم/مكتوم احمد 
وتــاريــخ:2000/2/28م.   )3772( برقـــم  حــزام.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/2/28م

امل�سجلة  اأطفال.  الوكــالة/اغذية  مو�ســوع  /دانــون.  وكالة 
 )3764( برقـــم  حــــزام.  عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــســم/مــكــتــوم 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2000/2/22م. وذلــــك  

2019/2/22م

امل�سجلة  الوكــالة/ديناميت.  مو�ســوع  /يــونــيــان.  وكــالــة 
 )3774( برقـــم  حــــزام.  عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــســم/مــكــتــوم 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــســنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:2000/3/7م. وذلــــك  مل

2019/3/7م

امل�سجلة  الــوكــــــــالــة/اأدويــة.  مو�ســوع  فــارمــا.  /فلن  وكــالــة 
 )5360( برقـــم  حــــزام.  عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــســم/مــكــتــوم 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2005/3/21م. وذلــــك  

2019/3/21م

مو�ســوع  املــحــدودة.  الطبية  للعقاقري  /فليمنجو  وكــالــة 
الوكــالة/اأدوية. امل�سجلة باإ�سم/مكتوم احمد عبداهلل حزام. 
برقـــم )5361( وتاريخ:2005/3/21م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/3/21م
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الوكــالة/ مو�ســوع  العاملية.  الت�سخ�سية  كيميا  /�سانو  وكالة 
 )5421( برقـــم  للتجارة.  باإ�سم/اجلرا�س  امل�سجلة  اأدويــة. 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــســنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:2005/5/9م. وذلــــك  مل

2019/5/9م

الوكــالة/حليب  مو�ســوع  ــي.  ب ــس  ا� بــوالنــد  /جــيــو  وكــالــة 
 )5848( برقـــم  للتجارة.  باإ�سم/اجلرا�س  امل�سجلة  اأطفال. 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2006/4/10م. وذلــــك  

2019/4/10م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ليدريل.  /وايــت  وكالة 
 )5351( برقـــم  حــــزام.  عــبــداهلل  احــمــد  بــاإ�ــســم/مــكــتــوم 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2005/3/12م. وذلــــك  

2019/3/12م

كهربائية.  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  /ريــنــا�ــس.  وكــالــة 
برقـــم  القباطي.  عــبــداهلل  عبده  باإ�سم/يا�سن  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2016/12/21م.  ـــاري وت  )10919(

تاريخ: 2018/12/21م

الوكــالة/اأدوات  مو�ســوع  ليمتد.  الكرتيك  /ليجراند  وكالة 
عبداهلل.  عبده  باإ�سم/يا�سن  امل�سجلة  كهربائية.  ولوحات 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1996/12/12م.  برقـــم )2878( 

من تاريخ: 2018/12/12م

غذائية  الوكــالة/مكمالت  مو�ســوع  بلدز.  ات�س  /جي  وكالة 
حم�سن  حممد  باإ�سم/عبده  امل�سجلة  التجميل.  وم�ستح�سرات 
�سديوه. برقـــم )11270( وتاريخ:2017/8/8م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/8/8م

الوكــالة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  الهندية  فارما  /تــاج  وكالة 
برقـــم  �سديوه.  حم�سن  حممد  باإ�سم/عبده  امل�سجلة  اأدويــة. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2018/7/28م.   )11920(

تاريخ: 2019/7/28م

الوكــالة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  بي�سا.  /خمــتــرات  وكالة 
�سديوه.  حم�سن  حممد  باإ�سم/عبده  امل�سجلة  �سيدالنية. 
برقـــم )9962( وتــاريــخ:2014/5/6م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/5/6م

الوكــالة/ مو�ســوع  ليمتد.  برافت  جاينك�س  /مايراو  وكالة 
برقـــم  الطبية.  املدينه  باإ�سم/موؤ�س�سة  امل�سجلة  اأدويـــة. 
)4913( وتاريخ:2004/3/13م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/3/13م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  �سيوتيكا.  فارما  /بي�سا  وكالة 
برقـــم  الطبية.  املدينة  باإ�سم/موؤ�س�سة  امل�سجلة  �سيدالنية. 
)10558( وتاريخ:2016/1/6م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/1/6م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  بايو.  هامكن  /موؤ�س�سة  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/عبده حممد حم�سن �سديوه. برقـــم )11630( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2018/2/18م. وذلــــك  

2019/2/18م

الوكــالة/ مو�ســوع  ال�سحية.  للعناية  ميري  /�سركة  وكالة 
برقـــم  الطبية.  املدينه  باإ�سم/موؤ�س�سة  امل�سجلة  ادويـــة. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2005/12/12م.  ــــاري وت  )5706(

تاريخ: 2018/12/12م
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امل�سجلة  الوكــالة/ادوية.  مو�ســوع  كــوبــا.  /فــارمــا  وكــالــة 
 )3203( بــرقـــــــــــم  الــطــبــيــة.  ــه  ــن ــدي امل ــ�ــســة  بــاإ�ــســم/مــوؤ�ــس
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1997/11/25م. وذل ـــــاري وت

2018/11/25م

وكالة /اون - اك�س اليف. مو�ســوع الوكــالة/�سمامات قلبية 
عبداملغني.  علي  ا�سماعيل  باإ�سم/اأكرم  امل�سجلة  تعوي�سية. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2009/10/31م.  برقـــم )7697( 

من تاريخ: 2018/10/31م

طبية.  الوكــالة/م�ستلزمات  مو�ســوع  /يــاجــونــك.  وكــالــة 
برقـــم  عبداملغني.  علي  اإ�سماعيل  بــاإ�ــســم/اأكــرم  امل�سجلة 
)8456( وتاريخ:2011/10/4م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/10/4م

الوكــالة/تراكيب  مو�ســوع  فــارمــا.  بايو  /اليفيلث  وكالة 
�سديوه.  حم�سن  حممد  باإ�سم/عبده  امل�سجلة  جاهزة.  دوائية 
برقـــم )11566( وتاريخ:2018/1/17م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/1/17م

الــوكــــــــالــة/ادويــة.  مو�ســوع  فــارمــا.  بيو  /اريــوجــن  وكــالــة 
برقـــم  ــديــوه.  ــس � حم�سن  حمــمــد  بــاإ�ــســم/عــبــده  امل�سجلة 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2014/5/6م.   )9963(

2019/5/6م

ــة.  ــة/ادوي ــال ـــ ـــ ــوك وكــالــة /فــيــتــا بــايــوتــيــك. مــو�ــســــــــوع ال
 )2530( برقـــم  الطبية.  املدينه  باإ�سم/موؤ�س�سة  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:1996/1/10م. وذلــــك  

2019/1/10م

مو�ســوع  املحدودة.  اخلا�سة  كري  هيلث  فارما   - /الفا  وكالة 
الوكــالة/تراكيب دوائيه جاهزة. امل�سجلة باإ�سم/عبده حممد 
وتــاريــخ:2018/4/15م.   )11724( برقـــم  �سديوه.  حم�سن 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/4/15م

الوكــالة/ادوية.  مو�ســوع  كروماتوجيا.  /اديلكو  وكالة 
برقـــم  ال�سالحي.  علي  نــورالــديــن  باإ�سم/وحيد  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2012/11/18م.  ــــاري وت  )8959(

تاريخ: 2018/11/18م

الوكــالة/ مو�ســوع  ليمتد.  كمبني  بلج  كيه  جي  /ان  وكالة 
للتجارة  الغنامي  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  �سيارات.  بالكات 
وذلك   وتاريخ:1986/12/6م.   )1102( برقـــم  وال�سناعة. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/31م

الوكــالة/ مو�ســوع  ليمتد.  كمبني  �سيكو  /كــويــو  وكــالــة 
للتجارة  الغنامي  بــاإ�ــســم/�ــســركــة  امل�سجلة  بــولــبــريجنــات. 
وذلك   وتاريخ:1993/12/7م.   )2199( برقـــم  وال�سناعة. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/7م

فرامل.  الوكــالة/�سائل  مو�ســوع  لوكهيد.  /ديلفي  وكالة 
برقـــم  وال�سناعة.  للتجارة  الغنامي  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة 
)1105( وتاريخ:1986/12/6م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/31م

وكالة /�سركة املطاط اليوكوهاما. مو�ســوع الوكــالة/اإطارات 
يوكوهاما. امل�سجلة باإ�سم/�سركة الغنامي للتجارة وال�سناعة. 
برقـــم )1096( وتاريخ:1986/12/6م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/31م



274

الوكــالة/ مو�ســوع  الدوائية.  لل�سناعات  /كيميفارم  وكالة 
عبداهلل  مهدي  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  دوائية.  م�ستح�سرات 
وذلك   وتاريخ:2014/11/18م.   )10216( برقـــم  ال�ساعر. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/18م

الوكــالة/ مو�ســوع  ال�سحية.  للرعاية  تاجنان  /امرو  وكالة 
احمد  حــمــود  باإ�سم/عبدالعزيز  امل�سجلة  االأمل.  م�سكن 
وذلك   وتــاريــخ:2013/12/19م.   )9709( برقـــم  اجلرا�س. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/19م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  الــدوائــيــة.  /هليو�س  وكــالــة 
العامري.  عبداهلل  �سعيد  باإ�سم/جنيب  امل�سجلة  �سيدالنية. 
برقـــم )11511( وتاريخ:2017/12/20م. وذلك  ملدة �سنة 

من تاريخ: 2018/12/20م

امل�سجلة  الوكــالة/ادوية.  مو�ســوع  انفينتي.  ايه  وكالة /ا�س 
باإ�سم/احمد هادي احمد عثمان ال�سرحي. برقـــم )11180( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2017/6/14م. وذلــــك  

2018/6/14م

الوكــالة/ مو�ســوع  الطبية.  املعدات  هند�سة  /مركز  وكالة 
منتجات �سيدالنية. امل�سجلة باإ�سم/عبد الرحمن يحيى ح�سن 
وذلك   وتــاريــخ:2017/11/15م.   )11445( برقـــم  خمي�س. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/15م

وكالة /هوبي دواروي الدوائية املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/
ح�سن  يحيى  باإ�سم/عبدالرحمن  امل�سجلة  دوائية.  منتجات 
وذلك   وتــاريــخ:2017/9/30م.   )11337( برقـــم  خمي�س. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/9/30م

الوكــالة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  اخلا�سة  مبي  /�سانز  وكالة 
حممدحم�سن  باإ�سم/عبده  امل�سجلة  دوائــيــة.  م�ستح�سرات 
�سديوه. برقـــم )11903( وتاريخ:2018/7/23م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2019/7/23م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  املحدودة.  وكالة /�سرييل 
 )10502( برقـــم  لالأدوية.  ال�سيدله  خراء  باإ�سم/�سركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2015/11/2م. وذلــــك  

2018/11/2م

دوائية.  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  فارما.  /بو�س  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  ال�سيدله  خــراء  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2016/12/14م.  ـــاري وت  )10906(

تاريخ: 2018/12/14م

وكالة /ثري ام دت�سالند / ثري ام جلف. مو�ســوع الوكــالة/
لالأدوية.  ال�سيدله  خــراء  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  اأدويـــة. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2015/2/19م.   )10343( برقـــم 

من تاريخ: 2018/2/19م

امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  اليف.  /جينيك  وكالة 
 )11338( برقـــم  لالأدوية.  ال�سيدله  خراء  باإ�سم/�سركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2017/10/1م. وذلــــك  

2018/10/1م

الوكــالة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  تريد�سم.  /فــارمــا  وكالة 
برقـــم  عنرت.  احمد  حممد  باإ�سم/ع�سام  امل�سجلة  دوائية. 
�سنتن من  ــخ:2016/12/13م. وذلــك  ملدة  ــاري وت  )10903(

تاريخ: 2017/12/13م
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الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  فــارمــا.  ــس  ا� ال  ــي  /ج وكــالــة 
الهجامي.  �سعيد  عبدالويل  باإ�سم/علي  امل�سجلة  �سيدالنية. 
برقـــم )11363( وتاريخ:2017/10/10م. وذلك  ملدة �سنة 

من تاريخ: 2018/10/10م

التجميل.  الوكــالة/مواد  مو�ســوع  يزومو.  /جمموعة  وكالة 
برقـــم  الهجامي.  �سعيد  عــبــدالــويل  باإ�سم/علي  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2013/10/30م.  ــــاري وت  )9629(

تاريخ: 2018/10/30م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  املــحــدودة.  اليــن  /فارما  وكالة 
برقـــم  الهجامي.  �سعيد  عــبــدالــويل  باإ�سم/علي  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2017/12/18م.  ـــاري وت  )11508(

تاريخ: 2018/12/18م

ع�سبيه.  الوكــالة/اأدوية  مو�ســوع  هــواجن.  /نوتري  وكالة 
برقـــم  الهجامي.  �سعيد  عــبــدالــويل  باإ�سم/علي  امل�سجلة 
)6762( وتاريخ:2007/12/8م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/8م

امل�سجلة  الوكــالة/ادوية.  مو�ســوع  ا�سنب.  /خمترات  وكالة 
 )9018( برقـــم  الهجامي.  �سعيد  عبدالويل  باإ�سم/علي 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/12/19م. وذل ـــــاري وت

2018/12/19م

الوكــالة/خيوط  مو�ســوع  املــحــدودة.  /كامبيوتك  وكالة 
الهجامي.  �سعيد  عبدالويل  باإ�سم/علي  امل�سجلة  جراحية. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2013/10/30م.  برقـــم )9630( 

من تاريخ: 2018/10/30م

وكالة /امرييك حللول الرعاية ال�سحية. مو�ســوع الوكــالة/
�سعيد  عبدالويل  باإ�سم/علي  امل�سجلة  ال�سركة.  منتجات  كافة 
برقـــم )11448( وتاريخ:2017/11/14م. وذلك   الهجامي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/14م

الوكــالة/تراكيب  مو�ســوع  املتحدة.  كندا  /فــارمــا  وكالة 
الهجامي.  �سعيد  عبدالويل  باإ�سم/علي  امل�سجلة  دوائــيــة. 
برقـــم )11447( وتاريخ:2017/11/14م. وذلك  ملدة �سنة 

من تاريخ: 2018/11/14م

ومنتجات  جتميل  الوكــالة/مواد  مو�ســوع  /بريو�سكا.  وكالة 
عبدالرب  احمد  باإ�سم/عدنان  امل�سجلة  ال�سحية.  الرعاية 
وذلك   ــخ:2013/11/19م.  ــاري وت  )9647( برقـــم  الوجيه. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/19م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  الرو�ـــس.  هوفمان  /اف  وكــالــة 
 )3053( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــســنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1997/7/9م. وذلــــك  مل

2018/7/9م

وكالة /موؤ�س�سة ابورفا بايو فارم. مو�ســوع الوكــالة/منتجات 
والت�سويق.  للتجارة  فارما  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  �سيدالنية. 
برقـــم )7141( وتاريخ:2008/7/29م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/7/29م

مو�ســوع  الطبية.  للم�ستلزمات  العربية  /ال�سركة  وكالة 
الوكــالة/افالم اال�سعة الطبية. امل�سجلة باإ�سم/�سركة ناتكو 
لالأدوية املحدودة. برقـــم )10147( وتاريخ:2014/9/18م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/9/18م



276

امل�سجلة  الــوكــــــــالــة/اأدويــة.  مو�ســوع  و�ــســت.  /دلــتــا  وكــالــة 
 )2503( برقـــم  لــلــتــجــارة.  الــوطــنــيــة  بــاإ�ــســم/الــ�ــســركــة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1995/12/25م. وذل ـــــاري وت

2018/12/25م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  اك�سبورت.  ليلي  /ايل  وكــالــة 
 )202( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1994/12/27م. وذل ـــــاري وت

2018/12/27م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  اكتنج�سل�سافت.  /�سريجن  وكالة 
 )201( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1994/12/27م. وذل ـــــاري وت

2018/12/27م

الوكــالة/ مو�ســوع  االدويـــة.  ل�سناعة  لفيا  /فيالد  وكالة 
املحدودة.  والت�سويق  للتجارة  باإ�سم/فارما  امل�سجلة  اأدويــة. 
برقـــم )6091( وتاريخ:2006/10/8م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/10/8م

الوكــالة/منتجات  �سن�ساين. مو�ســوع  �سينياجن  وكالة /�سركة 
والت�سويق.  للتجارة  فارما  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  �سيدالنية. 
برقـــم )8145( وتاريخ:2010/11/1م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/11/1م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ليمتد.  جايجي  /�سيبا  وكالة 
 )2826( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:1996/11/9م. وذلــــك  

2018/11/9م

�سنف  الــوكــــــــالــة/اأدويــة  مو�ســوع  فــارمــا.  دي  /ام  وكــالــة 
برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة  واحــد. 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2007/9/9م.   )6645(

2018/9/9م

باإ�سم/ امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  /�سانويف.  وكالة 
 )6644( برقـــم  )نــاتــكــو(.  للتجارة  الوطنية  ال�سركة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــســنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:2007/9/9م. وذلــــك  مل

2018/9/9م

وكالة /موؤ�س�سة ترانزورلد للم�ستلزمات ال�سيدالنية. مو�ســوع 
فارما  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  �سيدالنية.  الوكــالة/م�ستلزمات 
للتجارة والتوكيالت. برقـــم )7205( وتاريخ:2008/10/20م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/10/20م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  انرتنا�سيونال.  /بفيزر  وكالة 
 )2805( برقـــم  للتجارة.  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1996/10/22م. وذل ـــــاري وت

2018/10/22م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  املحدودة.  رمييديز  /فين�س  وكالة 
برقـــم  والت�سويق.  للتجارة  فارما  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة 
)8824( وتاريخ:2012/7/30م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/7/30م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  ال�سحية.  للرعاية  /باير  وكالة 
برقـــم  املحدودة.  للتجارة  الوطنية  باإ�سم/ال�سركة  امل�سجلة 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2005/5/8م.   )5420(

2019/5/8م
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اأدوية  الوكــالة/جميع  مو�ســوع  املحدودة.  /وكــاردت  وكالة 
باإ�سم/خالد  امل�سجلة  االأطــفــال(.  )اأغذية  ماعدى  ال�سركة 
عمر جعفر فلهوم. برقـــم )3963( وتاريخ:2000/11/25م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/25م

وكالة /زهياجن تيانروي ال�سيدالنية. مو�ســوع الوكــالة/قرب 
برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�سم/خالد  امل�سجلة  طبية.  حقن 
)10281( وتاريخ:2015/1/6م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/1/6م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  املحدودة.  الدوائية  /ايبي  وكالة 
 )10540( برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�سم/خالد  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2015/12/16م. وذل ـــــاري وت

2018/12/16م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  بارينرتال.  ادوية  /�سركة  وكالة 
 )4366( برقـــم  التجارية.  فلهوم  باإ�سم/موؤ�س�سة  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2002/5/19م. وذلــــك  

2018/5/19م

الوكــالة/ مو�ســوع  ال�سيدالنية.  ينقاواي  ــاجن  /زي وكالة 
باإ�سم/خالد عمر جعفر فلهوم.  امل�سجلة  �سنفن نرا�سا�سكلن. 
برقـــم )9028( وتاريخ:2012/12/25م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/25م

الوكــالة/اأدوية  مو�ســوع  فارما.  بي.  اأه  يو  /ابوكالب  وكالة 
والت�سويق.  للتجارة  �سيناكو  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  ع�سبيه. 
برقـــم )10444( وتاريخ:2015/7/1م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/7/1م

وكالة /�سركة النظم ال�سناعية املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/
دوره  وقاطع  هوائي  دوره  وقاطع  منخف�سه  مفلتيه  مفتاح 
برقـــم  اال�سول.  عبده  �سالح  باإ�سم/علي  امل�سجلة  فولتيه. 
)8306( وتاريخ:2011/3/19م. وذلك  ملدة ثالث �سنوات من 

تاريخ: 2017/3/19م

الوكــالة/مكمالت  مو�ســوع  ال�سمالية.  امريكا  /�سركة  وكالة 
غذائية. امل�سجلة باإ�سم/معروف ابو بكر عو�س باذيب. برقـــم 
)10029( وتاريخ:2014/6/22م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/6/22م

والتكنولوجيا.  العلوم  لتنمية  لبيجيان  /ت�سوجنكنج  وكالة 
امل�سجلة  )بـــخـــاخ(.  ـــروح  ج الــوكــــــــالــة/حمــالــيــل  مو�ســوع 
 )10894( برقـــم  بــاذيــب.  عو�س  ابوبكر  باإ�سم/معروف 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2016/12/5م. وذلــــك  

2018/12/5م

وكالة /املتقدمه ل�سناعة امل�ستح�سرات ال�سيدالنية. مو�ســوع 
باإ�سم/معروف  امل�سجلة  �سيدالنية.  الوكــالة/م�ستح�سرات 
ابوبكر عو�س باذيب. برقـــم )8580( وتاريخ:2012/3/10م. 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2019/3/10م

جتميل.  الوكــالة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  /كوزبوميد.  وكالة 
برقـــم  ــب.  ــاذي ب عــو�ــس  ابــوبــكــر  بــاإ�ــســم/مــعــروف  امل�سجلة 
)9768( وتاريخ:2014/1/27م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/1/27م

الوكــالة/اأجهزة  مو�ســوع  انرتنا�سيونال.  /وينك�س  وكالة 
ومعدات جراحة االأ�سنان وطبية. امل�سجلة باإ�سم/�سعيد قائد 
وتـــاريـــخ:2006/12/19م.   )6213( برقـــم  ح�سان.  حيدر 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/19م
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مو�ســوع  املتقدمة.  لل�سناعات  خليفة  /جمموعة  وكــالــة 
حممد  غالب  باإ�سم/مقام  امل�سجلة  تعليمية.  الوكــالة/و�سائل 
وذلك   وتاريخ:2015/11/25م.   )10523( برقـــم  ال�سبامي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/25م

الــوكــــــــالــة/االبــر  مو�ســوع  كــاجنــهــو.  /جياجن�سو  وكــالــة 
امل�ستخدمة ملره واحدة. امل�سجلة باإ�سم/حممد اإ�سماعيل احمد 
ملدة  وتــاريــخ:2010/4/5م. وذلك   برقـــم )7916(  امليتمي. 

�سنتن من تاريخ: 2018/4/5م

وكالة /ال دوجن لالأدوية املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. 
 )3024( برقـــم  لالأدوية.  النظاري  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة 
تاريخ:  �سنوات من  �سبع  ملدة  وتــاريــخ:1997/5/27م. وذلك  

2013/5/27م

وكالة /دايون فارما �سيوتيكل كولتد. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية 
ماعدى اخلم�س اال�سناف املو�سحة يف ال�سفحة االخريه يف كرت 
الوكالة. امل�سجلة باإ�سم/�سركة النظاري لالأدوية وامل�ستلزمات 
وذلك   ــخ:1999/10/16م.  ــاري وت  )3682( برقـــم  الطبية. 

ملدة �سبع �سنوات من تاريخ: 2012/10/16م

الوكــالة/حقن  مو�ســوع  املحدودة.  فارم  كوك  /دوجن  وكالة 
برقـــم  لــالأدويــة.  النظاري  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  بامري. 
)4656( وتاريخ:2003/3/22م. وذلك  ملدة �سبع �سنوات من 

تاريخ: 2013/3/22م

الوكــالة/ مو�ســوع  �ساجليك.  فارما  بــرومت  /�سركة  وكالة 
غذائية(.  ومكمالت  )ادويـــة  فارما  بــرومت  منتجات  جميع 
امل�سجلة باإ�سم/يو�سف حممد حممد يعقوب. برقـــم )10902( 
تاريخ:  مــن  �سنتن  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2016/12/13م.  ــــاري وت

2017/12/13م

ال�سركة  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  فارما.  /م�سعود  وكالة 
الدوائية. امل�سجلة باإ�سم/علي اأحمد علي عبد القادر. برقـــم 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2017/12/17م.  ـــاري وت  )11507(

تاريخ: 2018/12/17م

غذائية.  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  /كابريكورن.  وكالة 
برقـــم  النزيلي.  حممد  عبدالقادر  باإ�سم/بالل  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2018/2/27م.   )11644(

تاريخ: 2019/2/27م

وكالة /ارفين�سي�س اجرو. مو�ســوع الوكــالة/اأ�سمدة زراعية. 
 )9690( برقـــم  �سيف.  احمد  جميل  باإ�سم/فهيم  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2013/12/12م. وذل ـــــاري وت

2018/12/12م

واملغذيات.  الوكــالة/االأ�سمدة  مو�ســوع  فريتي.  /كام  وكالة 
 )9113( برقـــم  �سيف.  احمد  جميل  باإ�سم/فهيم  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2013/2/10م. وذلــــك  

2019/2/10م

وكالة /م�سانع االدوية البيطرية. مو�ســوع الوكــالة/مبيدات 
لفداوي.  علي  اإبراهيم  باإ�سم/عبداهلل  امل�سجلة  زراعــيــة. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:1997/12/21م.  برقـــم )3219( 

من تاريخ: 2018/12/21م

الوكــالة/اأ�سمدة.  مو�ســوع  فريتليازر.  لفنج  /�ساندوجن  وكالة 
 )10884( برقـــم  دغ�سان.  احمد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/11/27م. وذل ـــــاري وت

2018/11/27م
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الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  ـــوجت.  وان /جياجن�سو  وكــالــة 
كيميائية زراعية. امل�سجلة باإ�سم/�سالح اأحمد دغ�سان. برقـــم 
)10940( وتاريخ:2017/1/4م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/1/4م

زراعية.  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  �سي.  ان  /�سي  وكالة 
 )8953( برقـــم  دغــ�ــســان.  اأحــمــد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/11/14م. وذل ـــــاري وت

2018/11/14م

زراعية  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  �سيجا.  /زهياجن  وكالة 
برقـــم  دغ�سان.  اأحمد  باإ�سم/�سالح  امل�سجلة  كيميائية. 
)10941( وتاريخ:2017/1/4م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/1/4م

الوكــالة/بذور  مو�ســوع  بي.  اي  فيجيتال  /مون�ساتو  وكالة 
والزراعة  لل�سناعة  �سباأ  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  وخ�سروات. 
وتاريخ:2013/11/19م.   )9659( برقـــم  املحدودة.  والري 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/11/19م

زراعيه.  الوكــالة/مبيدات  مو�ســوع  الزراعية.  /اأ�سرت  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/�سركة �سباأ لل�سناعة والزراعة والري. برقـــم 
)5050( وتاريخ:2004/7/19م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/7/19م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  بايوتيك.  اأنتي  �سي  /ا�س  وكالة 
 )6783( برقـــم  العماد.  غالب  علي  باإ�سم/اأحمد  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2007/12/24م. وذل ـــــاري وت

2018/12/24م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  فــارمــا.  نوفو  تــي  /جــي  وكــالــة 
 )8988( برقـــم  العماد.  غالب  علي  باإ�سم/اأحمد  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2012/12/2م. وذلــــك  

2018/12/2م

امل�سجلة  الــوكــــــــالــة/كــرميــات.  مو�ســوع  ــدن.  ــول /ج وكــالــة 
 )9701( برقـــم  ــوالين.  اخل �سالح  حممد  باإ�سم/اإ�سماعيل 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2013/12/18م. وذل ـــــاري وت

2018/12/18م

العناية  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  /برين�سيلي.  وكالة 
اخلوالين.  �سالح  حممد  باإ�سم/ا�سماعيل  امل�سجلة  باجلروح. 
برقـــم )9891( وتاريخ:2014/3/23م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/3/23م

حمركات.  الوكــالة/زيوت  مو�ســوع  يلكينلر.  /ياك�س  وكالة 
 )10274( برقـــم  �سليم.  علي  نا�سر  باإ�سم/علي  امل�سجلة 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2014/12/30م. وذل ـــــاري وت

2018/12/30م

الكيبالت  الوكــالة/معدات  مو�ســوع  ميجاراد.  /الكون  وكالة 
الكهربائية. امل�سجلة باإ�سم/علي حممد �سالح البكري. برقـــم 
)5221( وتاريخ:2004/12/18م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/12/18م

الوكــالة/ مو�ســوع  �سرتيز.  اند  هيفي  /مت�سوبي�سي  وكالة 
التجارية.  عذبان  باإ�سم/موؤ�س�سة  امل�سجلة  ــزل.  دي مكائن 
برقـــم )863( وتــاريــخ:1984/5/15م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2017/12/31م
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الوكــالة/ مو�ســوع  للقاحات.  �سريومز  /برمييم  وكــالــة 
لقاحات لعدد اأربعة اأ�سناف. امل�سجلة باإ�سم/فوؤاد احمد غالب 
وذلك   وتاريخ:2017/8/12م.   )11279( برقـــم  ال�سالحي. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/8/12م

الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  فــارمــاكــري.  /جيلنك  وكــالــة 
ال�سركة. امل�سجلة باإ�سم/فوؤاد احمد غالب ال�سالحي. برقـــم 
تاريخ:  من  �سنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2012/4/3م.   )8615(

2018/4/3م

وم�ستلزمات  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  /اوك�سي.  وكالة 
برقـــم  العودي.  �سالح  حممد  باإ�سم/علي  امل�سجلة  التجميل. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2010/11/13م.  ــــاري وت  )8177(

تاريخ: 2018/11/13م

وكالة /موؤ�س�سة حنا للت�سدير. مو�ســوع الوكــالة/م�ستح�سرات 
برقـــم  العودي.  �سالح  حممد  باإ�سم/علي  امل�سجلة  جتميل. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2017/7/24م.   )11227(

تاريخ: 2018/7/24م

الوكــالة/ماكينات  مو�ســوع  لل�سادرات.  الفا  /�سنغهاي  وكالة 
علي  عبداهلل  باإ�سم/فتحي  امل�سجلة  واجلــازولــن.  الــديــزل 
وذلك   وتـــاريـــخ:2006/12/10م.   )6200( برقـــم  ا�سحاق. 

ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/10م

وكالة /�سي كيونغ الهند�سية خلراطيم املياه. مو�ســوع الوكــالة/
باإ�سم/فتحي  امل�سجلة  االمت�سا�س.  وخراطيم  املياه  خراطيم 
وتــاريــخ:1998/12/7م.   )3460( برقـــم  ا�سحاق.  عبداهلل 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/7م

وكالة /بيوو باجنمي للم�ستلزمات الطبية. مو�ســوع الوكــالة/
ح�سن  احمد  باإ�سم/نبيل  امل�سجلة  طبية.  ومنتجات  ــة  اأدوي
الورد. برقـــم )10552( وتاريخ:2015/12/28م. وذلك  ملدة 

�سنة من تاريخ: 2018/12/28م

دوائية.  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  فارما.  /برا�سيكا  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/جالل احمد غالب املخاليف. برقـــم )11496( 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2017/12/12م. وذل ـــــاري وت

2018/12/12م

الوكــالة/اأ�سمدة.  مو�ســوع  املحدودة.  كومييكا  /انوكا  وكالة 
امل�سجلة باإ�سم/ح�سن احمد �سالح القحم. برقـــم )11269( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2017/8/12م. وذلــــك  

2018/8/12م

الوكــالة/ مو�ســوع  لال�سمدة.  اخلليج  ق�سر  /م�سنع  وكالة 
برقـــم  القحم.  �سالح  احمد  باإ�سم/ح�سن  امل�سجلة  اأ�سمدة. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2016/7/26م.   )10750(

تاريخ: 2018/7/26م

مو�ســوع  الكيميائية.  لل�سناعات  هواك�سنج  /انهوي  وكالة 
الوكــالة/مواد كيماوية زراعية. امل�سجلة باإ�سم/ح�سن احمد 
وتــاريــخ:2015/10/17م.   )10496( برقـــم  القحم.  �سالح 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/10/17م

وكالة /دكتور نار�سا. مو�ســوع الوكــالة/اأ�سمدة تذوب يف املاء 
�سيف.  احمد  جميل  باإ�سم/فهيم  امل�سجلة  النبات.  لتغذية 
برقـــم )7332( وتــاريــخ:2009/2/7م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/2/7م
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وكالة /جمموعة هيلر للمبيدات. مو�ســوع الوكــالة/مبيدات 
�سيف.  احمد  جميل  باإ�سم/فهيم  امل�سجلة  وزراعية.  ح�سرية 
برقـــم )8640( وتاريخ:2012/4/18م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/4/18م

حماية  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  �ساين�سز.  /اجري  وكالة 
املحا�سيل الزراعية. امل�سجلة باإ�سم/فهيم جميل احمد �سيف. 
برقـــم )11220( وتاريخ:2017/7/18م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/7/18م

الوكــالة/زيوت  مو�ســوع  مادلري.  ايهتياك  /اناجيدا  وكالة 
برقـــم  �سعد.  حمود  ح�سن  اهلل  باإ�سم/حفظ  امل�سجلة  طعام. 
من  �سنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2015/12/21م.  ـــاري وت  )10546(

تاريخ: 2018/12/21م

طبية.  الوكــالة/م�ستلزمات  مو�ســوع  /بــايــوتــك.  وكــالــة 
امل�سجلة باإ�سم/�سهاب يحيى عبداهلل ناجي. برقـــم )11199( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2017/6/13م. وذلــــك  

2018/6/13م

طبية.  الوكــالة/اأجهزة  مو�ســوع  كومن.  /�سينزن  وكالة 
 )10809( برقـــم  ديــدة.  يحيى  علي  باإ�سم/حممد  امل�سجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2016/9/28م. وذلــــك  

2018/9/28م

وكالة /موؤ�س�سة ترايوب الدولية. مو�ســوع الوكــالة/وحدات 
ديده.  يحيى  علي  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  ال�سينية.  االأ�سعة 
برقـــم )11531( وتاريخ:2017/12/30م. وذلك  ملدة �سنة 

من تاريخ: 2018/12/30م

الوكــالة/اأجهزة  مو�ســوع  �سي�ستم.  ميديكال  /�سركة  وكالة 
برقـــم  ديده.  يحيى  علي  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  الدم.  حتليل 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2018/1/23م.   )11585(

تاريخ: 2019/1/23م

الوكــالة/�سمادات  مو�ســوع  االمريكية.  ام  بي  /ات�س  وكالة 
ديــده.  يحيى  علي  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  وقــفــازات.  طبية 
برقـــم )6767( وتاريخ:2007/12/9م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/12/9م

الوكــالة/ مو�ســوع  التجارية.  ال�سناعية  تاكوكا  /كي  وكالة 
لالأدوية.  ديــده  باإ�سم/موؤ�س�سة  امل�سجلة  تخدير.  ماكينات 
برقـــم )5197( وتاريخ:2004/11/8م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2018/11/8م

الوكــالة/حماليل  مو�ســوع  �ستيك.  دايجنو  /ا�ستندارد  وكالة 
برقـــم  ديـــده.  يحيى  علي  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  طبية. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2013/11/18م.  ــــاري وت  )9679(

تاريخ: 2018/11/18م

العمود  الوكــالة/منتجات  مو�ســوع  املحدودة.  /زمير  وكالة 
برقـــم  ــده.  دي يحيى  علي  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  الفقري. 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2012/12/15م.  ــــاري وت  )9002(

تاريخ: 2018/12/15م

الوكــالة/اأجهزة  مو�ســوع  الطبي.  للت�سوير  /ت�سي�سون  وكالة 
برقـــم  ظافر.  علي  عبدالقوي  باإ�سم/�سياء  امل�سجلة  طبية. 
)7226( وتاريخ:2008/11/4م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2018/11/4م
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وكالة /بولي�سانو فارما �سيوتيكالز. مو�ســوع الوكــالة/مكمالت 
غذائية واأدوية. امل�سجلة باإ�سم/حممد اأح�سن اأح�سن عجالن. 
برقـــم )10350( وتاريخ:2015/2/24م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/2/24م

الوكــالة/ مو�ســوع  املــحــدودة.  فارما  ليك  /�سن�سن  وكالة 
منتجات دوائية. امل�سجلة باإ�سم/حممد اأح�سن اأح�سن عجالن. 
برقـــم )10547( وتاريخ:2015/12/22م. وذلك  ملدة ثالث 

�سنوات من تاريخ: 2016/12/22م

طباعة  الوكــالة/ورق  مو�ســوع  اتيكيت.  دريا  /�سركة  وكالة 
حيدر  باإ�سم/عبدال�سالم  امل�سجلة  ال�سوتية.  فوق  املوجات 
وتــاريــخ:2017/12/6م.   )11504( برقـــم  العريفي.  مقبل 

وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 2018/12/6م

وكالة /هنان اك�سيك�سينج يوان. مو�ســوع الوكــالة/م�ستلزمات 
طبية. امل�سجلة باإ�سم/�سركة الي�سر الطبية. برقـــم )5295( 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2004/12/22م. وذل ـــــاري وت

2018/12/22م

الوكــالة/ مو�ســوع  ميديكال.  جرينميد  /ننجبو  وكــالــة 
باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  الــوريــديــة.  احلقن  واأطــقــم  حماقن 
 )10503( بــرقـــــــــــم  ـــاين(.  ـــس و� الــطــبــيــة)املــ�ــســلــي  الــيــ�ــســر 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �سنة م وتــــــاريــــــخ:2015/11/2م. وذلــــك  

2018/11/2م

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  �سرتيال.  اند  فارما  /بلو  وكالة 
برقـــم  ــدودة.  ــح امل الطبية  االأمـــل  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة 
من  �سنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2012/12/18م.  ــــاري وت  )9013(

تاريخ: 2018/12/18م

الوكــالة/اأدوية  مو�ســوع  ري�سر�س.  فيجن  /نيوتر  وكالة 
املــحــدودة.  الطبية  ــل  االأم باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  ع�سبية. 
برقـــم )9105( وتــاريــخ:2013/2/6م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/2/6م

الوكــالة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  كري.  هيلث  /فيرتوميد  وكالة 
املــحــدودة.  الطبية  االأمــل  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  جتميل. 
�سنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2012/12/18م.  برقـــم )9012( 

من تاريخ: 2018/12/18م

وكالة /يو منيد فارما �سيوتيكل�س. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. 
برقـــم  ــدودة.  ــح امل الطبية  االأمـــل  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة 
)7798( وتاريخ:2010/1/25م. وذلك  ملدة �سنة من تاريخ: 

2019/1/25م

وكالة /هان اوول بايو فارما. مو�ســوع الوكــالة/م�ستح�سرات 
املحدودة.  الطبية  االأمل  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  �سيدالنية. 
برقـــم )7331( وتــاريــخ:2009/2/4م. وذلك  ملدة �سنة من 

تاريخ: 2019/2/4م

وكالة /جايا �ساندران. مو�ســوع الوكــالة/بطاريات. امل�سجلة 
 )10907( برقـــم  الت�سامنية.  للتجارة  �سر  باإ�سم/اإخوان 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/12/14م. وذل ـــــاري وت

2018/12/14م

وكالة /اميارك. مو�ســوع الوكــالة/بطاريات �سيارات. امل�سجلة 
 )10908( برقـــم  الت�سامنية.  للتجارة  �سر  باإ�سم/اإخوان 
ـــك  ملــدة �سنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/12/14م. وذل ـــــاري وت

2018/12/14م


