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وكالة /زهجنج �ورينت جني بيوتك. مو�ضــوع �لوكــالة/�أجهزة 
ومو�د ت�ضخي�ص. �مل�ضجلة باإ�ضم/خالد حممد مر�ضد �لعبادي. 
برقـــم )8515( وتاريخ:2011/12/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2018/12/17م

مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  �لوطنية  /�ل�ضركة  وكالة 
للتجارة  �ضابكو  باإ�ضم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية. 
وذلك   وتــاريــخ:2002/6/9م.   )4384( برقـــم  و�لتوكيالت. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2017/6/9م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضيوتيكال.  فارما  /لور�ضتان  وكالة 
 )4390( برقـــم  للتجارة.  �ضابكو  باإ�ضم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجلة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2002/6/15م. وذل

2017/6/15م

منتجات  �لوكــالة/كل  مو�ضــوع  وت�ضو.  هوجن  /�نهوي  وكالة 
�ل�ضركة من �بر و�ضرجنات. �مل�ضجلة باإ�ضم/عادل �ضالح حممد 
وذلك   وتــاريــخ:2017/1/1م.   )10938( برقـــم  �لبعد�ين. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/1م

�لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  ليمتد.  ميديكا  /�نتوم  وكالة 
�لدبعي.  �ضيف  حممد  �إدريــ�ــص  باإ�ضم/فائز  �مل�ضجلة  طبية. 
برقـــم )11772( وتاريخ:2018/5/9م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/5/9م

وكالة /�لكو�يلبك �ضاناي. مو�ضــوع �لوكــالة/�أدوية. �مل�ضجلة 
 )9275( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2013/5/15م. وذل

2018/5/15م

�لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  البور�توري�ص.  /فارما�ضي  وكالة 
�ضيدالنية. �مل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة غرناطة للتجارة �ملحدودة. 
برقـــم )10520( وتاريخ:2015/11/23م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2018/11/23م

غذ�ئية.  �لوكــالة/مكمالت  مو�ضــوع  فارما.  /كــوك  وكالة 
�مل�ضجلة باإ�ضم/غرناطة للتجارة �ملحدودة. برقـــم )11479( 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2017/12/10م. وذل ـــــاري وت

2018/12/10م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  و�ضعبان.  ك�ضبا  /خمترب�ت  وكالة 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2003/11/12م.  ــــاري وت  )4833(

تاريخ: 2018/11/12م

وكالة /�ضركة حياه طب. مو�ضــوع �لوكــالة/قفاز�ت �جلر�حة 
و�لعمليات. �مل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة غرناطة للتجارة �ملحدودة. 
برقـــم )8955( وتاريخ:2012/11/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2018/11/17م

�لطاقة.  �لوكــالة/م�ضروب  مو�ضــوع  جــروب.  /�نكر  وكالة 
 )10610( برقـــم  �حل�ضني.  علي  �أحمد  باإ�ضم/علي  �مل�ضجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:2016/3/1م. وذلــــك  مل

2019/3/1م

�لوكــالة/�ضاحنات  مو�ضــوع  ��ــص.  �يــه  /�نديك�ص  وكــالــة 
برقـــم  �حل�ضني.  علي  �أحمد  باإ�ضم/علي  �مل�ضجلة  وحافالت. 
)10611( وتاريخ:2016/3/1م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/1م
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�لوكــالة/�ملركبات  مو�ضــوع  �ملركبات.  /بــورالتــاج  وكالة 
برقـــم  �حل�ضني.  علي  �أحمد  باإ�ضم/علي  �مل�ضجلة  �ملدنية. 
)10609( وتاريخ:2016/3/1م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/1م

و�ضاحنات.  �لوكــالة/عربات  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /مان  وكالة 
 )5449( برقـــم  �حل�ضني.  علي  �أحمد  باإ�ضم/علي  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2005/5/30م. وذلــــك  

2019/5/30م

�لوكــالة/مركبات وقطع غيارها.  �ضتار. مو�ضــوع  وكالة /مان 
 )4436( برقـــم  �حل�ضني.  علي  �أحمد  باإ�ضم/علي  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2002/7/30م. وذلــــك  

2019/7/30م

وكالة /كوفار. مو�ضــوع �لوكــالة/�أدوية. �مل�ضجلة باإ�ضم/يا�ضني 

�حمد قائد �الأغربي. برقـــم )1647( وتاريخ:1991/4/7م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/7م

�لوكــالة/مقاب�ص  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  كــايل  /لينيا  وكالة 
ر�به  حممد  عبد�هلل  �أوالد  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  �بـــو�ب. 
وذلك   وتاريخ:2008/12/14م.   )7288( برقـــم  �لتجارية. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/14م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  /البــور�تــوريــزمــايــويل.  وكالة 
 )1661( برقـــم  ــد.  ــائ ق �حــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني  �مل�ضجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/7م. وذلــــك  مل

2019/4/7م

باإ�ضم/ �مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  /ميدينال.  وكالة 

وتاريخ:1991/4/9م.   )1666( برقـــم  قائد.  �حمد  يا�ضني 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/3م

ـــــالــة/�أدويــة.  �لــوكـــ مو�ضــوع  يوب�ضا.  ــرب�ت  ــت /خم وكــالــة 
برقـــم  �الأغـــــربي.  قــايــد  �حــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني  �مل�ضجلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1991/4/7م.   )1650(

2019/4/7م

�مل�ضجلة  ـــــالــة/�أدويــة.  �لــوكـــ مو�ضــوع  /نــورد�ــضــك.  وكــالــة 
 )1665( برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �حــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/9م. وذلــــك  مل

2019/4/7م

�مل�ضجلة  ــالــة/�أدويــة.  ـــ �لــوكـــ مو�ضــوع  /هــكــ�ــضــال.  وكــالــة 
 )10313( برقـــم  �الأغــــربي.  قــائــد  �حــمــد  باإ�ضم/يا�ضني 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2015/1/28م. وذلــــك  

2019/1/28م

ــد.  و�ح �لوكــالة/�ضنف  مو�ضــوع  هيلث.  /��ضبني  وكــالــة 
�مل�ضجلة باإ�ضم/يا�ضني �حمد قائد �الأغربي. برقـــم )7787( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2010/1/13م. وذلــــك  

2019/1/13م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �بــوت.  /معامل  وكالة 
 )6243( بــرقـــــــــــم  لـــالأدويـــة.  ـــة  ـــر�أف �ل بــاإ�ــضــم/مــوؤ�ــضــ�ــضــة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2007/1/16م. وذلــــك  

2019/1/16م
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�مل�ضجلة  ــالــة/�أدويــة.  ـــ ــوكـــ �ل مو�ضــوع  /�ــضــرفــر.  وكــالــة 
 )4889( بــرقـــــــــــم  لـــالأدويـــة.  ـــة  ـــر�أف �ل بــاإ�ــضــم/مــوؤ�ــضــ�ــضــة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2004/2/18م. وذلــــك  

2019/2/18م

�مل�ضجلة  ــة.  ــة/�أدوي ــال ـــ ـــ ــوك �ل مــو�ــضــــــــوع  /ر�وو�.  ــة  ــال وك
 )1664( برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1991/3/31م. وذلــــك  

2019/3/31م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  لــالأدويــة.  /رو�  وكالة 
 )11719( برقـــم  �الأغــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  باإ�ضم/يا�ضني 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2018/4/15م. وذلــــك  

2019/4/15م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  جــولــدن.  كيه  و�ي  /بــي  وكالة 
برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني  �مل�ضجلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1991/4/9م.   )1663(

2019/3/31م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /جان�ضن  وكالة 
 )1653( برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/2م. وذلــــك  مل

2019/4/2م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضنتك�ص.  /البور�توريز  وكالة 
برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني  �مل�ضجلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1991/4/9م.   )1667(

2019/3/31م

�مل�ضجلة  �لــوكــــــــالــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  فـــارم.  /��ضتا  وكــالــة 
 )1651( برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/7م. وذلــــك  مل

2019/4/7م

�مل�ضجلة  ــالــة/�أدويــة.  ـــ ــوكـــ �ل مو�ضــوع  ــانــويف.  ــض �/ وكــالــة 
 )1648( برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/9م. وذلــــك  مل

2019/4/7م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  ــر.  ك هيلث  بينك�ضم  /ريكيت  وكــالــة 
برقـــم  �الأغربي.  قائد  �أحمد  باإ�ضم/يا�ضني  �مل�ضجلة  �أدوية. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1991/4/7م.   )1655(

2019/4/2م

ــد. مــو�ــضــــــــوع �لــوكــــــــالــة/ ــن ــة /البـــور�تـــوريـــز دي الل ــال وك
برقـــم  لــالأدويــة.  �لــر�أفــة  باإ�ضم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجلة  �أدويـــة. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1991/4/9م.   )1652(

2019/4/3م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �ضرثر.  البــور�تــوريــز  /لي�ص  وكــالــة 
 )1658( برقـــم  قائد.  �أحمد  باإ�ضم/يا�ضني  �مل�ضجلة  �أدوية. 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/9م. وذلــــك  مل

2019/4/3م

�لــوكــــــــالــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  �لفرن�ضية.  /يو�ضتار  وكــالــة 
برقـــم  �الأغـــــربي.  قــائــد  �أحــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني  �مل�ضجلة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1991/4/7م.   )1660(

2019/4/7م
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�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /�ينجن  وكالة 
 )1654( بــرقـــــــــــم  لـــالأدويـــة.  ـــة  ـــر�أف �ل بــاإ�ــضــم/مــوؤ�ــضــ�ــضــة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/2م. وذلــــك  مل

2019/4/2م

�مل�ضجلة  ــالــة/�أدويــة.  ـــ �لــوكـــ مو�ضــوع  ــدوز.  ــان ــض �/ وكــالــة 
 )1656( بــرقـــــــــــم  لـــالأدويـــة.  ـــة  ـــر�أف �ل بــاإ�ــضــم/مــوؤ�ــضــ�ــضــة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1991/4/9م. وذلــــك  مل

2019/4/2م

�ضفر.  �لوكــالة/تذ�كر  مو�ضــوع  �خلليج.  /طـــر�ن  وكــالــة 
 )684( برقـــم  �الأ�ــضــطــل.  �ضالح  بــاإ�ــضــم/جنــيــب  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1994/1/18م. وذلــــك  

2019/1/18م

�لوكــالة/��ضمدة  مو�ضــوع  للكيماويات.  �لرو�د  /م�ضنع  وكالة 
ناجي  عبد�هلل  باإ�ضم/ريا�ص  �مل�ضجلة  ومبيد�ت.  �ضناعية 
وذلك   وتاريخ:2015/8/19م.   )10469( برقـــم  �ل�ضاعري. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/8/19م

منتجات  خط  �لوكــالة/�أدوية  مو�ضــوع  /�ضاندوز.  وكالة 
برقـــم  �لعودي.  �ضالح  حممد  باإ�ضم/�أحمد  �مل�ضجلة  الجاب. 
)193( وتاريخ:1994/12/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/25م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  لــالأدويــة.  �الزرق  �لنيل  /م�ضنع  وكالة 
برقـــم  �لعودي.  �ضالح  حممد  باإ�ضم/�أحمد  �مل�ضجلة  �أدويــة. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2013/1/2م.   )9049(

2019/1/2م

مو�ضــوع  �ملتحدة.  �لــواليــات  ــورن  �ك  / �نديا  /�كــورن  وكالة 
نا�ضر  باإ�ضم/ح�ضن  �مل�ضجلة  �ضيدالنية.  �لوكــالة/منتجات 
وتـــاريـــخ:2013/1/8م.   )9062( برقـــم  �لقا�ضمي.  حممد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/8م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  �لعاملية  /�بــولــلــو  وكــالــة 
برقـــم  �لعز�ين.  عباد  م�ضعد  باإ�ضم/حممد  �مل�ضجلة   . �إطار�ت 
)3982( وتاريخ:2001/1/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/24م

وكالة /يو��ضا �لعاملية �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالة/بطاريات. 
�مل�ضجلة باإ�ضم/حممد �ضامل �بوبكر بارجاء. برقـــم )7923( 
تاريخ:  من  �ضنو�ت  �ضت  ملدة  وذلــك   وتـــاريـــخ:2010/5/4م. 

2014/5/4م

�لوكــالة/�ضابون  مو�ضــوع  �ضيوتيكالز.  فارما  �أي  /بي  وكالة 
برقـــم  طــاهــر.  مر�ضد  �ضالح  باإ�ضم/خالد  �مل�ضجلة  طبي. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2005/11/16م.  ــــاري وت  )5658(

تاريخ: 2018/11/16م

وكالة /�ند كورمدي�ص �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالة/�ضناعات 
برقـــم  طاهر.  مر�ضد  �ضالح  باإ�ضم/خالد  �مل�ضجلة  �ضيدالنية. 
)6253( وتاريخ:2007/1/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/24م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  جان�ضنني.  /��ضتتيوت  وكالة 
 )7242( برقـــم  طاهر.  مر�ضد  �ضالح  باإ�ضم/خالد  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2008/11/12م. وذل ـــــاري وت

2018/11/12م
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جتميل.  �لوكــالة/�ضابون  مو�ضــوع  كوربور�ضن.  /�ضو�  وكالة 
 )9699( برقـــم  طاهر.  مر�ضد  �ضالح  باإ�ضم/خالد  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2013/12/17م. وذل ـــــاري وت

2018/12/17م

طبية.  �لوكــالة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ضابكو.  /جر�ند  وكالة 
 )5229( برقـــم  ذيبان.  �حمد  �ضامل  باإ�ضم/�ضالح  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2004/12/19م. وذل ـــــاري وت

2018/11/19م

طبية.  �لوكــالة/�أجهزة  مو�ضــوع  ليمتد.  /ميرتوهم  وكالة 
 )4827( برقـــم  ذيبان.  �حمد  �ضامل  باإ�ضم/�ضالح  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2003/11/3م. وذلــــك  

2018/11/3م

طبية.  �لوكــالة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ضيكو.  جي  /تاكا  وكالة 
 )5230( برقـــم  ذيبان.  �حمد  �ضامل  باإ�ضم/�ضالح  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2004/12/19م. وذل ـــــاري وت

2018/11/19م

وكالة /بلي�ص جي يف ��ص. مو�ضــوع �لوكــالة/منتجات دو�ئية. 
 )10556( برقـــم  حز�م.  عبد�هلل  باإ�ضم/فهد �حمد  �مل�ضجلة 
وتاريخ:2015/12/22م. وذلك  ملدة ثالث �ضنو�ت من تاريخ: 

2016/12/22م

وكالة /مات�ضو�ضيتا لل�ضناعات �لكهربائية. مو�ضــوع �لوكــالة/
�مل�ضجلة  �ملكثفات.  فيها  مبا  و�لكرتونية  كهربائية  �أجــهــزة 
برقـــم  و�ال�ضتثمار.  و�لتجارة  لل�ضناعة  �لفا  باإ�ضم/�ضركة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:1992/11/16م.  ــــاري وت  )1947(

تاريخ: 2018/11/16م

مو�ضــوع  �لكهربائية.  لل�ضناعات  �ضيتا  /مات�ضو  وكــالــة 
و�لفاك�ضات  و�لــتــحــويــالت  �التــ�ــضــاالت  �لــوكــــــــالــة/�أجــهــزة 
و�لتجارة  لل�ضناعة  باإ�ضم/�لفا  �مل�ضجلة  �لرئي�ضية.  و�للوحات 
و�ال�ضتثمار. برقـــم )2137( وتاريخ:1993/10/28م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/10/28م

وكالة /�ضركة �لتقدم لل�ضناعات �لدو�ئية. مو�ضــوع �لوكــالة/
برقـــم  �لــعــودي.  �ضالح  علي  باإ�ضم/نبيل  �مل�ضجلة  �أدويـــة. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2011/1/9م.   )8209(

2019/1/9م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /جلوبيال  وكالة 
 )10293( برقـــم  جميل.  عــبــد�هلل  �أحــمــد  باإ�ضم/حممد 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2015/1/12م. وذلــــك  

2019/1/12م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �لطاقة.  مل�ضروبات  �لربي  /�لقط  وكالة 
م�ضروب �لطاقة. �مل�ضجلة باإ�ضم/مبخوت حمود يحيى طايف. 
برقـــم )10542( وتاريخ:2015/12/16م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2018/12/16م

�لوكــالة/مكائن  مو�ضــوع  �لطبع.  مكائن  برج  /هايدل  وكالة 
�ملطابع  باإ�ضم/�ضركة جندة  �مل�ضجلة  �لطباعة وقطع غيارها. 
وذلك   ــخ:2007/1/21م.  ــاري وت  )6246( برقـــم  �ملحدودة. 

ملدة �ربع �ضنو�ت من تاريخ: 2016/1/21م

�ضوكيه.  �لوكــالة/ر�فعات  وكالة /مت�ضوبي�ضي كاتر. مو�ضــوع 
 )2195( برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1993/12/2م. وذلــــك  

2018/12/2م
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�لوكــالة/�ضاحنات  مو�ضــوع  �نرتنا�ضيونال.  /روم  وكــالــة 
تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  ــزر�عــة.  و�ل �لطرق  ومــعــد�ت 
�لتجارية. برقـــم )999( وتاريخ:1985/4/4م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2018/12/31م

ت�ضوير.  ـــــالــة/�آالت  �لــوكـــ مو�ضــوع  ــاورك.  ــي ــب /�ومل وكــالــة 
 )997( برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1985/4/4م. وذلــــك  مل

2018/12/31م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �يــه.  ��ص  /هلب  وكالة 
 )5554( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2005/8/14م. وذلــــك  

2018/8/14م

وكالة /بايو �ضي�ضتم. مو�ضــوع �لوكــالة/منتجات ت�ضخي�ضية. 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
)8837( وتاريخ:2012/8/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/8/15م

�مل�ضجلة  �لــوكــــــــالــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  فـــارم.  /هــاي  وكــالــة 
 )7009( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2008/5/31م. وذل

2018/5/31م

�مل�ضجلة  ــالــة/�أدويــة.  ـــ �لــوكـــ مو�ضــوع  /تـــوبـــر�ك.  وكــالــة 
 )9285( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2013/5/21م. وذل

2018/5/21م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  ر�ضالند.  /بيوفت  وكالة 
 )5349( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2005/3/16م. وذل

2018/3/16م

دو�ئية.  �لوكــالة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  /ميدزين.  وكالة 
برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
)9484( وتاريخ:2013/8/22م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/8/22م

طبية  �لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  دي  �ند  /تي  وكالة 
�ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  ب�ضرية. 
�ضنتني  ملدة  وتــاريــخ:2012/4/22م. وذلك   برقـــم )8647( 

من تاريخ: 2018/4/22م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /خمابر  وكالة 
 )11006( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة 
تــاريــخ:  ــن  م �ضنتني  ملـــدة  وتـــــاريـــــخ:2017/3/1م. وذلــــك  

2018/3/1م

وكالة /جلوباك كو�ليني. مو�ضــوع �لوكــالة/�أدوية. �مل�ضجلة 
 )11026( برقـــم  �ملحدودة.  للتجارة  غرناطة  باإ�ضم/�ضركة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2017/3/21م. وذل

2018/3/21م

وكالة /جرن�ل �لكرتيك. مو�ضــوع �لوكــالة/معد�ت ومكيفات 
برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  جــرن�ل. 
)302( وتــاريــخ:1976/5/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/31م
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و�ضحوم.  �لوكــالة/زيوت  مو�ضــوع  منوييل.  /�ك�ضو  وكالة 
 )10386( برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2015/3/15م. وذلــــك  

2019/3/15م

خمتلفة  ثقيلة  �لوكــالة/معد�ت  مو�ضــوع  /كاتربيلر.  وكالة 
برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  �النـــو�ع. 
)352( وتــاريــخ:1976/8/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/31م

وكالة /ما�ص فرج�ضن �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالة/حر�ثات 
ماركة ماب�ص فرج�ضن. �مل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة تهامة �لتجارية. 
برقـــم )503( وتاريخ:1977/12/21م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2018/12/31م

�ضغره  �لوكــالة/�ضيار�ت  مو�ضــوع  لل�ضيار�ت.  /ني�ضان  وكالة 
برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  ني�ضان. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وذلــك   ــخ:1973/1/31م.  ــاري وت  )68(

2018/12/31م

بيجو.  �لوكــالة/�ضيار�ت  مو�ضــوع  للت�ضدير.  /بيجو  وكالة 
 )502( برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1977/2/27م. وذلــــك  

2018/12/31م

ــوت تــزلــيــف.  ــة/زي ــال ـــ ـــ ــوك ـــدول. مــو�ــضــــــــوع �ل ـــي وكـــالـــة /ف
 )8879( برقـــم  �لتجارية.  تهامة  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2012/9/19م. وذلــــك  

2018/9/19م

غذ�ئية.  �لوكــالة/مكمالت  مو�ضــوع  فارما.  /�بيال  وكالة 
�الأدويـــة  لتجارة  ـــو�ن  �إخ �ملح�ضار  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
و�مل�ضتلزمات �لطبية. برقـــم )11544( وتاريخ:2018/1/3م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/3م

�لوكــالة/جل  مو�ضــوع  �ضوليو�ضن.  هيلث  /هــربــل  وكــالــة 
باإ�ضم/ �مل�ضجلة  �حلميمة.  �ملنطقة  وغ�ضول  مهبلي  تنظيف 
 )10338( برقـــم  ــة.  �الأدوي لتجارة  �إخــو�ن  �ملح�ضار  �ضركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2015/2/16م. وذلــــك  

2019/2/16م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملحدودة.  الب�ص  /�ك�ضن  وكالة 
�مل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة �ملح�ضار �إخو�ن لتجارة �الأدوية. برقـــم 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2013/2/5م.   )9099(

2019/2/5م

وكالة /نان�ضرز�يد. مو�ضــوع �لوكــالة/�أدوية. �مل�ضجلة باإ�ضم/
�لطبية.  و�مل�ضتلزمات  �الأدوية  لتجارة  �إخو�ن  �ملح�ضار  �ضركة 
برقـــم )8698( وتاريخ:2012/5/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/5/28م

�لطب  �لوكــالة/�أدوية  مو�ضــوع  �ملحدودة.  البز  /بان  وكالة 
لتجارة  ـــو�ن  �إخ �ملح�ضار  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  �لــهــنــدي. 
�الأدوية. برقـــم )8336( وتاريخ:2011/4/12م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/4/12م

�لــ�ــضــيــدالنــيــة.  للم�ضتح�ضر�ت  ــوريــن  �ــض /�ــضــركــة  وكــالــة 
باإ�ضم/ �مل�ضجلة  �ضيدالنية.  �لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع 
 )6891( برقـــم  �الأدويـــة.  لتجارة  �إخــو�ن  �ملح�ضار  �ضركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2008/3/25م. وذلــــك  

2019/3/25م
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�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملحدودة.  يوكي  /وكهارد  وكالة 
�مل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة �ملح�ضار �إخو�ن لتجارة �الأدوية. برقـــم 
)5348( وتاريخ:2005/3/16م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/16م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  ليمتد.  �ندرو�ص  /ثورنتون  وكالة 
�مل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة �ملح�ضار �إخو�ن لتجارة �الأدوية. برقـــم 
)5267( وتاريخ:2005/1/15م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/15م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  كر.  هيلث  /ز�نز�  وكالة 
برقـــم  ــــة.  �الأدوي لتجارة  ـــو�ن  �إخ �ملح�ضار  باإ�ضم/�ضركة 
)4303( وتاريخ:2002/3/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/18م

وكالة /�ضركة �بو ظبي للم�ضتلزمات �لطبية. مو�ضــوع �لوكــالة/
�إخــو�ن  �ملح�ضار  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وتــاريــخ:2001/6/25م.   )4091( برقـــم  �الأدويــة.  لتجارة 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/6/25م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /جالني  وكالة 
برقـــم  ــــة.  �الأدوي لتجارة  ـــو�ن  �إخ �ملح�ضار  باإ�ضم/�ضركة 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:1992/6/6م.   )1846(

2019/6/6م

�لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  �لدو�ئية.  تي   . �ف  /�يه  وكالة 
برقـــم  ميا�ص.  �حمد  �ضالح  باإ�ضم/حممد  �مل�ضجلة  دو�ئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2018/2/10م.   )11610(

تاريخ: 2019/2/10م

دو�ئــيــة.  �لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  /الفــيــد�ر.  وكــالــة 
 )11533( برقـــم  ميا�ص.  �حمد  �ضالح  باإ�ضم/حممد  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2017/12/30م. وذل ـــــاري وت

2018/12/30م

طبية.  �لــوكــــــــالــة/مــنــتــجــات  مو�ضــوع  /جــربــيــت.  ــة  وكــال
 )9110( برقـــم  �لعر�ضي.  علي  حممد  باإ�ضم/�حمد  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2013/2/10م. وذلــــك  

2019/2/10م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �لطبية.  للتكنولوجيا  /ليبو  وكــالــة 
�لعر�ضي.  باإ�ضم/�حمد حممد علي  �مل�ضجلة  م�ضتلزمات طبية. 
برقـــم )10957( وتاريخ:2017/1/21م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/21م

ــالــة/�أجــهــزة طبية.  ـــ �لــوكـــ مــو�ــضــــــــوع  ــة /�ــضــوفــيــ�ــضــا.  ــال وك
 )8250( برقـــم  �لعر�ضي.  علي  حممد  باإ�ضم/�حمد  �مل�ضجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:2011/1/8م. وذلــــك  مل

2019/1/8م

وكالة /برت�ضر جيكال. مو�ضــوع �لوكــالة/خيوط جر�حية. 
 )9247( برقـــم  �لعر�ضي.  علي  حممد  باإ�ضم/�حمد  �مل�ضجلة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2013/4/29م. وذل

2018/4/29م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  ميديكال.  هوياندوجن  /ت�ضاجنز  وكالة 
حماقن وحيدة �ال�ضتعمال. �مل�ضجلة باإ�ضم/قا�ضم حممد �ضعيد 
وذلك   وتــاريــخ:2017/11/7م.   )11425( برقـــم  �ملن�ضوب. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/11/7م
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�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  كالين.  �ضميث  /جالك�ضو  وكالة 
�مل�ضجلة باإ�ضم/قا�ضم حممد �ضعيد �ملن�ضوب. برقـــم )1112( 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:1986/12/22م. وذل ـــــاري وت

2018/12/31م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  كالين.  �ضميث  /جالك�ضو  وكالة 
 )7286( برقـــم  �لتجارية.  �ملن�ضوب  باإ�ضم/حمالت  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2008/12/23م. وذل ـــــاري وت

2018/12/23م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �ضيوتيكلز.  فــارمــا  /�ضرتلينج  وكــالــة 
�ضعيد  حممد  باإ�ضم/قا�ضم  �مل�ضجلة  طبية.  وم�ضتلزمات  �أدوية 
وذلك   وتــاريــخ:1986/12/31م.   )1084( برقـــم  �ملن�ضوب. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/31م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �حلــلــويــات.  الإنــتــاج  رنــا  /م�ضنع  وكــالــة 
�لكرميي  �ضمر  باإ�ضم/حمالت  �مل�ضجلة  باأنو�عه.  �لب�ضكويت 
للتجارة. برقـــم )7460( وتاريخ:2009/5/13م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/5/13م

�لوكــالة/مو�د  مو�ضــوع  لالأغذية.  �لوطني  /�مل�ضنع  وكالة 
باإ�ضم/�ضمر  �مل�ضجلة  مربيات(.   - �ضل�ضة   - )�ضطة  غذ�ئية 
�ضالح نا�ضر �لكرميي. برقـــم )7953( وتاريخ:2010/5/18م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/5/18م

وكالة /م�ضنع وردة �مل�ضرق لالأغذية. مو�ضــوع �لوكــالة/مو�د 
باإ�ضم/�ضمر  �مل�ضجلة  مربيات(.   - �ضل�ضة   - )�ضطة  غذ�ئية 
�ضالح نا�ضر �لكرميي. برقـــم )9218( وتاريخ:2013/4/10م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/10م

�ضيدالنية.  �لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  /�ضلمور.  وكــالــة 
برقـــم  حــ�ــضــن.  عــبــد�هلل  قــا�ــضــم  بــاإ�ــضــم/حــافــظ  �مل�ضجلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   وتــــاريــــخ:2015/1/20م.   )10327(

تاريخ: 2019/1/20م

�لوكــالة/�إطار�ت  مو�ضــوع  �ضنو�يد.  كينجد�و  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �لوزيزه.  �أحمد  حممد  باإ�ضم/�أحمد  �مل�ضجلة  �ضيار�ت. 
من  �ضنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2014/12/18م.  ـــاري وت  )10259(

تاريخ: 2018/12/18م

ت�ضحيم.  �لــوكــــــــالــة/زيــوت  مو�ضــوع  �ويـــل.  /ركــ�ــص  وكــالــة 
برقـــم  �لـــوزيـــزه.  �أحــمــد  حمــمــد  بــاإ�ــضــم/�أحــمــد  �مل�ضجلة 
)11036( وتاريخ:2017/4/3م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/3م

وكالة /�ملكرم لتجارة قطع غيار �ل�ضيار�ت هيوند�ي �ضوجنو�. 
حممد  باإ�ضم/�أحمد  �مل�ضجلة  �لوكــالة/بطاريات.  مو�ضــوع 
�أحمد �لوزيزه. برقـــم )9868( وتاريخ:2014/3/6م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/3/6م

�ضوزكي.  �لوكــالة/�ضيار�ت  مو�ضــوع  موتور.  /�ضوزكي  وكالة 
 )124( برقـــم  للتجارة.  �ضابحه  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:1973/3/8م. وذلــــك  مل

2018/12/31م

�لوكــالة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  ويــــزر.  /مــعــمــل  وكــالــة 
برقـــم  ميا�ص.  علي  مهدي  باإ�ضم/بندر  �مل�ضجلة  جتميل. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2008/2/2م.   )6819(

2019/2/2م
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�لــوكــــــــالــة/�أقــالم  مو�ضــوع  ـــروب.  ج لكي  /ت�ضاينا  وكــالــة 
برقـــم  ميا�ص.  علي  مهدي  باإ�ضم/بندر  �مل�ضجلة  وطابعات. 
)9760( وتاريخ:2014/1/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/20م

�ل�ضنية.  �ال�ضعة  �لوكــالة/�فالم  مو�ضــوع  /ربروكي.  وكالة 
 )9183( برقـــم  ميا�ص.  علي  مهدي  باإ�ضم/بندر  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2013/3/23م. وذلــــك  

2019/3/23م

�لت�ضوير.  و�أفالم  �لوكــالة/�أجهزة  مو�ضــوع  /هوكيو.  وكالة 
 )9993( برقـــم  ميا�ص.  علي  مهدي  باإ�ضم/بندر  �مل�ضجلة 
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:2014/6/2م. وذلــــك  مل

2019/6/20م

�لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  ليمتد.  بروجكت�ص  /�لدر  وكالة 
�ملح�ضار.  �ضامل  �بوبكر  باإ�ضم/عبد�هلل  �مل�ضجلة  دو�ئــيــة. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2018/8/15م.   )11959( برقـــم 

من تاريخ: 2019/8/15م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �ملـــحـــدودة.  لـــالأدويـــة  /�لــــدر  ــة  وكــال
م�ضتح�ضر�ت �ضيدالنية. �مل�ضجلة باإ�ضم/عبد�هلل �بوبكر �ضامل 
وذلك   ــخ:2010/12/18م.  ــاري وت  )8184( برقـــم  �ملح�ضار. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/18م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  كولتد.  �نرتنا�ضيونال  روبــر  /يف  وكالة 
للتجارة  �ليمن  فخر  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  روبر.  يف  �إطــار�ت 
�حمد �ضالح �لنهمي. برقـــم )2229( وتاريخ:1994/1/15م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/15م

ــة.  ــة/�أدوي ــال ـــ ـــ ــوك ـــة. مــو�ــضــــــــوع �ل ـــالأدوي ــــون ل وكــالــة /ري
 )8165( برقـــم  �ل�ضامي.  قا�ضم  علي  باإ�ضم/علي  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2010/11/23م. وذل ـــــاري وت

2018/11/23م

�لوكــالة/حماقن مع �البر.  وكالة /يا�ضينج كاجند. مو�ضــوع 
برقـــم  �لوتاري.  عبد�لو�حد  حممد  باإ�ضم/حممد  �مل�ضجلة 
من  �ضنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2014/12/17م.  ـــاري وت  )10253(

تاريخ: 2018/12/17م

ع�ضبية.  �لوكــالة/�أدوية  مو�ضــوع  �يجبت.  /فارمانت  وكالة 
برقـــم  �لوتاري.  عبد�لو�حد  حممد  باإ�ضم/حممد  �مل�ضجلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2005/12/20م.  ــــاري وت  )5711(

تاريخ: 2018/12/20م

طبي  �لوكــالة/جل  مو�ضــوع  ميديكل.  /�وبــتــمــام  وكــالــة 
برقـــم  فـــارع.  �ضعيد  حممد  باإ�ضم/وحيد  �مل�ضجلة  معقم. 
)9458( وتاريخ:2013/7/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/7/27م

وكالة /عالء �لدين �نرتنا�ضيونال. مو�ضــوع �لوكــالة/ثالجات 
برقـــم  و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  باإ�ضم/هائل  �مل�ضجلة  �ضغرة. 
)1201( وتاريخ:1986/1/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/31م

وكالة /��ضت مان. مو�ضــوع �لوكــالة/معد�ت ما قبل �لطباعة. 
 )9034( برقـــم  عبد�جلليل.  ثابت  باإ�ضم/�ضيف  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/12/29م. وذل ـــــاري وت

2019/12/29م
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وكالة /�ضركة �للو��ضق �لوطنية �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالة/
غر�ء حر�ري ومائي. �مل�ضجلة باإ�ضم/�ضيف ثابت عبد�جلليل. 
برقـــم )9752( وتاريخ:2014/1/15م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/15م

و�ضاحنات.  �لوكــالة/�ضيار�ت  مو�ضــوع  /دميــلــر.  وكــالــة 
برقـــم  و�ل�ضيار�ت.  للهند�ضة  �ملتحدة  باإ�ضم/�ل�ضركة  �مل�ضجلة 
)1359( وتاريخ:1989/1/18م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/31م

�لوكــالة/�الإطار�ت  مو�ضــوع  لــالإطــار�ت.  /فكر�نت  وكالة 
�لعز�ين.  عباد  م�ضعد  باإ�ضم/عبد�هلل  �مل�ضجلة  و�النابيب. 
برقـــم )4866( وتاريخ:2004/1/12م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/12م

ــالــة/�أدويــة.  ـــ ــوكـــ ــة /كـــوبـــاد �يــجــيــبــت. مــو�ــضــــــــوع �ل ــال وك
 )9024( برقـــم  مــيــا�ــص.  �ــضــالــح  بــاإ�ــضــم/حمــمــد  �مل�ضجلة 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/12/23م. وذل ـــــاري وت

2018/12/23م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /�ــضــو�رز  وكالة 
 )5236( بــرقـــــــــــم  ــص.  ــا� ــي م ــي  عــل ــح  ــال �ــض ــد  ــم ــم/حم ــض ــاإ� ب
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2004/12/28م. وذل ـــــاري وت

2018/12/28م

�مل�ضجلة  ــالــة/�أدويــة.  ـــ �لــوكـــ مو�ضــوع  /فــرنــكــون.  وكــالــة 
 )5262( بــرقـــــــــــم  ــص.  ــا� ــي م ــي  عــل ــح  ــال �ــض ــد  ــم ــم/حم ــض ــاإ� ب
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2005/1/10م. وذلــــك  

2019/1/10م

�لوكــالة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  �و.  �ضي  ��ص  �يه  /جي  وكالة 
برقـــم  �لرباحي.  �ضالح  ح�ضني  باإ�ضم/�ضامي  �مل�ضجلة  طبية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2009/11/13م.  ــــاري وت  )7707(

تاريخ: 2018/11/13م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  هيومان.  /فرف  وكالة 
 )9695( برقـــم  �لــربــاحــي.  �ضالح  ح�ضني  بــاإ�ــضــم/�ــضــامــي 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2013/12/12م. وذل ـــــاري وت

2018/12/12م

�لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  ليمتد.  جلف  �م  /ثــري  وكالة 
باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  �جلر�حية.  باحلاالت  �لعناية  حلول 
�ك�ضرت� فارما لالأدوية و�مل�ضتلزمات �لطبية. برقـــم )11564( 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2018/1/17م. وذلــــك  

2019/1/17م

وكالة /الك�ضون �ملحدودة0 مو�ضــوع �لوكــالة/�أدوية. �مل�ضجلة 
باإ�ضم/عالء �لدين علي حممد علي ميا�ص. برقـــم )10973( 
تــاريــخ:  ــن  م �ضنتني  ملـــدة  وتـــــاريـــــخ:2017/2/6م. وذلــــك  

2018/2/6م

وكالة /نيوترو فارما )�خلا�ضة( �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالة/
ميا�ص.  علي  حممد  علي  �لدين  باإ�ضم/عالء  �مل�ضجلة  �أدويــة. 
برقـــم )11515( وتاريخ:2017/12/17م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2018/12/17م

معلبة.  ــالــة/فــو�كــة  ـــ �لــوكـــ مــو�ــضــــــــوع  /�ردمــــونــــا.  ــة  ــال وك
 )1203( برقـــم  و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  باإ�ضم/هائل  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1978/3/28م. وذلــــك  

2018/12/31م
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رويـــال.  �لوكــالة/حلويات  مو�ضــوع  /��ــضــتــانــد�ر.  وكــالــة 
 )1204( برقـــم  و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  باإ�ضم/هائل  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2008/3/28م. وذلــــك  

2018/12/31م

كليم.  م�ضحوق  �لوكــالة/لنب  مو�ضــوع  ــــوردن.  /ب وكــالــة 
 )1199( برقـــم  و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  باإ�ضم/هائل  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1978/3/28م. وذلــــك  

2018/12/31م

�لوكــالة/مو�د  مو�ضــوع  �نرتنا�ضنال.  /يونيليفر  وكــالــة 
و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  هائل  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  غذ�ئية. 
برقـــم )545( وتــاريــخ:1978/3/28م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2018/12/31م

كــر�فــت.  �لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  /كـــر�فـــت.  وكــالــة 
 )544( برقـــم  و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  باإ�ضم/هائل  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1978/7/28م. وذلــــك  

2018/12/31م

مو�ضــوع  �لب�ضكويت.  ل�ضناعة  �لوطنية  /�ل�ضركة  وكالة 
�أنعم  �ضعيد  هائل  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  �لوكــالة/بطاط�ص. 
و�ضركاه. برقـــم )10618( وتاريخ:2016/3/9م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2018/12/31م

�لوكــالة/�ضجائر  مو�ضــوع  مــال.  بــال  �وف  /روثــمــان  وكالة 
برقـــم  و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  باإ�ضم/هائل  �مل�ضجلة  روثمان. 
)456( وتــاريــخ:1977/6/26م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/3م

�مل�ضجلة  غذ�ئية.  �لوكــالة/مو�د  مو�ضــوع  /هاينز�.  وكالة 
 )7089( برقـــم  و�ضركاه.  �أنعم  �ضعيد  هائل  باإ�ضم/�ضركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2008/7/19م. وذلــــك  

2018/7/19م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لدو�ئية.  /فالور  وكالة 
 )10871( برقـــم  �لب�ضاري.  حم�ضن  مبخوت  باإ�ضم/علي 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/11/21م. وذل ـــــاري وت

2018/11/21م

�لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  �لــدو�ئــيــة.  /ويــنــوفــو  وكــالــة 
دو�ئية. �مل�ضجلة باإ�ضم/علي مبخوت حم�ضن �لب�ضاري. برقـــم 
من  �ضنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2016/10/16م.  ـــاري وت  )10820(

تاريخ: 2018/10/16م

�لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  كوزميتك�ص.  /كايك�ص  وكــالــة 
برقـــم  �لــبــ�ــضــاري.  حم�ضن  مبخوت  بــاإ�ــضــم/عــلــي  �مل�ضجلة 
من  �ضنة  ملــدة  ــك   وذل ـــخ:2016/11/21م.  ـــاري وت  )10873(

تاريخ: 2018/11/21م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /بيوجن  وكالة 
 )10872( برقـــم  �لب�ضاري.  حم�ضن  مبخوت  باإ�ضم/علي 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2016/11/21م. وذل ـــــاري وت

2018/11/21م

زر�عية  �لوكــالة/م�ضخات  مو�ضــوع  فو�ص.  /جرند  وكالة 
برقـــم  باحاج.  �ضالح  باإ�ضم/�ضامل  �مل�ضجلة  غيارها.  وقطع 
)782( وتاريخ:1982/8/16م. وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 

2017/12/31م
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�لوكــالة/ مو�ضــوع  �لطباعة.  الحبار  فوري  /�ضركة  وكالة 
�لوزير.  حممد  �بر�هيم  باإ�ضم/حممد  �مل�ضجلة  مطابع.  �حبار 
برقـــم )10852( وتاريخ:2016/11/12م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2018/11/12م

�لوكــالة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  فــارمــا.  /مــونــدي  وكــالــة 
للتجارة.  �الو�ضط  �ل�ضرق  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  �ضيدالنية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتــاريــخ:2018/2/26م.   )11642( برقـــم 

من تاريخ: 2019/2/26م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �لطبية.  لل�ضناعات  /كربل�ص  وكالة 
للتجارة  �ضيناكو  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وذلك   وتاريخ:2016/2/16م.   )10599( برقـــم  و�لت�ضويق. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/16م

جتميل  �لوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  للتجميل.  /روبيال  وكالة 
للتجارة  �ضيناكو  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  �ل�ضحية.  و�ملنتجات 
وذلك   وتاريخ:2015/1/15م.   )10300( برقـــم  و�لت�ضويق. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/15م

�مل�ضجلة  �وميجا.  �لوكــالة/�ضاعات  مو�ضــوع  /�وميجا.  وكالة 
 )2016( برقـــم  �ل�ضوي�ضرية.  �ل�ضاعات  �حتاد  باإ�ضم/وكالة 
وتــاريــخ:1993/4/17م. وذلك  ملدة ع�ضر �ضنو�ت من تاريخ: 

2010/4/17م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  ليمتد.  �ك�ضبورت  ــر  روف ــد  /الن وكــالــة 
باإ�ضم/ �مل�ضجلة  غيارها.  وقطع  )الندروفر(  ماركة  �ضيار�ت 
 )1609( برقـــم  و�لتنمية.  لال�ضتثمار  �لروي�ضان  �ضركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:1990/11/3م. وذلــــك  

2018/12/31م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  ــالد  /ز�ك وكالة 
و�لتجارية.  �ل�ضناعية  لالإ�ضتثمار�ت  �أثــمــار  باإ�ضم/�ضركة 
برقـــم )9230( وتاريخ:2013/4/17م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/17م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  كرو�ص.  /جرين  وكالة 
و�لتجارية.  �ل�ضناعية  لالإ�ضتثمار�ت  �أثــمــار  باإ�ضم/�ضركة 
برقـــم )8591( وتاريخ:2012/3/20م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/20م

وكالة /�ضي ��ص �ل بيهرجن �يه جي. مو�ضــوع �لوكــالة/منتجات 
�ضيدالنية. �مل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة �أثمار لالإ�ضتثمار�ت �ل�ضناعية 
و�لتجارية. برقـــم )8196( وتاريخ:2010/12/29م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/29م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  لالأدوية.  /��ضينو  وكالة 
برقـــم  �ل�ضناعية.  لــالإ�ــضــتــثــمــار�ت  ــار  ــم �أث بــاإ�ــضــم/�ــضــركــة 
)8639( وتاريخ:2012/4/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/17م

وكالة /�نوجني كليبوتك. مو�ضــوع �لوكــالة/�أدوية. �مل�ضجلة 
 )9083( برقـــم  �ل�ضعيدي.  �إ�ضماعيل  عبد�هلل  باإ�ضم/حممد 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2012/12/31م. وذل ـــــاري وت

2018/12/31م

�مل�ضجلة  �لــوكــــــــالــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  /�أبــوتــكــ�ــص.  وكــالــة 
 )8215( برقـــم  �ل�ضعيدي.  �إ�ضماعيل  عبد�هلل  باإ�ضم/حممد 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2010/12/28م. وذل ـــــاري وت

2018/12/28م
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وكالة /��ص جي بايو فارم. مو�ضــوع �لوكــالة/�أدوية. �مل�ضجلة 
�إ�ضماعيل �ل�ضعيدي. برقـــم )11555(  باإ�ضم/حممد عبد�هلل 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2017/12/31م. وذل ـــــاري وت

2018/12/31م

�لوكــالة/مكمالت  مو�ضــوع  باتيوالب.  غافا  /بهار  وكالة 
�ل�ضعيدي.  �إ�ضماعيل  باإ�ضم/حممد عبد�هلل  �مل�ضجلة  غذ�ئية. 
برقـــم )11554( وتاريخ:2017/12/31م. وذلك  ملدة �ضنة 

من تاريخ: 2018/12/31م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /كانون  وكالة 
�إ�ضماعيل �ل�ضعيدي. برقـــم )10551(  باإ�ضم/حممد عبد�هلل 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2015/12/26م. وذل ـــــاري وت

2018/12/26م

وكالة /زهيج ياجن كاجنليت �ل�ضيدالنية. مو�ضــوع �لوكــالة/
عبد�هلل  باإ�ضم/حممد  �مل�ضجلة  نباتية.  عــقــار�ت  منتجات 
�إ�ضماعيل �ل�ضعيدي. برقـــم )8214( وتاريخ:2016/12/28م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/28م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �يــ�ــضــت.  مــيــدل  نــفــارمــا  ــو�  /�ــض وكــالــة 
باإ�ضم/ �مل�ضجلة  �لب�ضري.  �ال�ضتعمال  ذ�ت  �لطبية  �ملنتجات 
 )10252( برقـــم  �ل�ضعيدي.  �إ�ضماعيل  عــبــد�هلل  حممد 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2014/12/16م. وذل ـــــاري وت

2018/12/16م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فــارمــا.  /يــورو  وكالة 
�إ�ضماعيل �ل�ضعيدي. برقـــم )10530(  باإ�ضم/حممد عبد�هلل 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2015/12/6م. وذلــــك  

2018/12/6م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضي.  ��ص  /�وجان  وكالة 
�إ�ضماعيل �ل�ضعيدي. برقـــم )10550(  باإ�ضم/حممد عبد�هلل 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2015/12/26م. وذل ـــــاري وت

2018/12/26م

�مل�ضجلة  وحلويات.  �لوكــالة/كيك  مو�ضــوع  /�ضويت.  وكالة 
 )8223( برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  �ضل�ضبيل  باإ�ضم/�ضركة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2011/1/22م. وذلــــك  

2019/1/22م

�الرغفه.  و�قر��ص  �لوكــالة/كعك  مو�ضــوع  /فريدي.  وكالة 
برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  �ضل�ضبيل  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلـــك   ــــخ:2006/12/16م.  ــــاري وت  )6208(

تاريخ: 2018/12/16م

و�ضوكالته.  �لوكــالة/حلويات  مو�ضــوع  /جيوماك�ص.  وكالة 
برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  �ضل�ضبيل  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
)9106( وتاريخ:2013/12/9م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/9م

وب�ضكويت.  �لوكــالة/حلويت  مو�ضــوع  /ميكوك.  وكــالــة 
برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  �ضل�ضبيل  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة 
)8564( وتاريخ:2012/2/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/12م

وخيوط  �لوكــالة/مر�تق  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /�نيكون  وكالة 
وجتارة  ل�ضناعة  �ليمنية  باإ�ضم/�ل�ضركة  �مل�ضجلة  جر�حية. 
�الأدوية. برقـــم )647( وتاريخ:1979/11/10م. وذلك  ملدة 

�ضبع �ضنو�ت من تاريخ: 2012/12/31م
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�لوكــالة/ مو�ضــوع  ليمتد.  كيميك�ص  دي   . بي  /تــاي  وكالة 
ــة.  و�الأدوي للتجارة  �ل�ضهاب  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  ــة.  �أدوي
برقـــم )8206( وتــاريــخ:2011/1/3م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/3م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  هيلثكر.  /باري�ص  وكالة 
 )10497( برقـــم  عقالن.  �ضعيد  �حمد  �لدين  باإ�ضم/فخر 
ـــك  ملــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــــخ:2015/10/18م. وذل ـــــاري وت

2018/10/18م

�لوكــالة/ماكينات  مو�ضــوع  جــوجن.  هيو  /�ضنغهاي  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  �لف�ضيل  باإ�ضم/حمالت  �مل�ضجلة  �خلياطة. 
)4280( وتاريخ:2002/2/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/17م

�لوكــالة/ماكينات  مو�ضــوع  فــالي.  باتر  /�ضنغهاي  وكالة 
للتجارة.  و�لعامري  �لف�ضيل  باإ�ضم/�ضركة  �مل�ضجلة  خياطة. 
برقـــم )4376( وتــاريــخ:2002/6/4م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/6/4م

وكالة /م�ضنع منتجات �الدوية �لبيطرية. مو�ضــوع �لوكــالة/
ناجي  عــبــد�هلل  باإ�ضم/ريا�ص  �مل�ضجلة  و��ــضــمــدة.  مبيد�ت 
�ل�ضاعري. برقـــم )10499( وتاريخ:2015/10/19م. وذلك  

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/10/19م

�لت�ضوير  �لوكــالة/حماليل  مو�ضــوع  يورب.  /مثينال  وكالة 
�ضيبان.  نا�ضر  عبد�لرز�ق  باإ�ضم/�أ�ضامة  �مل�ضجلة  �لطبقي. 
برقـــم )9082( وتاريخ:2013/1/15م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/15م

جتميل.  �لوكــالة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  /ويـــربو.  وكالة 
 )9187( برقـــم  �جلبل.  ح�ضن  حممد  باإ�ضم/عبا�ص  �مل�ضجلة 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2013/3/24م. وذلــــك  

2019/3/24م

ــة.  ــة/�أدوي ــال ـــ ـــ ــوك وكـــالـــة /ركـــيـــت بــنــكــيــزر. مــو�ــضــــــــوع �ل
 )3668( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  بــاإ�ــضــم/خــلــيــل  �مل�ضجلة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:1999/9/30م. وذل

2018/9/3م

�مل�ضجلة  �لوكــالة/�أدوية.  مو�ضــوع  فــارمــا.  ــف  /ري وكالة 
 )10779( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  عــلــي  ــب  ــال غ بــاإ�ــضــم/خــلــيــل 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتـــــاريـــــخ:2016/8/23م. وذل

2018/8/23م

 - )�ضر�ب  غذ�ئية  �لوكــالة/مو�د  مو�ضــوع  /ر��ضنا.  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  ح�ضن  حممد  باإ�ضم/عبا�ص  �مل�ضجلة  بــودر(. 
تاريخ:  من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريخ:2013/1/8م.   )9061(

2019/1/8م

�مل�ضجلة  خـــام.  �لــوكــــــــالــة/مــو�د  مو�ضــوع  /لــوبــني.  وكــالــة 
 )5725( ــــــــم  بــرقـــ �جلـــبـــل.  حــ�ــضــن  حمــمــد  ــي  ــل ــم/ع ــض ــاإ� ب
ــخ:  ــاري ـــدة �ــضــنــة مــن ت وتــــــاريــــــخ:2006/1/7م. وذلــــك  مل

2019/1/7م

مو�ضــوع  �ملفتوح.  للتعليم  �لقاهرة  جامعة  /مــركــز  وكــالــة 
علي  غالب  باإ�ضم/خليل  �مل�ضجلة  تعليمية.  �لوكــالة/خدمات 
ملدة  وتاريخ:2011/4/20م. وذلك   برقـــم )8350(  �جلبل. 

�ضنة من تاريخ: 2019/4/20م
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وكالة /�ضالفيم. مو�ضــوع �لوكــالة/منتجات دو�ئية. �مل�ضجلة 
 )11612( برقـــم  �جلــبــل.  ر��ــضــد  علي  حممد  بــاإ�ــضــم/�أمــني 
ــن تــاريــخ:  ملـــدة �ضنة م وتــــــاريــــــخ:2018/2/12م. وذلــــك  

2019/2/12م

�لوكــالة/ مو�ضــوع  �لدو�ئية.  لل�ضناعات  /�مل�ضتقبل  وكالة 
برقـــم  �جلــبــل.  علي  غالب  باإ�ضم/خليل  �مل�ضجلة  ـــة.  �أدوي
)8598( وتاريخ:2012/3/26م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/26م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /كاديــال.  وكــالــة 
 )2246( ـــــم  ـــ بــرقـــ �جلــبـــــل.  ــب  ـــ غــال بــاإ�ــضـــــم/خــلـــــــــــيــــــــل 
ــــخ:1996/6/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/19م

�مل�ضجـلة  �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  ــي.  ــامن /ه وكــالــة 
 )4603( ـــــم  ـــ بــرقـــ �جلــبـــــل.  ــب  ـــ غــال بــاإ�ــضـــــم/خــلـــــــــــيــــــــل 
ــــخ:2003/2/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/19م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فارما.  /نيك�ضجن  وكالة 
 )9171( برقـــم  �جلــبـــــل.  عــلــي  غــالـــــب  باإ�ضـم/خلـــيــل 
ــــخ:2013/3/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/12م

�مل�ضجـلة  �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  /د�بــــور.  وكــالــة 
 )6225( برقـــم  �جلــبـــــل.  عــلــي  غــالـــــب  باإ�ضـم/خلـــيــل 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2007/1/8م. وذل

2019/1/8م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  ــك.  ــدي �ي /لــيــوجــني  وكــالــة 
برقـــم  �جلــبـــــل.  عــلــي  غــالـــــب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/3/9م. وذلك    )7854(

2019/3/9م

جتميل.  �لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  �ملحدودة.  /ماريكو  وكالة 
 )9136( برقـــم  �جلبل.  ح�ضن  حممد  باإ�ضـم/عبا�ص  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/2/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/19م

جتميل.  �لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  جوتاما.  تي  /بي  وكالة 
 )9795( برقـــم  �جلبـل.  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/2/4م. وذل

2019/2/4م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  بفارماميا.  /موند  وكالة 
برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  دو�ئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/1/25م.   )10963(

تاريخ: 2019/1/25م

جتميل.  �لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  كوزمتك.  /هوبي  وكالة 
 )8540( برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2012/1/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/14م

�ضاي   - �لوكــالــة/م�ضروبات  مو�ضــوع  روت.  ــاور  /ب وكالة 
برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  بن.   -
)9123( وتاريـخ:2013/2/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/13م



291

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  ناما�ضت.  /معامل  وكالة 
برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  جتميل. 
)9111( وتاريـخ:2013/2/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/1م

�لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  كــوزمــتــيــك.  /كــوبــا�ــضــي  وكــالــة 
برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  جتميل. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2006/1/7م. وذلك    )5724(

2019/1/7م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  جيوتي.  /خمترب�ت  وكالة 
برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  جتميل. 
)9188( وتاريـخ:2013/3/24م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/24م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  يونيليف  /هندو�ضتان  وكالة 
�جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  ��ضتهالكية.  �ضلع 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2013/5/6م.   )9256( برقـــم 

تاريخ: 2019/5/6م

�لعناية  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  فارما.  كر  /فيم  وكالة 
برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  بالفم. 
)9845( وتاريـخ:2014/2/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/25م

�لوكــالــة/مو�د  مو�ضــوع  �ملحدودة.  باجاج  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  جتميل. 
)9126( وتاريـخ:2013/2/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/13م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  و�ل�ضفاء.  �خلليج  �لبان  /�ضركة  وكالة 
�جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة  وحليب.  ع�ضائر 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2008/4/6م.   )6906( برقـــم 

تاريخ: 2019/4/6م

جتميل.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /نــوزيــن.  وكــالــة 
 )9122( برقـــم  �جلبـل.  علي  غالـب  باإ�ضـم/خلـــيــل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/2/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/13م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  فــارم  /�دي  وكالة 
برقـــم  �لطبية.  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
)9065( وتاريـخ:2013/1/12م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/12م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ترينكا.   - /�ف  وكالة 
 )10301( برقـــم  �لطبية.  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2015/1/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/18م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �الأدويــة.  ل�ضناعة  /�ز�ل  وكالة 
�ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
برقـــم )9130( وتاريـخ:2013/2/13م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/13م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  جالي�ض�ضكي.  /جــدرن  وكالة 
�ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
برقـــم )8267( وتاريـخ:2011/2/20م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/2/20م
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باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /فر�ضو.  وكالة 
 )8263( برقـــم  �ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  �ضركة 
ــــخ:2011/2/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/14م

مو�ضــوع  �لــدو�ئــيــة.  لل�ضناعات  �مل�ضتقبل  /�ضركة  وكــالــة 
للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية. 
وتاريـخ:2012/3/10م.   )8586( برقـــم  �ملحدودة.  �لطبية 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/3/10م

�لوكــالــة/حليب  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  /نــوتــريــد�ر  وكــالــة 
�لعزعزي.  �ضعيد  فارع  باإ�ضـم/عبد�حلميد  �مل�ضجـلة  �لر�ضع. 
برقـــم )8599( وتاريـخ:2012/3/26م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/3/26م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  دي�ضرتيبو.  /��ــص  وكالة 
�لطبية.  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  جتميل. 
برقـــم )10640( وتاريـخ:2016/4/3م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/3م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �ضيل.  جي  �ضي  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
�ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
برقـــم )8345( وتاريـخ:2011/4/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/24م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /كــالريــ�ــص.  وكــالــة 
 )11080( برقـــم  �لطبية.  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة 
ــــخ:2017/4/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/26م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �حلياة.  لعلوم  /كالري�ص  وكالة 
�ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
برقـــم )6965( وتاريـخ:2008/5/10م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/5/10م

دو�ئية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �يديل.  /�ضكوت  وكالة 
�ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/5/15م.   )11115( برقـــم 

من تاريخ: 2019/5/15م

منتجات  �لوكــالــة/كافة  مو�ضــوع  فــارمــا.  /جانتا  وكــالــة 
باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لطبية.  �مل�ضتح�ضر�ت  من  �ل�ضركة 
 )9322( برقـــم  �ملـــحـــدودة.  �لطبية  لــلــتــوريــد�ت  �لــعــابــد 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2013/6/8م. وذل

2019/6/8م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �يالك.  /بركو  وكالة 
برقـــم  �ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة 
)8004( وتاريـخ:2010/6/13م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/13م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ــت.  ــاري /�وغ وكالة 
برقـــم  �ملحدودة.  �لطبية  للتوريد�ت  �لعابد  باإ�ضـم/�ضركة 
)5019( وتاريـخ:2004/6/20م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/6/20م

�ل�ضركة  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /كـــوملـــار.  وكــالــة 
�ل�ضيدالنية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل غالب علي �جلبل. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/4/9م. وذلك    )8626(

2019/4/9م
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�ل�ضركة  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  كليون.  /�ضي�ضون  وكالة 
�ل�ضيدالنية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/خليل غالب علي �جلبل. برقـــم 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2011/4/4م. وذلك    )8326(

2019/4/4م

وكــالــة /�ــضـــــــــــــــــــــــار�ك. مــو�ــضــــــــوع �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويـــــــــــة. 
 )4602( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2003/2/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/19م

وكالة /برال. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات �لعالج باالع�ضاب. 
 )8355( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2011/4/30م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/30م

ــة/�أدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ ـــري �يــــه. مــو�ــضــــــــوع �لــوكـــ ـــي ث وكــالــة /ت
 )3557( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:1999/4/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/26م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  فــارمــا.  /نيو  وكالة 
 )4953( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2004/5/5م. وذل

2019/5/5م

�مل�ضجـلة  �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  /�ــضــوفــت.  وكــالــة 
 )8357( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2011/5/3م. وذل

2019/5/3م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  كر.  هيلث  /فارميد  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  طبية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2017/5/21م.   )11126(

تاريخ: 2019/5/21م

�لوكــالــة/حليب.  مو�ضــوع  نيوتريكر.  /هوت�ضرورف  وكالة 
 )8891( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2012/9/24م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/24م

مو�ضــوع  �الأطـــفـــال.  ــة  ــذي الأغ �لــدولــيــة  /�لــ�ــضــركــة  وكــالــة 
علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �أطفال.  �لوكــالــة/�أغذية 
�جلبل. برقـــم )10103( وتاريـخ:2014/8/18م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/8/18م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /�ضيلجني.  وكــالــة 
 )8262( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2011/2/7م. وذل

2019/2/7م

�لوكــالــة/مكمالت  مو�ضــوع  �ضتيت�ص.  /يونايتد  وكــالــة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  غذ�ئية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/5/3م. وذلك    )7922(

2019/5/3م

ــة/�أدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ ــوكـــ وكـــالـــة /مــــرك �ـــضـــارب. مــو�ــضــــــــوع �ل
 )5751( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2006/2/5م. وذل

2019/2/5م
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طبية.  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  يــوهــل.  ــي  /ج وكــالــة 
 )9667( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/12/2م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/12/2م

�مل�ضجـلة  �لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  /�يــلــ�ــضــان.  وكــالــة 
 )5338( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــــخ:2005/3/12م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/12م

طبية.  �لوكــالــة/م�ضتلزمات  مو�ضــوع  /�وكول�ص.  وكالة 
 )9180( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/3/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/19م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  برودكت.  ناتر  /ولينبج  وكالة 
 )9266( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2013/5/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/11م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �لطبية.  بي  دبليو  /بي  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  طبية. 
)9923( وتاريـخ:2014/4/14م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/4/14م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  كيمي.  /�ي�ضبك�ص  وكــالــة 
 )5826( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2006/4/5م. وذل

2019/4/5م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت �ضيدالنية.  وكالة /ني�ضتور. مو�ضــوع 
 )8369( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2011/5/8م. وذل

2019/5/8م

�لــوكــــــــالــــــــة/�أدويــة.  مو�ضــوع  مــيــالن.  ــرب�ت  ــت /خم وكــالــة 
 )10423( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2015/5/26م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/5/26م

ــة/�أدويــة.  ـــ ـــ ــال ـــ ــوكـــ وكـــالـــة /�ور�ـــضـــافـــــــــــارم. مــو�ــضــــــــوع �ل
 )4111( برقـــم  �جلــبــل.  غــالــب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2001/7/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/14م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /�ضيفالون.  وكالة 
 )8340( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــــخ:2011/4/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/11م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  كا�ضابيكو.  /البــور�تــوريــز  وكــالــة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �أدويـــة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2012/5/9م. وذلك    )8676(

2019/5/9م

�أطفال.  �لوكــالــة/حليب  مو�ضــوع  /برود�كتو�ص.  وكالة 
 )10369( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2015/3/9م. وذل

2019/3/9م
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�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  �لنباتي.  للعالج  /بيوتا  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  نباتية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/2/21م.   )11635(

تاريخ: 2019/2/21م

الين  فارما  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  الين.  /فارما  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �لدو�ئية. 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/1/29م.   )11588(

تاريخ: 2019/1/29م

منتجات  �لوكــالــة/جميع  مو�ضــوع  نفر�ت.  /م�ضطفى  وكالة 
باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �ل�ضيدالنية.  �ملنتجات  من  �ل�ضركة 
وتاريـخ:2012/1/31م.   )8551( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/31م

�لوكــالــة/م�ضتح�ضر�ت  مو�ضــوع  /بايوتااليور�تور.  وكالة 
برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  جتميل. 
)9142( وتاريـخ:2013/2/23م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/23م

�أطفال.  �لوكــالــة/حفاظات  مو�ضــوع  /يونيت�ضارم.  وكالة 
برقـــم  �ملــ�ــضــوري.  عــبــد�هلل  �ضالح  باإ�ضـم/�ضعيد  �مل�ضجـلة 
)7796( وتاريـخ:2010/1/25م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/25م

وكالة /�ضارب كوربور�ضن. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أجهزة �لتلفزيون 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  �ملنزلية.  و�لتجهيز�ت  �ل�ضمعية  و�الأجهزة 
وتاريـخ:1975/10/13م.   )257( برقـــم  علي.  جازم  حممد 

وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 2017/12/31م

وكالة /دوجن �ه تاير. مو�ضــوع �لوكــالــة/بطاريات. �مل�ضجـلة 
 )4088( برقـــم  �حلـــروي.  حممد  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني 
ــــخ:2001/6/19م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/19م

مو�ضــوع  و�لت�ضدير.  لالإ�ضتر�د  يوجنفا  /نينجبو  وكــالــة 
�مل�ضجـلة  �لد�خلية.  �ل�ضماعات  نظام  �لوكــالــة/منتجات 
 )5932( برقـــم  �حلـــروي.  حممد  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني 
ــــخ:2006/6/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/25م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  لل�ضناعات  بن  كاي�ضنج  /ننجبو  وكالة 
علي  باإ�ضـم/عبد�لغني  �مل�ضجـلة  �ل�ضعر.  �لوكــالــة/كرمي 
وذلك   وتــاريـــــخ:2001/4/29م.   )4049( برقـــم  �حلــروي. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/29م

مو�ضــوع  كمبني.  �ــضــرتز  ــد  �ن تــايــر  كينجر  /�ضركة  وكــالــة 
�حلروي.  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني  �مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�إطار�ت. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2007/4/2م.   )6369( برقـــم 

تاريخ: 2019/4/2م

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

تاريخ: 2019/5/26م

وكالة /ويرت�و�ضينهو. مو�ضــوع �لوكــالــة/�حلنفيات وملحقات 
�حلــروي.  حممد  علي  باإ�ضـم/عبد�لغني  �مل�ضجـلة  �حلــمــام. 
برقـــم )5735( وتاريـخ:2006/1/22م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/1/22م



296

وكالة /�ف بي كي �وتوموتيف كومبونت. مو�ضــوع �لوكــالــة/
قطع غيار �ضيار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضفيع عبد�لكرمي قحطان 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2003/9/13م.   )4785( برقـــم  ناجي. 

�ضنة من تاريخ: 2018/9/13م

ماء  �لوكــالــة/مببات  مو�ضــوع  بي.  �م  جي  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
�ضيار�ت. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة �ليمن لقطع غيار �ل�ضيار�ت. 
برقـــم )4168( وتاريـخ:2001/9/24م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2018/9/24م

�ضيدالنية.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /جوفيك.  وكالة 
 )9742( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/1/7م. وذل

2019/1/7م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /كري�ضنــت.  وكالة 
 )9914( ــــــــم  بــرقـــ ثـــابـــت.  ــي  عــل �ــضــالم  ــائــب  ــم/�ــض ـــ ــض ــاإ� ب
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2014/4/7م. وذل

2019/4/7م

وكالة /موؤ�ض�ضة يوفا. مو�ضــوع �لوكــالــة/منتجات �ضيدالنية. 
 )5358( برقـــم  ثابت.  علي  �ضالم  باإ�ضـم/�ضائب  �مل�ضجـلة 
ــــخ:2005/3/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/3/21م

و�الأغذية.  �لوكــالــة/حلويات  مو�ضــوع  /�ورينتال.  وكالة 
�لغذ�ئية  ـــو�د  �مل لــتــجــارة  فافكو  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
وذلك   وتاريـخ:2013/8/4م.   )9474( برقـــم  و�لتوكيالت. 

ملدة خم�ص �ضنو�ت من تاريخ: 2014/8/4م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  البــور�تــوريــز.  �ضوفني  /�ضركة  وكالة 
برقـــم  �الأغربي.  قائد  �أحمد  باإ�ضـم/يا�ضني  �مل�ضجـلة  �أدوية. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1991/4/7م. وذلك    )1659(

2019/4/7م

ــة/�أدو�ت جتميل.  ـــ ـــ ــال ـــ ـــ ــوك �ل مــو�ــضــــــــوع  ــوتــ�ــص.  ــة /ل ــال وك
 )5753( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2006/2/6م. وذل

2019/2/6م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ل�ضناعية.  �ملخترب�ت  /�ضركة  وكالة 
علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة  �لتجميل.  م�ضتح�ضر�ت 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2011/2/7م.   )8261( برقـــم  �جلبل. 

�ضنة من تاريخ: 2019/2/7م

دو�ئــيــة.  �لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  /جــــادور.  وكــالــة 
 )8260( برقـــم  �جلبل.  علي  غالب  باإ�ضـم/خليل  �مل�ضجـلة 
ــــك  ملـــدة �ــضــنــة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــــــخ:2011/2/7م. وذل

2019/2/7م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  /ميديتاب.  وكــالــة 
 )4870( بــرقـــــــــــم  �جلـــبـــل.  ــي  عــل غــالــب  ــيــل  ـــــم/خــل بــاإ�ــض
ــــخ:2004/1/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/18م

�لوكــالــة/�أدويــــة.  مو�ضـــــوع  �يــــــالك.  /بيلم  وكــالــة 
 )3757( بــرقـــــــــــم  فـــارمـــا.  بــاإ�ــضـــــم/�ملــفــ�ــضــل  �مل�ضجـلــة 
ــــخ:2000/2/13م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/13م



297

مو�ضــوع  �لــكــيــمــاويــة.  لل�ضناعة  ـــزي  رون /زويــبــنــغ  وكــالــة 
�لوكــالــة/كافة منتجات �الأ�ضمده �لتي يتم ت�ضنيعها من قبل 
�ل�ضركة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يو�ضف ح�ضني جابر �جلالل. برقـــم 
من  �ضنة  ملدة  وذلــك   ــخ:2017/11/12م.  ـــ ــاري وت  )11443(

تاريخ: 2018/11/12م

وكالة /جنجبو لتكنولوجيه �لكيماويات. مو�ضــوع �لوكــالــة/
حممد  عبد�لكرمي  باإ�ضـم/ماجد  �مل�ضجـلة  ح�ضرية.  مبيد�ت 
وذلك   وتاريـخ:2016/2/10م.   )10589( برقـــم  �مل�ضوري. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/10م

�مل�ضجـلة  و�ضحوم.  �لوكــالــة/زيوت  مو�ضــوع  /�ضل.  وكالة 
 )10514( برقـــم  ــري.  ــزب �ل عــبــد�لــوهــاب  باإ�ضـم/حممد 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2015/11/17م. وذل

2019/11/17م

�لوكــالــة/م�ضابيح  مو�ضــوع  اليــتــنــج.  /فيليب�ص  وكــالــة 
�لزبري.  عبد�لوهاب  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  كهربائية. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:1995/6/4م.   )2188( برقـــم 

تاريخ: 2019/6/4م

و�ــضــالت.  �لوكــالــة/مفاتيح  مو�ضــوع  /الر�ــضــن.  وكــالــة 
برقـــم  �لـــزبـــري.  عــبــد�لــوهــاب  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2010/7/3م. وذلك    )8024(

2019/7/3م

�لوكــالــة/�ملنتجات  مو�ضــوع  مار�ضري.  /�ضنزهن  وكالة 
عبد�لوهاب  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  و�ملــعــد�ت.  و�ملــكــائــن 
وذلك   وتــاريـــــخ:1994/4/18م.   )2284( برقـــم  �لزبري. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/4/18م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �نــرتبــر�يــز.  /ثيونل  وكــالــة 
�ال�ضاءة. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبد�لوهاب �لزبري. برقـــم 
)2281( وتاريـخ:1994/2/21م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/21م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/�ضاهي.  مو�ضــوع  /هــيــمــازد.  وكــالــة 
 )2285( برقـــم  �لـــزبـــري.  عــبــد�لــوهــاب  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد 
ــــخ:1994/4/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/4/18م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �ك�ضبورت.  /فيلب�ص  وكــالــة 
عبد�لوهاب  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �ل�ضخ�ضية.  �لرعاية 
وذلك   وتــاريـــــخ:2014/3/16م.   )9882( برقـــم  �لزبري. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2020/3/16م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �يــه.  ��ــص  /بــرتيــدجن  وكــالــة 
برقـــم  �لزبري.  عبد�لوهاب  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �ضينو. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1995/4/5م. وذلك    )2244(

2019/4/5م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/كايبالت.  مو�ضــوع  كيبل�ص.  /هان  وكالة 
 )2667( برقـــم  �لـــزبـــري.  عــبــد�لــوهــاب  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد 
ــــخ:1996/6/11م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/6/11م

�لوكــالــة/خيوط  مو�ضــوع  �لطبية.  �ل�ضباغ  /كاباكبي  وكالة 
�ل�ضماوي.  م�ضعد  ثابت  باإ�ضـم/حيدر  �مل�ضجـلة  جر�حية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/9/16م.   )11325( برقـــم 

من تاريخ: 2018/9/16م
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�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  للتنمية  بي  �ي  /�يه  وكالة 
�ل�ضماوي.  �ضعد  ثابت  باإ�ضـم/حيدر  �مل�ضجـلة  طبية.  خيوط 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/7/30م.   )11243( برقـــم 

من تاريخ: 2018/7/30م

مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �خلــا�ــضــة  لل�ضناعات  ــارجــو  /ن وكــالــة 
باإ�ضـم/ �مل�ضجـلة  ــاه.  ــي �مل منتجات  �لوكــالــة/م�ضخات 

 )11570( ــــــــم  بــرقـــ �لــ�ــضــهــاري.  حــ�ــضــني  حــ�ــضــني  حــ�ــضــني 
ــــخ:2018/1/21م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/21م

مو�ضــوع  �لكهربائية.  ــزة  ــه �الج لــتــجــارة  /مــيــديــا  وكــالــة 
�لوكــالــة/�أجهزة كهربائية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد بن حممد 
وذلك   وتاريـخ:2012/4/16م.   )8636( برقـــم  �ضويد.  علي 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/4/16م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــار�ت.  ــالإط ل جينو  /�ــضــانــدوجن  وكــالــة 
برقـــم  �لقمر.  مثنى  �ضعيد  باإ�ضـم/ح�ضن  �مل�ضجـلة  ــار�ت.  �إط
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2003/2/1م. وذلك    )4576(

2019/2/1م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  �يه.  بي  ��ص  /فر��ضكولد  وكالة 
م�ضلح  علي  م�ضلح  باإ�ضـم/علي  �مل�ضجـلة  �لتربيد.  �ضو�غط 
وذلك   وتــاريـــــخ:2017/4/16م.   )11061( برقـــم  �لعوله. 

ملدة �ضنتني من تاريخ: 2018/4/16م

�لــوكــــــــالــــــــة/�إطــار�ت.  مو�ضــوع  ليمتد.  �ف  �ر  /�م  وكــالــة 
برقـــم  بــاجــابــر.  عــبــد�هلل  �ــضــامل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
)11759( وتاريـخ:2018/5/2م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/5/2م

وكالة /�بوت برودكت�ص. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية. �مل�ضجـلة 
 )1994( برقـــم  ــــربي.  �الأغ قــائــد  �حــمــد  باإ�ضـم/يا�ضني 
ــــخ:1993/2/23م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/2/23م

وكالة /�ضركة �ملهند�ص لتجارة و�ضناعة �لكيماويات. مو�ضــوع 
�لوكــالــة/بويات ومذيبات. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�أحمد حممد علي 
خليل. برقـــم )11237( وتاريـخ:2017/7/29م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/7/29م

مو�ضــوع  و�لبويات.  �لكيماوية  للمو�د  �ل�ضرق  /�ضركة  وكالة 
باإ�ضـم/�أحمد  �مل�ضجـلة  �أنو�عها.  بجميع  �لوكــالــة/�لبويات 
حممد علي خليل. برقـــم )11611( وتاريـخ:2018/2/11م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/11م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل �ضلر  ــارد  ك /يــاكــار  وكــالــة 
�حمد  باإ�ضـم/عبد�لو�حد  �مل�ضجـلة  �لبناء.  ت�ضليح  م�ضتلزمات 
وتاريـخ:2017/12/31م.   )11535( برقـــم  �ملجيدي.  قائد 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/31م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  ــار.  ف مــدى  /خمــتــرب�ت  وكالة 
برقـــم  و�لتوكيالت.  للتجارة  ميا�ص  باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة  �مل�ضجـلة 
)6307( وتاريـخ:2007/2/27م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/27م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ــدودة.  ــح �مل فــارمــا  /��ضبريق  وكــالــة 
برقـــم  ميا�ص.  �حمد  �حمد  باإ�ضـم/نا�ضر  �مل�ضجـلة  ــة.  �أدوي
)5192( وتاريـخ:2004/12/4م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/4م
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�لوكــالــة/�إطار�ت.  مو�ضــوع  �ضنغ�ضان.  /برنك�ص  وكــالــة 
برقـــم  بــاجــابــر.  عــبــد�هلل  �ــضــامل  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة 
من  �ضنة  ملــدة  وذلــك   وتـــاريـــــــخ:2018/7/15م.   )11879(

تاريخ: 2019/7/15م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  �ملحدودة.  �خلا�ضة  فارما  /�ميد�  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/�حمد  �مل�ضجـلة  �ل�ضيدالنية.  �ملنتجات  جميع 
وتاريـخ:2017/1/21م.   )10958( برقـــم  �جلاكي.  عي�ضى 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/21م

�لوكــالــة/�أدوية  مو�ضــوع  فارما.  �ضاين�ص  ميد  /بانر  وكالة 
حممد  باإ�ضـم/عبد�جلليل  �مل�ضجـلة  جتميل.  وم�ضتح�ضر�ت 
�ضيف ح�ضن حز�م. برقـــم )11431( وتاريـخ:2017/11/5م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/11/5م

وكالة /�يرو ميديكال. مو�ضــوع �لوكــالــة/كافة �أنو�ع �ملعد�ت 
و�لتوكيالت.  للتجارة  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لطبية. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2017/3/12م.   )11018( برقـــم 

من تاريخ: 2019/3/12م

وكالة /رجيلت. مو�ضــوع �لوكــالــة/حليب �الطفال. �مل�ضجـلة 
حقول  وخدمات  و�لتوكيالت  للتجارة  �ل�ضرق  باإ�ضـم/�ضركة 
ملدة  وذلك   وتاريـخ:2008/4/9م.   )6917( برقـــم  �لنفط. 

�ضنة من تاريخ: 2019/4/9م

وكالة /ز�نوتي. مو�ضــوع �لوكــالــة/وحد�ت �لتربيد �خلا�ضة 
باذيب  عو�ص  �حمد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  بال�ضيار�ت. 
وذلك   وتاريـخ:2009/12/30م.   )7769( برقـــم  و�خو�نه. 

ملدة �ضنة من تاريخ: 2018/12/30م

كهربائية  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  /تاتينج.  وكــالــة 
باذيب  عــو�ــص  �أحــمــد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  ومــنــزلــيــة. 
و�خو�نه. برقـــم )676( وتاريـخ:1980/3/15م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2018/12/31م

�نــرتنــا�ــضــيــونــال. مو�ضــوع  �يــه  بــي  ــون  ــرك �ي وكــالــة /بـــرال 
وقطع  و�ملعد�ت  عجالت  على  وجممد�ت  �لوكــالــة/جممد�ت 
و�خو�نه.  باذيب  �أحمد عو�ص  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �لغيار. 
من  �ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2014/2/9م.   )9805( برقـــم 

تاريخ: 2019/2/9م

�لوكــالــة/�ضيار�ت  مو�ضــوع  كوربور�ضن.  موتورز  /كيا  وكالة 
�أحمد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  غيارها.  وقطع  )كيا(  ماركة 
عو�ص باذيب و�خو�نه. برقـــم )809( وتاريـخ:1983/2/1م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/2/1م

وكالة /دوجن فينج �وتوموبيل �ملحدودة. مو�ضــوع �لوكــالــة/
باذيب  عو�ص  �أحمد  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  خفيفة.  �ضيار�ت 
و�خو�نه �لت�ضامنية. برقـــم )6323( وتاريـخ:2017/3/10م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/3/10م

وكالة /جين�ضوجن ريفريجو يتور. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضناديق 
�لتربيد. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �أحمد عو�ص باذيب و�خو�نه. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/11/17م.   )7726( برقـــم 

من تاريخ: 2018/11/17م

�لوكــالــة/وحد�ت  مو�ضــوع  �يه.  دي  �ل  كوين  /كولد  وكالة 
تربيد. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/�ضركة �أحمد عو�ص باذيب و�خو�نه. 
�ضنة  ملدة  وذلك   وتاريـخ:2009/11/17م.   )7727( برقـــم 

من تاريخ: 2018/11/17م
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�لوكــالــة/�أقفال  مو�ضــوع  يانتاي.  �ضركات  /جمموعة  وكالة 
نحا�ضية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/موؤ�ض�ضة �لر�فدين �لتجارية. برقـــم 
)4582( وتاريـخ:2003/1/29م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/29م

وكالة /بي تي �ضاياب ما�ص يوتاما. مو�ضــوع �لوكــالــة/�ضابون 
برقـــم  �حلـــاج.  حممد  علي  باإ�ضـم/حمود  �مل�ضجـلة  طبي. 
)8220( وتاريـخ:2011/1/17م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/17م

�لوكــالــة/�آالت  مو�ضــوع  ليمتد.  كمبني  /ريــكــو  وكــالــة 
 )1488( برقـــم  �ضويد.  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  ت�ضوير. 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:1989/11/22م. وذل

2018/11/22م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  �ل  بي  /بــي  وكالة 
�ضويد.  علي  حممد  بن  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  كهربائية. 
برقـــم )4228( وتاريـخ:2001/12/8م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2018/12/8م

�لوكــالــة/مكان�ص  مو�ضــوع  �ملــحــدودة.  /جــيــزو�ت  وكــالــة 
برقـــم  �ضويد.  علي  حممد  باإ�ضـم/�حلاج  �مل�ضجـلة  كهربائية. 
)4227( وتاريـخ:2001/12/8م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2018/12/8م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  ليمتد.  جـــرن�ل  /فوجت�ضو  وكــالــة 
�ضويد. برقـــم  باإ�ضـم/حممد علي  �مل�ضجـلة  تلفزيونات ملونة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:1979/9/23م. وذلك    )636(

2018/12/31م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  ــه.  �ي بــي  ��ــص  /فوك�ص  وكــالــة 
 )1115( برقـــم  �ضويد.  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  منزلية. 
ــــخ:1987/1/25م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2018/12/31م

�مل�ضجـلة  �ملياه.  �لوكــالــة/بر�د�ت  مو�ضــوع  /فو�ضان.  وكالة 
 )9606( برقـــم  �ــضــويــد.  عــلــي  حمــمــد  بــن  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد 
ــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  ـــك  مل وتــــاريـــــــــخ:2013/10/29م. وذل

2018/10/29م

�لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  �ليرتودم�ضتك.  /�و�ضن  وكالة 
برقـــم  �ضويد.  علي  علي  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  منزلية. 
)1394( وتاريـخ:1989/3/6م. وذلك  ملدة �ضنتني من تاريخ: 

2018/3/6م

منزلية.  �لوكــالــة/�أجهزة  مو�ضــوع  جا�ص.  /تكنو  وكالة 
 )1251( برقـــم  �ضويد.  علي  حممد  باإ�ضـم/�حلاج  �مل�ضجـلة 
ــدة �ضنتني مــن تــاريــخ:  ـــك  مل ـــخ:1988/4/18م. وذل ــــ ـــاري وت

2018/4/18م

وكالة /د�روجن�ص للمنتجات �ل�ضيدالنية. مو�ضــوع �لوكــالــة/
لــالأدويــة  �جلنتني  �أر�ـــص  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة  �أدويــــة. 
و�مل�ضتلزمات �لطبية. برقـــم )223( وتاريـخ:1995/1/24م. 

وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 2019/1/24م

�لوكــالــة/�أدوية.  مو�ضــوع  �لعاملية.  �جنلهم  /بوهر  وكالة 
و�مل�ضتلزمات  لالأدوية  �جلنتني  �أر�ص  باإ�ضـم/�ضركة  �مل�ضجـلة 
�لطبية. برقـــم )7809( وتاريـخ:2010/1/31م. وذلك  ملدة 

�ضنة من تاريخ: 2019/1/31م
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وكالة /��ضر �لدولية. مو�ضــوع �لوكــالــة/بطاريات. �مل�ضجـلة 
 )10296( برقـــم  �حلــمــادي.  علي  عــبــده  باإ�ضـم/حممد 
ــــخ:2015/1/14م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/14م

�لوكــالــة/�إطار�ت  مو�ضــوع  �ــضــرت�د�.  ملتي  تي  /بــي  وكالة 
مطاطية. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. برقـــم 
)9151( وتاريـخ:2013/2/26م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/26م

�لوكــالــة/ مو�ضــوع  لــالإطــار�ت.  بوكيل�ص  /جــو�نــز�و  وكالة 
برقـــم  �حلمادي.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطار�ت. 
)3997( وتاريـخ:2001/2/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/10م

�لوكــالــة/بطاريات  مو�ضــوع  �نياجن.  بطاريات  /م�ضنع  وكالة 
برقـــم  �حلمادي.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  جافة. 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2001/2/3م. وذلك    )3991(

2019/2/3م

وكالة /فوك�ص دي الب. مو�ضــوع �لوكــالــة/مكمالت غذ�ئية. 
برقـــم  �لعيزري.  عبد�لوهاب  �حمد  باإ�ضـم/ندمي  �مل�ضجـلة 
)10939( وتاريـخ:2017/1/4م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/4م

وكالة /مايكروديرم. مو�ضــوع �لوكــالــة/�أدوية وم�ضتح�ضر�ت 
باإ�ضـم/يحيى حمادي �حمد �لبيلي. برقـــم  جتميل. �مل�ضجـلة 
)7791( وتاريـخ:2010/1/19م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/1/19م

�لوكــالــة/منتجات  مو�ضــوع  جينوف.  /خمــتــرب�ت  وكالة 
�لتجميل. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/يحيى حمادي �حمد �لبيلي. برقـــم 
)8280( وتاريـخ:2011/2/26م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/26م

وكالة /�يول�ص تاير. مو�ضــوع �لوكــالــة/�إطار�ت �ل�ضاحنات. 
برقـــم  �حلـــمـــادي.  عــلــي  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد  �مل�ضجـلة 
تاريخ:  �ضنة من  ملدة  وتاريـخ:2001/2/3م. وذلك    )3992(

2019/2/3م

وكالة /جمموعة �ضركات �ضاندوجن اليور. مو�ضــوع �لوكــالــة/
برقـــم  �حلمادي.  علي  عبده  باإ�ضـم/حممد  �مل�ضجـلة  �إطار�ت. 
)3996( وتاريـخ:2001/2/10م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/2/10م

�لوكــالــة/�إطار�ت  مو�ضــوع  لــالإطــار�ت.  /�م.�ر.�ل  وكالة 
علي.  عبده  حممد  ردمــان  باإ�ضـم/مو�ضى  �مل�ضجـلة  هو�ئية. 
برقـــم )11701( وتاريـخ:2018/4/7م. وذلك  ملدة �ضنة من 

تاريخ: 2019/4/7م

�لوكــالــة/�إطار�ت  مو�ضــوع  بـــرل.  /جــو�جنــز�و  وكــالــة 
وتيوبات. �مل�ضجـلة باإ�ضـم/حممد عبده علي �حلمادي. برقـــم 
)3280( وتاريـخ:1998/3/31م. وذلك  ملدة �ضنة من تاريخ: 

2019/3/31م

�مل�ضجـلة  �لوكــالــة/بطاريات.  مو�ضــوع  �ضيام.  /�ضركة  وكالة 
 )4567( برقـــم  �حلـــمـــادي.  عــلــي  عــبــده  بــاإ�ــضـــــم/حمــمــد 
ــــخ:2003/1/18م. وذلــــك  ملـــدة �ضنة مــن تــاريــخ:  وتــــاريـــــ

2019/1/18م


