وكالة /ليتل بي امبك�س .مو�ضــوع الوكــالــة/ع�سل .امل�سجـلة

وكالة /مريكور فازلني و�شركاه .مو�ضــوع الوكــالــة/هالميات

ب�إ�سـم�/شركة جلب اخ���وان ل��ل��ت��ج��ارة .برقـــم ()6385

نفطيه وزي��وت بي�ضاء .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة جلب �إخوان

وت����اري����ـ����خ2007/4/21:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

للتجارة والإ�ستثمار .برقـــم ( )4631وتاريـخ2003/3/12:م.

2019/4/21م

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/3/12 :م

وكالة �/شينغداو �ستار لعلوم املحا�صيل .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /دلتا ل�صناعة الأدوي��ة .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

جميع منتجات املبيدات الزراعية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/اديب

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد �أحمد حم�سن زنني .برقـــم ()6505

ناجي علي علوان .برقـــم ( )11734وتاريـخ2018/4/17:م.

وتاريـخ2007/6/24:م .وذلك ملدة �ست �سنوات من تاريخ:

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/4/17 :م

2014/6/24م

وكالة /وندميل هيلث برودكت�س .مو�ضــوع الوكــالــة/مكمالت

وكالة /بايوالبز املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية جميع

غذائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/رمزي �سعد حممد �أحمد املحل.

املنتجات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي مبخوت حم�سن الب�شاري.

برقـــم ( )11962وتاريـخ2018/8/18:م .وذلك ملدة �سنة

برقـــم ( )10997وتاريـخ2017/2/18:م .وذلك ملدة �سنة

من تاريخ2019/8/18 :م

من تاريخ2019/2/18 :م

وكالة /ان��و ف��اد اي��ه .مو�ضــوع الوكــالــة�/أغذية التلقيم

وكالة /مالفني انيمال هيلث .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

امل�ضافه .امل�سجـلة ب�إ�سـم/نا�صر �أحمد �أحمد مهرا�س .برقـــم

وم�ستح�ضرات بيطرية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/نا�صر �أحمد �أحمد

( )10208وت��اري��ـ��خ2014/11/5:م .وذل��ك ملدة �سنتني من

مهرا�س .برقـــم ( )11437وتاريـخ2017/11/12:م .وذلك

تاريخ2017/11/5 :م

ملدة �سنة من تاريخ2018/11/12 :م

وك��ال��ة �/شركة هوك�سرت لل�صناعات ال��دوائ��ي��ة .مو�ضــوع

وكالة /ام دي با�سيفيك .مو�ضــوع الوكــالــة�/أجهزة طبية.

الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة غرناطه للتجارة

امل�سجـلة ب�إ�سـم/معاذ ابوبكر �شرف الدين .برقـــم ()11342

املحدودة .برقـــم ( )10399وتاريـخ2015/3/24:م .وذلك

وت����اري����ـ����خ2017/10/2:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

ملدة ثالث �سنوات من تاريخ2017/3/24 :م

2018/10/2م

وكالة /مارتينز ينتو ا�س ايه .مو�ضــوع الوكــالــة/فيتامينات.

وكالة /لوفاتو اليكرتيك .مو�ضــوع الوكــالــة�/أجهزه حلول

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/صالح علي علي الغريب .برقـــم ()4682

التحكم ال�صناعي .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد �صالح البكري.

وتاريـخ2003/5/18:م .وذلك ملدة ثالث �سنوات من تاريخ:

برقـــم ( )5888وتاريـخ2006/5/29:م .وذلك ملدة �سنة من

2017/5/18م

تاريخ2019/5/29 :م
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وكالة /كي بي الكهربائية املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة/

وك��ال��ة /ك��زول��ز ان��د �سوت�ش .مو�ضــوع الوكــالــة/مفاتيح

حموالت كهربائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد �صالح البكري.

كهربائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد �صالح البكري .برقـــم

برقـــم ( )7502وتاريـخ2009/6/20:م .وذلك ملدة �سنة من

( )5806وتاريـخ2006/3/15:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/6/20 :م

2019/3/15م

وكالة �/سي ان ات�ش العاملية ا�س ايه .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /هيرب بايوتيك .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة

اجلرارات واحلا�صدات .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة �سب�أ لل�صناعة

ب�إ�سـم/حممد م��ب��ارك عبدربه ع��ذب��ان .برقـــم ()2543

والزراعة .برقـــم ( )7956وتاريـخ2010/5/19:م .وذلك

وت����اري����ـ����خ1996/1/20:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

ملدة �سنة من تاريخ2019/5/19 :م

2019/1/20م

وكالة /التكنولوجيا الطبية اخلا�صة امل��ح��دودة .مو�ضــوع

وك��ال��ة /اودي���و �سريفي�س امل��ح��دودة .مو�ضــوع الوكــالــة/

الوكــالــة/م�ستلزمات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/أكرم �إ�سماعيل

�سماعات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ح�سن حمود علي مثنى العديني.

علي عبداملغني .برقـــم ( )6290وت��اري��ـ��خ2007/2/19:م.

برقـــم ( )11551وت���اري���ـ���خ2017/12/19:م .وذل��ك ملدة

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/2/19 :م

�سنتني من تاريخ2018/12/19 :م

وكالة /ا�ستار .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ستح�ضرات دوائية.

وكالة /اك�سيلنت هاي كري .مو�ضــوع الوكــالــة/عد�سات طبية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة ال�صرمي اخ��وان الطبية .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالرقيب مهيوب حممد غالب .برقـــم

( )10743وتاريـخ2016/7/13:م .وذلك ملدة ثالث �سنوات

( )5366وتاريـخ2005/3/29:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

من تاريخ2017/7/13 :م

2019/3/29م

وكالة /اي���وروالب .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية وم�ستلزمات

وكالة /جرنال للأدوية املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية
عدد �سبعة ع�شر �صنف ًا ما عدا اال�صناف امل�سجله با�سم (عامل
ال��دواء لتجارة االدوي��ة) .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي �أحمد علي
عبدالقادر .برقـــم ( )11712وتاريـخ2018/4/10:م .وذلك
ملدة �سنة من تاريخ2019/4/10 :م

وكالة �/شركة اوليمبو�س اوبتيكال .مو�ضــوع الوكــالــة�/أجهزة

وك��ال��ة /دي��ام�تر امل���ح���دودة .مو�ضــوع الوكــالــة/ادوية

خمتربات (ميكرو�سكوبات) .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالرزاق نا�صر

وم�ستلزمات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالرزاق نا�صر عبداهلل

عبداهلل �شيبان .برقـــم ( )4717وتاريـخ2003/6/25:م.

�شيبان .برقـــم ( )11370وتاريـخ2017/10/18:م .وذلك

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/6/25 :م

ملدة �سنة من تاريخ2018/10/18 :م

طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالهادي ح�سن ح�سن الهمداين.
برقـــم ( )4912وتاريـخ2004/3/9:م .وذلك ملدة �سنة من
تاريخ2019/3/9 :م
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وكالة /م�صنع �شمال �شرق للمواد ال�صيدالنية .مو�ضــوع

وكالة /هواجن�شي دوجنني للتربيد .مو�ضــوع الوكــالــة/
�آل���ة ت��وزي��ع الع�صري و�آل���ه االي�����س��ك��رمي .امل�سجـلة ب�إ�سـم/
عبداحلكيم عبدالغني علي احل����روي .برقـــم ()9677
وت����اري����ـ����خ2013/12/8:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
2019/12/8م

وك��ال��ة ���/ش��اوي��اجن ل��وجن م��ار���ش ت��اي��ر .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة �/شنغهاي كميكلز ام��ب��ورت ان��د اك�سبورت .مو�ضــوع

�إطارات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداحلكيم عبدالغني علي احلروي.

الوكــالــة�/إطارات وتيوبات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي

برقـــم ( )7722وتاريـخ2009/11/15:م .وذلك ملدة �سنة

احلروي .برقـــم ( )1954وتاريـخ1992/11/17:م .وذلك

من تاريخ2019/11/15 :م

ملدة �سنة من تاريخ2019/11/17 :م

وكالة /زوم�شاو هاينج تاير كمبني .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة �/شنغهاي ل�ل�إط��ارات .مو�ضــوع الوكــالــة�/إطارات

�إط���ارات وتيوبات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي حممد

وتيوبات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي حممد احل��روي.

احلروي .برقـــم ( )4193وتاريـخ2001/10/27:م .وذلك

برقـــم ( )413وتاريـخ1977/2/27:م .وذلك ملدة �سنة من

ملدة �سنة من تاريخ2019/10/20 :م

تاريخ2019/12/4 :م

وكالة �/شركة ال�صني اجلنوبية للإطارات .مو�ضــوع الوكــالــة/

وك��ال��ة /م�ؤ�س�سة جمموعة تراينجل امل��ح��دودة .مو�ضــوع

�إط��ارات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حمالت عبدالغني علي احل��روي.

الوكــالــة�/إطارات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي احلروي.

برقـــم ( )3136وتاريـخ1997/9/28:م .وذلك ملدة �سنة من

برقـــم ( )3615وتاريـخ1999/7/25:م .وذلك ملدة �سنة من

تاريخ2019/9/28 :م

تاريخ2019/7/25 :م

وكالة /بانيو هيندا .مو�ضــوع الوكــالــة/بطاريات �سيارات.

وكالة /م�صنع �إط��ارات دوجن .مو�ضــوع الوكــالــة�/إطارات.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حمالت عبدالغني علي احل���روي .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداحلكيم عبدالغني احل���روي .برقـــم

( )4543وت���اري���ـ���خ2002/12/17:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

( )1754وتاريـخ1991/12/4:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/12/17 :م

2019/12/4م

وك��ال��ة /ف��ري��ج��ور .مو�ضــوع الوكــالــة/فريزرات خازنه.

وكالة /فكريورك .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ستلزمات منزلية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي حممد احل���روي .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي حممد احل���روي .برقـــم

( )3458وتاريـخ1998/12/5:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )3440وتاريـخ1998/11/9:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/12/5م

2019/11/9م

الوكــالــة/منتجات �صيدالنية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالرزاق
نا�صر �شيبان .برقـــم ( )6916وتاريـخ2008/3/30:م .وذلك
ملدة �سنة من تاريخ2019/3/30 :م
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وكالة /تاجن �شان هويدا �سريميك .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوات

وكالة /م�صنع جواجن جيو للبطاريات .مو�ضــوع الوكــالــة/

�صحيه .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي حممد احل��روي.

بطاريات جافة .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي احل��روي.

برقـــم ( )5673وتاريـخ2005/11/26:م .وذلك ملدة �سنة

برقـــم ( )617وتاريـخ1979/2/22:م .وذلك ملدة �سنة من

من تاريخ2019/11/26 :م

تاريخ2019/12/31 :م

وكالة /فيلكو العاملية .مو�ضــوع الوكــالــة/مكيفات هواء.

وكالة �/سي�شوان .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ستقبالت االقمار

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالغني علي حممد احل���روي .برقـــم

ال�صناعية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حمالت عبدالغني علي حممد

( )3399وتاريـخ1998/9/3:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

احل��روي .برقـــم ( )4490وت��اري��ـ��خ2002/9/29:م .وذلك

2019/9/3م

ملدة �سنة من تاريخ2019/9/29 :م

وكالة /الر���س ميديكر بريفت اخلا�صة املحدودة .مو�ضــوع

وكالة /حلواين �إخوان .مو�ضــوع الوكــالــة/حلويات .امل�سجـلة

الوكــالــة/م�ستلزمات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/صالح �أحمد

ب�إ�سـم�/شركة احلظاء للتجارة والوكاالت .برقـــم ()2450

علي �سفيان .برقـــم ( )11668وتاريـخ2018/3/13:م .وذلك

وت����اري����ـ����خ1995/11/13:م .وذل���ك مل��دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

ملدة �سنة من تاريخ2019/3/13 :م

2018/11/13م

وكالة �/شركة عافية العاملية .مو�ضــوع الوكــالــة/زيوت
الطعام عالمة ليزا  ,العربي  ,النخيل  ,هاله .امل�سجـلة ب�إ�سـم/
�شركة احلظاء للتجارة والوكاالت العامة .برقـــم ()2448
وت����اري����ـ����خ1995/11/13:م .وذل���ك مل��دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
2018/11/13م

وكالة /معامل اكوافيتو .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة

2019/3/12م

وك��ال��ة /ا�ستيم ل�ل�أدوي��ة .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

وكالة /كورونا رمييديز اخلا�صه املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة/

دوائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ف�ؤاد �أحمد غالب ال�صالحي .برقـــم

منتجات دوائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ف�ؤاد احمد غالب ال�صالحي.

( )11281وت��اري��ـ��خ2017/8/12:م .وذل��ك ملدة �سنتني من

برقـــم ( )11091وتاريـخ2017/4/30:م .وذلك ملدة �سنتني

تاريخ2018/8/12 :م

من تاريخ2018/4/30 :م

وك��ال��ة /ف��اف��اج اي ج���ي .م��و���ض��ـ��ـ��وع الوكــالــة/منتجات

وك��ال��ة /ب��ي��وك�ير ف���ارم���ا .م��و���ض��ـ��ـ��وع ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة�/أدوي��ة.

�صيدالنية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد �صالح علي ميا�س .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد �صالح علي ميا�س .برقـــم ()6986

( )7952وتاريـخ2010/5/18:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

وت����اري����ـ����خ2008/5/14:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

2019/5/18م

2019/5/14م
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ب���إ���س��ـ��م/وح��ي��د ع��ب��ده حممد ال��وزي��ر .برقـــم ()11671
وت����اري����ـ����خ2018/3/12:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

وك��ال��ة �/شركة تاك�سيدا امل��ح��دودة .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /ايه يو جي فارما .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة

منتجات دوائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد �صالح علي ميا�س.

ب�إ�سـم/عبداحلكيم عبده �شعالن العريقي .برقـــم ()11062

برقـــم ( )9232وتاريـخ2013/4/17:م .وذلك ملدة �سنة من

وت����اري����ـ����خ2017/4/17:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

تاريخ2019/4/17 :م

2019/4/17م

وكالة /مينا ميدكال مانوفا .مو�ضــوع الوكــالــة/خيوط

وكالة /جينكوتيبي .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ستلزمات طبية.

جراحية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/قائد ثابت �سعد ال�سماوي .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم

( )10490وتاريـخ2015/10/11:م .وذلك ملدة ثالث �سنوات

( )10323وتاريـخ2015/2/4:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

من تاريخ2016/10/11 :م

2019/2/4م

وك��ال��ة /رك���ون .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات الكوا�شف.

وكالة /م��ودم .مو�ضــوع الوكــالــة/مواد جتميل .امل�سجـلة

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم

ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم ()9739

( )8199وتاريـخ2011/1/1:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

وت����اري����ـ����خ2014/1/6:م .وذل����ك مل���دة ���س��ن��ة م��ن ت��اري��خ:

2019/1/1م

2019/1/6م

وكالة /ديجيتال �ساين�س .مو�ضــوع الوكــالــة�/أجهزة طبية.

وكالة /ارنيلري ميديكال .مو�ضــوع الوكــالــة�/أوراق رول.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم

( )7340وتاريـخ2009/2/10:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )9992وتاريـخ2014/6/1:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/2/10م

2019/6/1م

وكالة �/شنغهاي اور�سني .مو�ضــوع الوكــالــة/انابيب (القرب)

وكالة /انفرين�س للإبتكار .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

جمع الدم .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي.

ت�شخي�صية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر ال�صلوي.

برقـــم ( )9512وتاريـخ2013/9/5:م .وذلك ملدة �سنة من

برقـــم ( )8645وتاريـخ2012/4/22:م .وذلك ملدة �سنة من

تاريخ2019/9/5 :م

تاريخ2019/4/22 :م

وكالة /هوافوجن لل�صناعات املطاطية .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /افر�سل .مو�ضــوع الوكــالــة/بطاريات .امل�سجـلة

�إطارات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد �صالح علي الظفريي .برقـــم

ب�إ�سـم�/شركة حممد �صالح الظفريي و�أوالده للتجارة .برقـــم

( )6868وتاريـخ2008/3/16:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )8621وتاريـخ2012/4/7:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/3/16م

2019/4/7م
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وكالة /م�ؤ�س�سة كاليفورنيا .مو�ضــوع الوكــالــة/كوا�شف

وكالة /ننجبو فوت�سون .مو�ضــوع الوكــالــة/معدات طبية.

خمربية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم

برقـــم ( )6039وتاريـخ2006/8/29:م .وذلك ملدة �سنة من

( )6705وت���اري���ـ���خ2007/10/31:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

تاريخ2019/8/29 :م

تاريخ2019/10/31 :م

وكالة /ميديل .مو�ضــوع الوكــالــة�/أجهزة كهربائية طبية.

وكالة /ك�ير �شنزوهيليم .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ستلزمات

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم

طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي.

( )8716وتاريـخ2012/6/9:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

برقـــم ( )7843وتاريـخ2010/3/1:م .وذلك ملدة �سنة من

2019/6/9م

تاريخ2019/3/1 :م

وك��ال��ة /راب��دالب�����س ليمتد .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

وك��ال��ة /م�ؤ�س�سة ���س��ي�ترون .مو�ضــوع الوكــالــة/كوا�شف

الت�شخي�ص .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف ح��ي��در عبده

وحماليل خمربية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده

ال�صلوي .برقـــم ( )8717وتاريـخ2012/6/9:م .وذلك ملدة

ال�صلوي .برقـــم ( )7425وتاريـخ2009/4/11:م .وذلك ملدة

�سنة من تاريخ2019/6/9 :م

�سنة من تاريخ2019/4/11 :م

وك��ال��ة �/شركة التقنية الطبية طويله االم���د .مو�ضــوع

وك��ال��ة /ب��ودي��ن .مو�ضــوع ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة�/أدوي��ة .امل�سجـلة

الوكــالــة/اكيا�س ا�ستومي .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر

ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم ()6107

عبده ال�صلوي .برقـــم ( )8012وت��اري��ـ��خ2010/6/22:م.

وت����اري����ـ����خ2006/10/17:م .وذل���ك مل��دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/6/22 :م

2019/10/17م

وك��ال��ة /ن�����ش��رال ميديكال .مو�ضــوع الوكــالــة/مطهرات

وكالة /بريفكت .مو�ضــوع الوكــالــة/اختبارات ت�شخي�صية.

وم�ستلزمات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداللطيف حيدر عبده ال�صلوي .برقـــم

ال�صلوي .برقـــم ( )9966وتاريـخ2014/5/8:م .وذلك ملدة

( )9243وتاريـخ2013/4/24:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

�سنة من تاريخ2019/5/8 :م

2019/3/24م

وكالة /نيوتك .مو�ضــوع الوكــالــة/كانيوالت .امل�سجـلة

وكالة /اك��ون البوراتيوريز .مو�ضــوع الوكــالــة/حماليل

ب���إ���س��ـ��م/م���ؤ���س�����س��ة امل��ن�����ص��وري ال��ط��ب��ي��ة .برقـــم ()5612

خمربية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/املن�صوري للأدوية وامل�ستلزمات

وت����اري����ـ����خ2005/10/5:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

الطبية .برقـــم ( )5024وتاريـخ2004/6/26:م .وذلك ملدة

2019/10/5م

�سنة من تاريخ2019/6/26 :م
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وكالة �/شينج دو فارم املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة�/شرائط

وكالة /بي زد ات�ش تي ال ا�س ايه .مو�ضــوع الوكــالــة/معدات

ك�شف ال��ب��ول .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدال�سالم ح��ي��در مقبل

خمربية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدال�سالم حيدر مقبل العريفي.

العريفي .برقـــم ( )8368وتاريـخ2011/5/8:م .وذلك ملدة

برقـــم ( )6463وتاريـخ2007/5/23:م .وذلك ملدة �سنة من

�سنة من تاريخ2019/5/8 :م

تاريخ2019/5/23 :م

وكالة /اطل�س لينك (بكني) تكنولوجيا املحدودة .مو�ضــوع

وكالة /جياجن�سو فيك�سيب للمنتجات الطبية .مو�ضــوع

الوكــالــة/م�ستلزمات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدال�سالم حيدر

الوكــالــة/منتجات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدال�سالم حيدر

مقبل العريفي .برقـــم ( )5897وت��اري��ـ��خ2006/5/15:م.

مقبل العريفي .برقـــم ( )8682وتاريـخ2012/5/8:م .وذلك

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/5/15 :م

ملدة �سنة من تاريخ2019/5/8 :م

وكالة /هو�سبك�س  -هيلث امل��ح��دودة .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /ناتومني ف��ارم��ا .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ستح�ضرات

م�ستلزمات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدال�سالم حيدر مقبل

جتميل .امل�سجـلة ب�إ�سـم/يحيى حمادي احمد البيلي .برقـــم

العريفي .برقـــم ( )10651وتاريـخ2016/4/18:م .وذلك

( )8089وتاريـخ2010/8/28:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

ملدة �سنة من تاريخ2019/4/18 :م

2019/8/28م

وك��ال��ة /ال��ي��ج��ن��ت ان�ترن��ا���ش��ي��ون��ال .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /فوتيم املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة/ك�شافه  ,م�ضخه

م�ستح�ضرات جتميل .امل�سجـلة ب�إ�سـم/يحيى حمادي احمد

�سريجن وم�ضخة النقع .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدال�سالم حيدر مقبل

البيلي .برقـــم ( )9237وتاريـخ2013/4/22:م .وذلك ملدة

العريفي .برقـــم ( )10034وتاريـخ2014/5/31:م .وذلك

�سنة من تاريخ2019/4/22 :م

ملدة �سنة من تاريخ2019/5/31 :م

وك��ال��ة /ج��رب��ت مونثني م��ي��دي��ك��ال .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /بيرتز �سور جيكال .مو�ضــوع الوكــالــة/االجهزة
الطبية واجلراحية �صنف واح��د فقط .امل�سجـلة ب�إ�سـم/
ع��ب��دال�����س�لام ح��ي��در مقبل ال��ع��ري��ف��ي .برقـــم ()10394
وت����اري����ـ����خ2015/3/24:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
2019/3/24م

وك��ال��ة /جم��م��وع��ة ال��ه�لال والنجمة ال��ذه��ب��ي��ة .مو�ضــوع
ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة�/أدوات النظافة املنزلية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/
�أب���وع���ادل ال���ب���دوي ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة .برقـــم ()6579
وت����اري����ـ����خ2007/8/12:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
2019/8/12م

وك��ال��ة /البنني ل�ل�أج��ه��زة الطبية .مو�ضــوع الوكــالــة/
جهاز ت�شخي�ص باملوجات فوق ال�صوتية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/
ع��ب��دال�����س�لام ح��ي��در م��ق��ب��ل ال��ع��ري��ف��ي .ب��رق��ـ��ـ��ـ��م ()9951
وت����اري����ـ����خ2014/4/30:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
2019/4/30م

م�ستلزمات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدال�سالم حيدر مقبل
العريفي .برقـــم ( )10650وتاريـخ2016/4/18:م .وذلك
ملدة �سنة من تاريخ2019/4/18 :م
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وكالة /فلو�سي�س امل��ح��دودة .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

وكالة /كالور ا�س ايه .مو�ضــوع الوكــالــة/معدات الطباخه.

الأدوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد حيدر مقبل العريفي .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حمفوظ �سامل �شماخ .برقـــم ()3798

( )11786وت���اري���ـ���خ2018/5/13:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

وت����اري����ـ����خ2000/4/24:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

تاريخ2019/5/13 :م

2019/4/24م

وكالة /رون��ت فرن�س ا���س اي��ه .مو�ضــوع الوكــالــة/معدات

وكالة /ا�س ايه �سب .مو�ضــوع الوكــالــة/معدات الطباخه

الطباخه .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حمفوظ �سامل �شماخ .برقـــم

وم�ستلزمات كهربائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حمفوظ �سامل �شماخ.

( )3800وتاريـخ2000/4/24:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

برقـــم ( )3801وتاريـخ2000/4/24:م .وذلك ملدة �سنة من

2019/4/24م

تاريخ2019/4/24 :م

وكالة /تيفال ا�س ايه .مو�ضــوع الوكــالــة/معدات الطباخه

وكالة /عمان لل�صناعات الدوائية .مو�ضــوع الوكــالــة/

وم�ستلزمات كهربائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حمفوظ �سامل �شماخ.

�أدوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/م�ؤ�س�سة الرباحي التجارية .برقـــم

برقـــم ( )3799وتاريـخ2000/4/24:م .وذلك ملدة �سنة من

( )2008وتاريـخ1993/4/2:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/4/24 :م

2019/4/2م

وكالة /تياجارا �سيد�س .مو�ضــوع الوكــالــة/بذور خ�ضروات.

وكالة /جنتك�س انرتنا�شيونال .مو�ضــوع الوكــالــة/بذور

امل�سجـلة ب�إ�سـم/مبخوت علي هبه م�سلط .برقـــم ()10821

خ�ضروات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/مبخوت علي هبه م�سلط .برقـــم

وت����اري����ـ����خ2016/10/8:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

( )10867وت��اري��ـ��خ2016/11/19:م .وذلك ملدة �سنتني من

2018/10/8م

تاريخ2017/11/19 :م

وكالة �/شركة البحر االبي�ض املتو�سط للأغذية .مو�ضــوع
الوكــالــة/معكرونة وبا�ستا و�صل�صه (روزان����ا) .امل�سجـلة
ب�إ�سـم�/شركة حنظل �إخوان (حمادي احمد حنظل) .برقـــم
( )3552وتاريـخ1999/4/12:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:
2019/4/12م

وكالة �/شنزهن فورتن .مو�ضــوع الوكــالــة/قوارير فارغه

تاريخ2018/7/17 :م

وكالة /عمر ع��ادل .مو�ضــوع الوكــالــة�/شامبو و�صابون.

وكالة /مات�سان .مو�ضــوع الوكــالــة/منظفات وم�ستح�ضرات

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة �إخ���وان ال�صفاء للتجارة .برقـــم

جتميل .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة �إخ���وان ال�صفاء للتجارة

( )10134وتاريـخ2014/9/3:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

العامة .برقـــم ( )10133وتاريـخ2014/9/3:م .وذلك ملدة

2019/9/3م

�سنة من تاريخ2019/9/3 :م
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وثالجات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالهادي نعمان القر�شي .برقـــم
( )3864وت���اري���ـ���خ2000/7/17:م .وذل��ك مل��دة �سنتني من

وكالة /زجنياجن ناراد مل�صادر الطاقة .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /معامل كو�سيز .مو�ضــوع الوكــالــة/كوا�شف طبية.

بطاريات حم�ض الر�صا�ص .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداملجيد عقالن

امل�سجـلة ب���إ���س��ـ��م/ل���ؤي ع��ب��ده علي �شجاع ال��دي��ن .برقـــم

ذياب الوهباين .برقـــم ( )10443وتاريـخ2015/7/5:م.

( )8373وتاريـخ2011/4/7:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

وذلك ملدة �سنتني من تاريخ2018/7/5 :م

2019/4/7م

وكالة /ال�شركة امل�صرية للأغذية .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /ميكروتك ميديكال .مو�ضــوع الوكــالــة/نظم مراقبة

كيك .امل�سجـلة ب�إ�سـم/قا�سم حممد �سعيد املن�صوب .برقـــم

ال�سكر .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل حممد حممد ع�صيد .برقـــم

( )12101وت��اري��ـ��خ2018/11/19:م .وذل��ك ملدة �سنة من

( )11773وتاريـخ2018/5/9:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/11/19 :م

2019/5/9م

وكالة /بي تي فيكتورياكري .مو�ضــوع الوكــالــة/مواد جتميل

وكالة �/شركة العجالين و�شركاه .مو�ضــوع الوكــالــة/زيوت

واملنتجات اال�ستهالكية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل حممد

خروع .امل�سجـلة ب�إ�سـم/جنيب نا�شر احمد احلكيمي .برقـــم

ع�صيد .برقـــم ( )9244وتاريـخ2013/4/8:م .وذلك ملدة

( )8348وتاريـخ2011/4/24:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

�سنة من تاريخ2019/4/8 :م

2019/4/24م

وكالة /ال جي للإلكرتونيات .مو�ضــوع الوكــالــة�/ألواح طاقة

وكالة /البني للأدوية املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

�شم�سية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد �صالح البكري .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة الرحمة للتجارة واالدوي��ة .برقـــم

( )11075وت���اري���ـ���خ2017/4/24:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

( )7324وتاريـخ2009/2/4:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/4/24 :م

2019/2/4م

وكالة /بنتا فراما ايجيبت .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

وكالة �/سن فارما �سيوتيكال .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

�صيدالنية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة الرحمه لتجارة االدوية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة الرحمه للتجارة واالدوي��ة .برقـــم

برقـــم ( )11647وتاريـخ2018/3/3:م .وذلك ملدة �سنة من

( )3984وتاريـخ2001/1/27:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/3/3 :م

2019/1/27م

وكالة /ميدفارما لل�صناعات الدوائية .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /تيا�ساجن امل�ساهمه للبطاريات .مو�ضــوع الوكــالــة/

م�ستح�ضرات دوائية وكيماوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة الرحمه

بطاريات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل حممد احمد مثنى .برقـــم

للتجارة والأدوية .برقـــم ( )3763وتاريـخ2000/2/22:م.

( )7879وتاريـخ2010/4/5:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/2/22 :م

2019/4/5م
267

وكالة /ارواد هي�سف .مو�ضــوع الوكــالــة/غراء (�شلك).

وكالة �/سنوارد فارما �سيوتيكل .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

امل�سجـلة ب���إ���س��ـ��م/ع��ب��داهلل حم��م��د اح��م��د م��ث��ن��ى .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة الرحمه للتجارة والأدوي��ة .برقـــم

( )7880وتاريـخ2010/4/5:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )338وتاريـخ1995/3/14:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/4/5م

2019/3/14م

وكالة /مديل فارما �سيتكال�س املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /بهار جافا فيتوالب .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

�أدوي��ة .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة الرحمه للتجارة والأدوي��ة.

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/سامي ح�سني �صالح ال��رب��اح��ي .برقـــم

برقـــم ( )5325وتاريـخ2005/3/1:م .وذلك ملدة �سنة من

( )9918وتاريـخ2014/4/9:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/3/1 :م

2019/4/9م

وكالة /خمتربات الفا للفيتامينات .مو�ضــوع الوكــالــة/

وك��ال��ة /جيليتا لل�صحه .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ضافات

فيتامينات .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/سامي ح�سني �صالح الرباحي.

اغذية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/سامل عبداهلل �صالح باحاج .برقـــم

برقـــم ( )10642وتاريـخ2016/4/6:م .وذلك ملدة �سنة من

( )8374وتاريـخ2011/5/9:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2019/4/6 :م

2019/5/9م

وكالة /ب��رو املنت جي�سو�س .مو�ضــوع الوكــالــة/حمليات

وكالة /تريبول امل��ح��دودة .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

�صناعية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/سامل عبداهلل �صالح باحاج .برقـــم

العناية بالفم .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/سامل عبداهلل �صالح باحاج.

( )7997وتاريـخ2010/6/14:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

برقـــم ( )7890وتاريـخ2010/4/12:م .وذلك ملدة �سنة من

2019/6/14م

تاريخ2019/4/12 :م

وكالة /اران اي قو�س ف��رج لل�صناعات امل��ح��دودة .مو�ضــوع

وكالة /الفارابي لل�صناعات الدوائية .مو�ضــوع الوكــالــة/

الوكــالــة/حفاظات �أطفال .امل�سجـلة ب�إ�سـم/خمازن بلقي�س

�أدوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/سامل عبداهلل �صالح باحاج .برقـــم

للأدوية .برقـــم ( )7074وتاريـخ2008/7/7:م .وذلك ملدة

( )4972وتاريـخ2004/5/18:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

�سنة من تاريخ2019/7/7 :م

2019/5/18م

وكالة /الرت فارما�سي املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة�/أغذية

وك���ال���ة /ان�����دو ف���ارم���ا .م��و���ض��ـ��ـ��وع ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة�/أدوي��ة.

�أط��ف��ال .امل�سجـلة ب�إ�سـم/خمازن بلقي�س ل�ل�أدوي��ة .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/سامل عبداهلل ب��اح��اج .برقـــم ()2036

( )2699وتاريـخ1996/7/6:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

وت����اري����ـ����خ1993/6/16:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

2019/7/6م

2019/6/16م
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وك��ال��ة /ان راجن����اراو و�أوالده .مو�ضــوع الوكــالــة/ند.

وكالة /بارميال ماندير .مو�ضــوع الوكــالــة�/أعواد بخور.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد احلفيدي .برقـــم ()4292

امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد اجلفيدي .برقـــم ()6015

وت����اري����ـ����خ2002/3/6:م .وذل����ك مل���دة ���س��ن��ة م��ن ت��اري��خ:

وت����اري����ـ����خ2006/8/14:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

2019/3/6م

2019/8/14م

وكالة /بي يف ا�سوتها واخوانه .مو�ضــوع الوكــالــة/بخور

وكالة /املعهد العلمي احلكومي الفيدرايل .مو�ضــوع الوكــالــة/

(ن���د) .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد اجل��ف��ي��دي .برقـــم

�أدوية ال�سرطان .امل�سجـلة ب�إ�سـم/مارب حممد ح�سني العزكي.

( )10678وت���اري���ـ���خ2016/5/15:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

برقـــم ( )10418وتاريـخ2015/4/26:م .وذلك ملدة �سنة

تاريخ2019/5/15 :م

من تاريخ2019/4/26 :م

وكالة /جي�سك اند دفرينت .مو�ضــوع الوكــالــة�/آالت عد

وك��ال��ة /ج���ودري���ج ان���د بوي�سمانيوفاك�شرينج .مو�ضــوع
الوكــالــة/غرف وخ��زائ��ن واب����واب  ,دوال��ي��ب .امل�سجـلة
ب�إ�سـم/عبداهلل حممد احل��اج ال��زك��ري .برقـــم ()3805
وت����اري����ـ����خ2000/4/29:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
2019/4/29م

وكالة /جلوري �شوجي كمبني ليمتد .مو�ضــوع الوكــالــة�/آالت

وكالة /اوراجن للم�ستح�ضرات الدوائية .مو�ضــوع الوكــالــة/

عد النقود جلوري .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل حممد احلاج

م�ستح�ضرات دوائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/صالح �ساملني بن عانوز

الزكري .برقـــم ( )28وت��اري��ـ��خ1995/5/3:م .وذل��ك ملدة

العامري .برقـــم ( )11383وتاريـخ2017/10/23:م .وذلك

�سنة من تاريخ2019/5/3 :م

ملدة �سنتني من تاريخ2018/10/23 :م

وك��ال��ة /زوزاو داري���ت �سوت كي�س كمبني ليمتد .مو�ضــوع

وك��ال��ة /ارب�ستا .مو�ضــوع الوكــالــة/مبيدات ح�شريه.

الوكــالــة�/شنط (حقائب) .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالوا�سع عبده

امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثة لتجارة املواد الزراعية.

�سيف اخلامري .برقـــم ( )5448وت��اري��ـ��خ2005/5/30:م.

برقـــم ( )11048وتاريـخ2017/4/12:م .وذلك ملدة �سنة

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/5/30 :م

من تاريخ2019/4/12 :م

وكالة /الكون فارما .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة

وكالة �/سانويف � -أفنت�س .مو�ضــوع الوكــالــة/عقار املالوك�س.

ب���إ���س��ـ��م���/ش��رك��ة اب���ن ح��ي��ان وامل��ح�����ض��ار .برقـــم ()3310

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة ابن حيان واملح�ضار للأدوية .برقـــم

وت����اري����ـ����خ1998/5/4:م .وذل����ك مل���دة ���س��ن��ة م��ن ت��اري��خ:

( )3293وتاريـخ1998/4/16:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/5/4م

2019/4/16م

وفح�ص العمالت امل��زوره نوعني .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل
حممد ال��زك��ري .برقـــم ( )7114وت��اري��ـ��خ2008/8/5:م.
وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/8/5 :م
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وكالة /خمابر ترياق .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �صيدالنية.

وكالة /كومري �شال .مو�ضــوع الوكــالــة�/أ�سمده .امل�سجـلة

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة ابن حيان واملح�ضار للأدوية .برقـــم

ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة امل��واد الزراعية .برقـــم

( )5840وتاريـخ2006/4/16:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )11022وت���اري���ـ���خ2017/3/18:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

2019/4/16م

تاريخ2019/3/18 :م

وك��ال��ة /دوي��ون��ت .مو�ضــوع الوكــالــة/مبيدات ح�شريه.

وكالة /نيون كاياكو .مو�ضــوع الوكــالــة/مبيدات ح�شريه.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة امل��واد الزراعية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة امل��واد الزراعية.

برقـــم ( )11017وتاريـخ2017/3/12:م .وذلك ملدة �سنة

برقـــم ( )11049وتاريـخ2017/4/12:م .وذلك ملدة �سنة

من تاريخ2019/3/12 :م

من تاريخ2019/4/12 :م

وكالة /يوبي ال املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة/بذور زراعية.

وكالة /تيبت ابتهاالت .مو�ضــوع الوكــالــة/مواد تنظيف.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة امل��واد الزراعية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/ن�شوان ح�سني عبداخلالق اجل�لال .برقـــم

برقـــم ( )11144وتاريـخ2017/5/28:م .وذلك ملدة �سنة

( )11601وتاريـخ2018/2/6:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

من تاريخ2019/5/28 :م

2019/2/6م

وكالة /ه��والر للبذور .مو�ضــوع الوكــالــة/بذور زراعية.

وكالة /اج��رمي��ار امل��ح��دودة .مو�ضــوع الوكــالــة/ا�سمده.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة امل��واد الزراعية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة امل��واد الزراعية.

برقـــم ( )11143وتاريـخ2017/5/28:م .وذلك ملدة �سنة

برقـــم ( )11331وتاريـخ2017/9/19:م .وذلك ملدة �سنة

من تاريخ2019/5/28 :م

من تاريخ2019/9/19 :م

وك��ال��ة /ان������زازادن .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات ب��ذور

وك��ال��ة /ال�شركة احل��دي��ث��ه ل�صناعة اال���س��م��ده .مو�ضــوع

اخل�ضروات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة املواد

الوكــالــة�/أ�سمده .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة

الزراعية .برقـــم ( )11165وتاريـخ2017/6/5:م .وذلك

املواد الزراعية .برقـــم ( )11093وتاريـخ2017/5/3:م.

ملدة �سنة من تاريخ2019/6/5 :م

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/5/3 :م

وكالة /نونهيمز الهولندية املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /ال�شركة الوطنية النتاج البذور .مو�ضــوع الوكــالــة/

بذور اخل�ضروات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة

بذور خ�ضروات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة

املواد الزراعية .برقـــم ( )11200وتاريـخ2017/6/20:م.

املواد الزراعية .برقـــم ( )11214وتاريـخ2017/7/17:م.

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/6/20 :م

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/7/17 :م
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وكالة �/شركة نيو امريكان للبذور .مو�ضــوع الوكــالــة/بذور

وكالة /ميت�سوي للكيماويات الزراعية .مو�ضــوع الوكــالــة/

خ�ضروات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة املواد

مبيد الفطريات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ال�شركة احلديثه لتجارة

الزراعية .برقـــم ( )11201وتاريـخ2017/6/20:م .وذلك

املواد الزراعية .برقـــم ( )11288وتاريـخ2017/8/15:م.

ملدة �سنة من تاريخ2019/6/20 :م

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/8/15 :م

وك��ال��ة ���/س��ت��اك .م��و���ض��ـ��ـ��وع ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة/م�����ض��خ��ات م��ي��اه.

وك��ال��ة /ف��ي��اك .مو�ضــوع الوكــالــة�/ضاغطات ال��ه��واء.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/فتحي عبداهلل ا�سحاق .برقـــم ()3781

امل�سجـلة ب�إ�سـم/فتحي ع��ب��داهلل ع��ل��ي ا���س��ح��اق .برقـــم

وت����اري����ـ����خ2000/3/27:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

( )4960وتاريـخ2004/5/3:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/3/27م

2019/5/3م

وكالة /ارت الكرتونيك .مو�ضــوع الوكــالــة�/أجهزه ماكينات.

وكالة /التايلر ملنتجات الرعايه ال�صحيه .مو�ضــوع الوكــالــة/

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد احمد عبده ر�سام .برقـــم ()9769

منتجات طبية .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/أحمد حممد علي العر�شي.

وتاريـخ2014/1/26:م .وذلك ملدة ثالث �سنوات من تاريخ:

برقـــم ( )7866وتاريـخ2010/3/22:م .وذلك ملدة �سنة من

2017/1/26م

تاريخ2019/3/22 :م

وك��ال��ة /امي��ب��ي��ا لل�صناعات اخل��ا���ص��ة امل���ح���دوده .مو�ضــوع
ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة/غ��راء وم���وان���ع ت�����س��رب ول�����ص��ق��ات .امل�سجـلة
ب�إ�سـم/عبدالغني ع��ب��داهلل ال��رم��اح .برقـــم ()11739
وت����اري����ـ����خ2018/4/21:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
2019/4/21م

وكالة /بر�شلونه للبذور .مو�ضــوع الوكــالــة/بذور .امل�سجـلة

2019/4/10م

وكالة /ايفريدي باتريز لتد .مو�ضــوع الوكــالــة/بطاريات

وكالة /ا�ستاند ف��ارم .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة

ج��اف��ه (اي��ف��ري��دي) .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد عو�ض

ب���إ���س��ـ��م/اح��م��د ع��ل��ي غ��ال��ب ال��ع��م��اد .ب��رق��ـ��ـ��ـ��م ()8642

ال�شعيبي .برقـــم ( )2293وت��اري��ـ��خ1994/4/26:م .وذلك

وت����اري����ـ����خ2012/4/17:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

ملدة �سنة من تاريخ2019/4/26 :م

2019/4/17م

وك��ال��ة /م��ي��دي��ان��ا .مو�ضــوع ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة/م��ع��دات طبية.

وك��ال��ة /م�ؤ�س�سة فورن�شون .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة املحيط للتجهيزات احلديثه .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/احمد حممد علي العر�شي .برقـــم ()7563

( )9208وتاريـخ2013/4/8:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

وت����اري����ـ����خ2009/7/18:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

2019/4/8م

2019/7/18م

ب�إ�سـم/عبداهلل قا�ضي عبده حجاجي .برقـــم ()10646
وت����اري����ـ����خ2016/4/10:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:
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وكالة /جي كيه اي جي ام بي ات�ش .مو�ضــوع الوكــالــة/مواد

وكالة /رونالد فارما .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات �صيدالنية.

تعقيم .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/أحمد حممد علي العر�شي .برقـــم

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد حممد يحيى ال��ع��وا���ض��ي .برقـــم

( )8782وتاريـخ2012/7/14:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )11005وت���اري���ـ���خ2017/3/1:م .وذل��ك مل��دة �سنتني من

2019/7/14م

تاريخ2018/3/1 :م

وك��ال��ة /هيلني الي��ف ف��ارم��ا .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

وكالة /اجلوكر لل�صناعات الغذائية .مو�ضــوع الوكــالــة/جميع

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد حممد يحيى ال��ع��وا���ض��ي .برقـــم

منتجات ال�شركة من االدوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد حممد

( )11174وت���اري���ـ���خ2017/6/10:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

يحيى العوا�ضي .برقـــم ( )11175وتاريـخ2017/6/10:م.

تاريخ2019/6/10 :م

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/6/10 :م

وكالة /ثوب اال�صيل املحدودة .مو�ضــوع الوكــالــة/مالب�س

وكالة /نيجوكي كاو�شيل .مو�ضــوع الوكــالــة/عطور .امل�سجـلة

رجالية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد هزاع ن�صر الهبوب .برقـــم

ب�إ�سـم/عبدالرقيب حممد ه��زاع الهبوب .برقـــم ()7287

( )4550وت���اري���ـ���خ2002/12/29:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

وت����اري����ـ����خ2008/12/24:م .وذل���ك مل��دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

تاريخ2018/12/29 :م

2018/12/24م

وكالة /م�صنع اجمل لت�صنيع العطور .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة �/شركة االطارات هانكوك .مو�ضــوع الوكــالــة�/إطارات

عطورات وع��وده .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبدالرقيب حممد هزاع

وتيوبات .امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة ناتكو لل�سيارات املحدودة.

الهبوب .برقـــم ( )6082وتاريـخ2006/10/2:م .وذلك ملدة

برقـــم ( )9368وتاريـخ2013/6/25:م .وذلك ملدة �سنة من

�سنة من تاريخ2018/10/2 :م

تاريخ2019/6/25 :م

وكالة /ف��ورد .مو�ضــوع الوكــالــة�/سيارات ف��ورد .امل�سجـلة

وكالة /فوك�س اند رولز للرعاية ال�صحية .مو�ضــوع الوكــالــة/

ب�إ�سـم�/شركة هائل �سعيد �أنعم و�شركاه .برقـــم ()1438

منتجات دوائية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ندمي احمد عبدالوهاب

وت����اري����ـ����خ1989/6/19:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

العيزري .برقـــم ( )11758وتاريـخ2018/4/29:م .وذلك

2019/6/18م

ملدة �سنة من تاريخ2019/4/29 :م

وكالة �/شركة م�صنع ال�شرق االو�سط .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة /ال�شركة الفنية العمال الدهانات .مو�ضــوع الوكــالــة/

ده��ان��ات .امل�سجـلة ب�إ�سـم/مالك جابر ق��ذان علي .برقـــم

دهانات ب�أنواعها .امل�سجـلة ب�إ�سـم/مالك جابر ق��ذان علي.

( )10075وت���اري���ـ���خ2014/7/16:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

برقـــم ( )9947وتاريـخ2014/4/29:م .وذلك ملدة �سنة من

تاريخ2019/7/16 :م

تاريخ2019/4/29 :م
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وكالة /دال���ص للمنتجات الطبيعية .مو�ضــوع الوكــالــة/

وكالة �/شركة العبور لل�صناعات الدوائية .مو�ضــوع الوكــالــة/

�أدوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/خالد عبداهلل حممد التهامي .برقـــم

�أدوية ب�شرية وبيطريه .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل عبداهلل

( )6279وتاريـخ2007/2/12:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

حممد التهامي .برقـــم ( )4615وت��اري��ـ��خ2003/3/1:م.

2019/2/12م

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/3/1 :م

وكالة /خمابر ال�صيدله املغاربيه .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

وكالة /ال�شركة العربية لل�صناعات ال�صيدالنيه .مو�ضــوع

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل عبداهلل حممد التهامي .برقـــم

الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل عبداهلل حممد

( )4616وتاريـخ2003/3/1:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

التهامي .برقـــم ( )3484وتاريـخ1999/1/12:م .وذلك ملدة

2019/3/1م

�سنة من تاريخ2019/1/12 :م

وكالة /ازل فارما �سوتيكال .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

وكالة /ا�سبلندور .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوات كهربائية.

امل�سجـلة ب�إ�سـم/عبداهلل عبداهلل حممد التهامي .برقـــم

امل�سجـلة ب���إ���س��ـ��م/حم��م��د ع��ب��دال��وه��اب ال���زب�ي�ري .برقـــم

( )6280وتاريـخ2007/2/12:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )884وت��اري��ـ��خ1984/2/1:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/2/12م

2019/12/31م

وك��ال��ة /كمبينا انرتنا�شنال .مو�ضــوع الوكــالــة/حليب

وكالة /يوملب بيال .مو�ضــوع الوكــالــة/م�صابيح كهربائية.

كو�ست .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد عبدالوهاب الزبريي .برقـــم

امل�سجـلة ب���إ���س��ـ��م/حم��م��د ع��ب��دال��وه��اب ال���زب�ي�ري .برقـــم

( )923وتاريـخ1994/8/29:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )1914وتاريـخ1992/9/17:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/12/31م

2019/9/8م

وكالة /امبليفوك�س .مو�ضــوع الوكــالــة�/أنظمة الدخول

وك��ال��ة /زك�ل�ادي .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوات كهربائية.

ال�سمعي .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد عبدالوهاب الزبريي .برقـــم

امل�سجـلة ب���إ���س��ـ��م/حم��م��د ع��ب��دال��وه��اب ال���زب�ي�ري .برقـــم

( )8872وتاريـخ2012/9/17:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

( )2101وتاريـخ1993/8/16:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

2019/9/17م

2019/8/16م

وك��ال��ة ���/س��ارت��ر .مو�ضــوع ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة�/أدوات كهربائية.

وكالة /جون�سون اند جون�سون .مو�ضــوع الوكــالــة/منتجات

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد عبدالوهاب الزبريي .برقـــم ()2158

ج��راح��ه العيون .امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد احمد عبداهلل

وت����اري����ـ����خ1993/11/17:م .وذل���ك مل��دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

الغ�سايل .برقـــم ( )6873وت��اري��ـ��خ2008/3/18:م .وذلك

2019/11/17م

ملدة �سنة من تاريخ2019/3/18 :م
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وك��ال��ة /ال�يرج��ان ال��دول��ي��ة .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية.

وكالة /ماونتني لل�صناعات الغذائية .مو�ضــوع الوكــالــة/

امل�سجـلة ب�إ�سـم/حممد �أحمد عبداهلل الغ�سايل .برقـــم

�أغذية �أطفال .امل�سجـلة ب�إ�سـم/علي حممد قا�سم القادري.

( )10054وت���اري���ـ���خ2014/6/29:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

برقـــم ( )10795وتاريـخ2016/9/7:م .وذلك ملدة �سنة من

تاريخ2019/6/29 :م

تاريخ2018/9/7 :م

وك��ال��ة /روري����ان .مو�ضــوع ال��وك��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ة�/أدوي��ة .امل�سجـلة

وكالة /معامل فور�ست .مو�ضــوع الوكــالــة�/أدوية .امل�سجـلة

ب�إ�سـم/علي حممد قا�سم ال���ق���ادري .برقـــم ()10956

ب�إ�سـم�/شركة الغريب للتجارة املحدودة .برقـــم ()5069

وت����اري����ـ����خ2017/1/17:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

وت����اري����ـ����خ2004/7/26:م .وذل����ك مل���دة �سنة م��ن ت��اري��خ:

2019/1/17م

2019/7/26م

وكالة /ببتا �سان بانت .مو�ضــوع الوكــالــة/معدات طبية.

وك��ال��ة /ا����س ب��ي رو���س��ت��ار .مو�ضــوع الوكــالــة/ب�سكويت

امل�سجـلة ب�إ�سـم�/شركة الغريب للتجارة املحدودة .برقـــم

و�شوكالته .امل�سجـلة ب�إ�سـم/ف�ؤاد �سعيد عبداهلل احلبي�شي.

( )11084وت���اري���ـ���خ2017/4/10:م .وذل��ك مل��دة �سنة من

برقـــم ( )10461وتاريـخ2015/8/10:م .وذلك ملدة �سنة

تاريخ2019/4/10 :م

من تاريخ2018/8/10 :م

وكالة �/شاندونغ بروتو�س .مو�ضــوع الوكــالــة�/شرنقات.

وكالة /ماكياج كوزماتيك .مو�ضــوع الوكــالــة/م�ستح�ضرات

امل�سجـلة ب�إ�سـم/احمد علي حممد عقالن الو�سوا�س .برقـــم

جتميل .امل�سجـلة ب�إ�سـم/يو�سف حممد علي احل��اج .برقـــم

( )11595وت��اري��ـ��خ2017/11/14:م .وذل��ك ملدة �سنة من

( )9919وتاريـخ2014/4/10:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

تاريخ2018/11/14 :م

2019/4/10م

وكالة �/سوبر ماك�س .مو�ضــوع الوكــالــة/قفازات اجلراحه.

وكالة /زياجن كانفناي للمعدات الطبية .مو�ضــوع الوكــالــة/

امل�سجـلة ب�إ�سـم/احمد علي حممد عقالن الو�سوا�س .برقـــم

�سرجنات (ابر ميدانية) .امل�سجـلة ب�إ�سـم/احمد علي حممد

( )8283وتاريـخ2011/2/26:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

عقالن الو�سوا�س .برقـــم ( )5054وتاريـخ2004/7/2:م.

2019/2/26م

وذلك ملدة �سنة من تاريخ2019/7/2 :م

وكالة �/سورو  .80524مو�ضــوع الوكــالــة/كانيوالت وريديه.

وكالة /جياجن�سو ت�شينلي ميديكل .مو�ضــوع الوكــالــة�/إبر

امل�سجـلة ب�إ�سـم/احمد علي حممد عقالن الو�سوا�س .برقـــم

ميدانية .امل�سجـلة ب�إ�سـم/احمد علي حممد عقالن الو�سوا�س.

( )7990وتاريـخ2010/6/12:م .وذلك ملدة �سنة من تاريخ:

برقـــم ( )7109وتاريـخ2008/8/2:م .وذلك ملدة �سنة من

2019/6/12م

تاريخ2019/8/2 :م
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