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وكالة /�صريين الدوائية اخلا�صة املحدودة.

الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :الباك�صتانية.  اجلن�صيــة  ذات 

دوائية ح�صب امللحق )اأ( لعدد مائة واأربعة اأ�صناف. باإ�صــم / 

�صركة الف�صول فارما لإ�صترياد الأدوية وامل�صتلزمات الطبية . 

برقم )12389( وتاريخ:2019/4/10م

وكالة /�صركة �صي�صن للأدوية املحدودة )م�صنع( �صركة نينغيو 
نوبي الدوائية املحدودة )م�صدر(.

ذات اجلن�صيــة :ال�صينية. مو�صــوع الوكــالــة/جميع املنتجات 
امل�صجلة  الأ�صناف   عدا  ما  ال�صركة  ت�صنعها  التي  الدوائية 
باإ�صــم  اأ�صناف.  ثمانية  وعددها  العزاين  حممد  اأحمد  باإ�صم 
 )12390( بــرقــم   . ــة  ــلأدوي ل التجارية  فلهوم  موؤ�ص�صة   /

وتاريخ:2019/4/10م

وكالة /نا�س فارما للمنتجات ال�صحية وم�صتح�صرات التجميل.

الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :الــركــيــة.  اجلن�صيــة  ذات 

فارما  نا�س  ليــت   / باإ�صــم  جتميل.  وم�صتح�صرات  �صحية 

 )12391( برقم   . الطبية  وامل�صتلزمات  الأدويــة  لإ�صترياد 

وتاريخ:2019/4/13م

وكالة /معامل كورال املحدودة.

ح�صب  الوكــالــة/اأدوية  مو�صــوع  :الهندية.  اجلن�صيــة  ذات 

امل�صجلة  الأ�ــصــنــاف  عــدا  مــا  �صنف  اأحدع�صر  ولــعــدد  امللحق 

�صركة اخوان بعوم  باإ�صــم /  ال�صعيدي.  با�صم حممد عبداهلل 

التجارية املحدودة . برقم )12392( وتاريخ:2019/4/14م

وكالة /ناري فارما اخلا�صة املحدودة.

الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :الهندية.  اجلن�صيــة  ذات 

 / باإ�صــم  اأ�ــصــنــاف.  اأربــعــة  لعدد  )اأ(  املــرفــق  ح�صب  دوائــيــة 

 )12393( برقم   . وال�صترياد  العامة  للتجارة  �صام  مدينة 

وتاريخ:2019/4/14م

التجميل  اأدوات  ل�صناعة  الطبيعة  �صدى  /�صركة  وكــالــة 
واملعدات الطبية.

منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�صــوع  :الأردن.  اجلن�صيــة  ذات 
 / باإ�صــم  الطبية.  واملــعــدات  التجميل  اأدوات  مــن  ال�صركة 
 . الطبية  وامل�صتلزمات  الأدويــة  لإ�صترياد  فارما  التخ�ص�صية 

برقم )12394( وتاريخ:2019/4/13م

وكالة /�صركة �صوتاك فارما �صيوتيكالز اخلا�صة املحدودة.

باإ�صــم  الوكــالــة/اأدوية.  مو�صــوع  :الهندية.  اجلن�صيــة  ذات 

/ هيومان كري لإ�صترياد الأدوية وامل�صتلزمات الطبية . برقم 

)12395( وتاريخ:2019/4/14م

ا�س.كي.للتجارة  �صركة  )م�صدر(  فارما  /اوميكرون  وكالة 
)م�صنع(.

منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�صــوع  :الهندية.  ذات اجلن�صيــة 
حاليًا.  امل�صنعه  الطبي  وامل�صتلزمات  الأدويـــة  من  ال�صركة 
باإ�صــم / خمي�س لتجارة الأدوية وامل�صتلزمات الطبية . برقم 

)12396( وتاريخ:2019/4/15م
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وكالة /هيموكيو املحدودة.

الوكــالــة/معدات  مو�صــوع  :ال�صويدية.  اجلن�صيــة  ذات 

�صركة   / باإ�صــم   .)1( امللحق  يف  املذكورة  طبية  وم�صتلزمات 

برقم   . املــحــدودة  والتوكيلت  للتجارة  العاملية  تكنوميد 

)12397( وتاريخ:2019/4/13م

وكالة /�صركة بريلوجن للمعدات الطبية املحدودة.

الوكــالــة/معدات  مو�صــوع  :ال�صينية.  اجلن�صيــة  ذات 

العاملية  تكنوميد  �صركة   / باإ�صــم  طبية.  وم�صتلزمات 

 )12398( بـــرقـــم   . املــــحــــدودة  والـــتـــوكـــيـــلت  ــجــارة  ــت ــل ل

وتاريخ:2019/4/15م

وكالة /�صبيجل وثاي�س للتكنولوجيا الطبية املحدودة.

طبية  الوكــالــة/اأجهزة  مو�صــوع  :الملانية.  اجلن�صيــة  ذات 

ال�صحة  عني   / باإ�صــم  واحلنجرة.  ــف  والأن الأذن  جلراحة 

للإ�صترياد . برقم )12399( وتاريخ:2019/4/10م

وكالة /�صركة بيلم ل�صناعة الكيماويات ال�صناعية والتجارية 

املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :الركية. مو�صــوع الوكــالــة/رغوة احلفريات. 

باإ�صــم / اهم للإ�صترياد وقطع الغيار والبطاريات والإطارات. 

برقم )12400( وتاريخ:2019/4/17م

وكالة /دي.ات�س.ال . ماجنيمنت )�صوي�صرا(.

ذات اجلن�صيــة :�صوي�صرا. مو�صــوع الوكــالــة/خدمات ال�صحن 

واحلفريات  للملحة  يونيفر�صال  �صركة   / باإ�صــم  الــعــام. 

 )12401( برقم   . املــحــدودة  والــريــة  والبحرية  اجلــويــه 

وتاريخ:2019/4/17م

وكالة /�صركة بنات فايركايف بل�صتيك �صناي املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :الركية. مو�صــوع الوكــالــة/منتجات العناية 

املحدده يف  املنتجات  التجميل( ح�صب  ال�صخ�صية )م�صتلزمات 

امللحق )1( لعدد ت�صعة وثلثون �صنف. باإ�صــم / �صركة الغريب 

للتجارة املحدودة . برقم )12402( وتاريخ:2019/4/20م

وكالة /�صركة اإنليف فارما برايفت ليمتد.
الوكــالــة/اأدوية  مو�صــوع  :الــهــنــديــة.  اجلن�صيــة  ذات 
وم�صتح�صرات جتميل ع�صبية ومنتجات التغذية ح�صب امللحق 
)اأ( لعدد �صتة وخم�صون �صنف. باإ�صــم / �صركة اأمان احلكمة 
 )12403( برقم   . املحدودة  الطبية  وامل�صتلزمات  للأدوية 

وتاريخ:2019/4/17م

وكالة /خمترات �صان�س اخلا�صة املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :الهنديــة. مو�صــوع الوكــالــة/اأدويـــة. باإ�صــم 

 )12404( برقم   . املــحــدودة  للتجـــارة  الغــــريب  �صركة   /

وتاريخ:2019/4/22م
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وكالة /مان الدوائية املحدودة.

الوكــالــة/اأدويـــة.  مو�صــوع  :الهنديــة.  اجلن�صيــة  ذات 

باإ�صــم / اأحمد بن علوان للأدوية وامل�صتلزمات الطبية . برقم 

)12405( وتاريخ:2019/4/22م

وكالة /�صركة بو�صكو دايو.

ذات اجلن�صيــة :الكورية. مو�صــوع الوكــالــة/حمركات الديزل 

التجارية  بالعلمة  الكهرباء  توليد  وحمــركــات  الزراعية 

املذكورة بالتفاقية. باإ�صــم / �صماء ماك لإ�صترياد املحركات 

. برقم )12406( وتاريخ:2019/4/16م

وكالة /خمترات البا املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :الهنديــة. مو�صــوع الوكــالــة/جميع منتجات 

الدوائية.  امل�صتح�صرات  من  وامل�صتقبلية  احلالية  ال�صركة 

باإ�صــم / �صركة الغــــريب للتجـــارة املحدودة . برقم )12407( 

وتاريخ:2019/4/23م

وكالة /�صترييل جني لعلوم احلياة )اخلا�صة( املحدودة.
الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :الهنديــة.  اجلن�صيــة  ذات 
ح�صب  الوظيفية  الغــذيــة  ومنتجات  و�صيدلنية  دوائــيــة 
ال�صاهني  مع  مت�صابهه  �صنف  ع�صر  احد  تنزيل  مت  وقد  امللحق 
فارما وتنزيل ثمانية وع�صرون �صنف مت�صابه مع م�صلح مطري. 
باإ�صــم / زماين فارما لإ�صترياد الدوية وامل�صتلزمات الطبية . 

برقم )12408( وتاريخ:2019/4/16م

وكالة /رويال ايلك لل�صناعة والتجارة املحدودة.

التغذية  الوكــالــة/مواد  مو�صــوع  :الركية.  اجلن�صيــة  ذات 

للتجارة  الدولية  اليمان   / باإ�صــم  احلــيــوانــات.  ولقاحات 

 )12409( برقم   . الدولية  املعار�س  وتنظيم  والت�صويق 

وتاريخ:2019/4/23م

وكالة /م�صنع �صنا الطبية.

الــوكــــــــالــــــــة/ مــو�ــصــــــــوع  ــة.  ــودي ــع ــص ــ� :ال اجلــنــ�ــصــيــــــــة  ذات 

 SANA التجارية  بالعلمة  طبية  وم�صتلزمات  ـــة  ادوي

 . للتجارة  ميديكال  ال�صاد�س  احمد   / باإ�صــم   .PHARMA

برقم )12410( وتاريخ:2019/4/24م

اأدويــة  م�صتودع  )م�صنع(  �ـــس.اأ.  �صاكاي  /خمــتــرات  وكالة 
البنف�صج )م�صدر(.

الوكــالــة/مكملت  مو�صــوع  :ال�صبانية.  اجلن�صيــة  ذات 
غذائية ح�صب امللحق )1( جلميع املنتجات. باإ�صــم / موؤ�ص�صة 
 )12411( برقم   . الطبية  وامل�صتلزمات  لــلأدويــة  الــرمــال 

وتاريخ:2019/4/24م

وكالة /افانت للأدوية اخلا�صة املحدودة.

الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :الباك�صتانية.  اجلن�صيــة  ذات 

�صنف.  وثلثون  مائة  لعدد  )اأ(  امللحق  يف  املذكورة  دوائية 

باإ�صــم / �صركة الغــــريب للتجـــارة املحدودة . برقم )12412( 

وتاريخ:2019/4/27م
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وكالة /�صركة البورادو�س دينيتيكو�س املحدودة.

الوكــالــة/مكملت  مو�صــوع  :ال�صبانية.  اجلن�صيــة  ذات 

غذائية منتجات الدميت. باإ�صــم / دنيا فارما لإ�صترياد الأدوية 

وامل�صتلزمات الطبية . برقم )12413( وتاريخ:2019/4/27م

وكالة /�صركة ليبو ملنتجات الرعاية ال�صحية املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :ال�صينية. مو�صــوع الوكــالــة/منتجات طبية 

الأدويــة  لإ�صترياد  ميديكال  الحل�صي   / باإ�صــم  وخمرية. 

وامل�صتلزمات الطبية . برقم )12414( وتاريخ:2019/4/24م

وكالة /ال�صركة امل�صرية مل�صتح�صرات التجميل )م�صنع( بارك 
فيل م�صر للأدوية )م�صدر(.

الوكــالــة/م�صتح�صرات  مو�صــوع  :امل�صرية.  اجلن�صيــة  ذات 
جتميل لعدد اأربعة ع�صر �صنف املذكورة يف التفاقية. باإ�صــم 
 )12415( برقم   . املــحــدودة  للتجـــارة  الغــــريب  �صركة   /

وتاريخ:2019/4/28م

وكالة /بي ام جيه اند �صريز �س.م.ج - ذ.م.م.

الوكــالــة/�صجائر  مو�صــوع  :المــاراتــيــة.  اجلن�صيــة  ذات 

بالتفاقية.  املذكورة  التجارية  بالعلمة  الحجام  بجميع 

التجارية  التوكيلت  باإ�صــم / وليد عبده للإ�صترياد وخدمات 

. برقم )12416( وتاريخ:2019/4/29م

وكالة /�صركة جي .جي. لل�صناعة املحدودة.

الوكــالــة/هلم  مو�صــوع  اجلنوبية.  :كوريا  اجلن�صيــة  ذات 

 )1( امللحق  ح�صب  واملفا�صل  الع�صلت  لت�صلب  البارد  التدليك 

. باإ�صــم / �صركة ري�صبي فارما لإ�صترياد الأدوية وامل�صتلزمات 

الطبية املحدودة . برقم )12417( وتاريخ:2019/4/29م

وكالة /�صركة نيتني الدوائية املحدودة.

املنتجات  الوكــالــة/كافة  مو�صــوع  :الهندية.  اجلن�صيــة  ذات 

التجارية  بعون  اإخــون  �صركة   / باإ�صــم  امل�صنعة.  الدوائية 

املحدودة . برقم )12418( وتاريخ:2019/4/30م

كــي.ال. �صركة  )م�صنع(  �صيوتيكالز  فارما  /�صويا�س  وكالة 
ام.لراتوريز اخلا�صة املحدودة )م�صدر(.

ذات اجلن�صيــة :الهندية. مو�صــوع الوكــالــة/جميع املنتجات 
الدوية.  من  �صيوتيكالز  فارما  �صويا�س  �صركة  با�صم  املدرجة 
باإ�صــم / موؤ�ص�صة املو�صلي فارما لإ�صترياد الأدوية وامل�صتلزمات 

الطبية . برقم )12419( وتاريخ:2019/4/30م

وكالة /�صركة بريليانت الدوائية املحدودة .

الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :ال�صينية.  اجلن�صيــة  ذات 

دوائية. باإ�صــم / امين فارما لإ�صترياد الدوية وامل�صتلزمات . 

برقم )12420( وتاريخ:2019/4/30م
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وكالة /�صركة �صنغهاي غوجيان للمواد احليوية املحدودة.

الوكــالــة/املادة  مو�صــوع  :ال�صينية.  اجلن�صيــة  ذات 

جــرام.  واحــد  اجلــروح  ملعاجلة  حيوي  الن�صطه  الزجاجية 

 . الطبية  وامل�صتلزمات  الدوية  ل�صترياد  فارما  امين   / باإ�صــم 

برقم )12421( وتاريخ:2019/4/30م

وكالة /�صركة هيبي تايني للمواد ال�صحية املحدودة.

الوكــالــة/حفاظات.  مو�صــوع  :ال�صينية.  اجلن�صيــة  ذات 

 . الطبية  وامل�صتلزمات  الدوية  لإ�صترياد  فارما  امين   / باإ�صــم 

برقم )12422( وتاريخ:2019/4/30م

اجهزة  لــلإلــكــرونــيــات  �صيجوي  هانغت�صو  /�ــصــركــة  وكــالــة 
املحدودة.

طبية  الوكــالــة/اأجهزة  مو�صــوع  :ال�صينية.  اجلن�صيــة  ذات 
امين   / باإ�صــم  الدم(.  �صغط  وقيا�س  اجللكوز  ال�صكر  )لقيا�س 
فارما لإ�صترياد الدوية وامل�صتلزمات الطبية . برقم )12423( 

وتاريخ:2019/4/30م

�ــصــركــة جـــي.ال. لي�صن )مــ�ــصــنــع(  فــومــو  ــة /بـــاجـــاج  ــال وك
ام.لراتوريز اخلا�صة املحدودة )م�صدر(.

ذات اجلن�صيــة :الهندية. مو�صــوع الوكــالــة/جميع املنتجات 
املدرجة با�صم باجاج فورموي�صن من الدوية. باإ�صــم / موؤ�ص�صة 
برقم   . الطبية  وامل�صتلزمات  الدوية  لإ�صترياد  فارما  املو�صلي 

)12424( وتاريخ:2019/4/30م

وكالة /جمموعة �صويتز التجارية املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :القر�صية. مو�صــوع الوكــالــة/مواد غذائية 

يف  مو�صح  هو  كما  واملخبوزات(  والكيك  والكعك  )احللويات 

يحيى  )اأحمد  التجارية  جلب  �صركة   / باإ�صــم   .)1( امللحق 

عبده جلب و�صركاه( . برقم )12425( وتاريخ:2019/5/4م

وكالة /�صركة عامل البل�صتيك لل�صناعات الإن�صائية.

الوكــالــة/انابيب  مو�صــوع  :الردنــيــة.  اجلن�صيــة  ذات 

بل�صتيكية. باإ�صــم / �صركة بن نا�صر اخوان للتجارة املحدودة 

. برقم )12426( وتاريخ:2019/4/30م

وكالة /�صركة كيه اي مي حللول املنتجات املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :ال�صبانية. مو�صــوع الوكــالــة/جميع منتجات 

عبدربه  عبدالعزيز  موؤ�ص�صة   / باإ�صــم  وال�صمدة.  املغذيات 

حممد روبان . برقم )12427( وتاريخ:2019/5/5م

وكالة /�صركة ت�صنغ �صني لل�صناعة املطاطية املحدودة.

الوكــالــة/اإطارات  مو�صــوع  :ال�صينية.  اجلن�صيــة  ذات 

للتجارة  باجابر  �صامل  حممد  موؤ�ص�صة   / باإ�صــم  وتيوبات. 

بح�صرموت . برقم )12428( وتاريخ:2019/5/6م


