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وكالة /معامل �صتار اخلا�صة املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :باك�صتان. مو�صــوع الوكــالــة/ادوية ب�صرية. 

باإ�صـــــم / �صيتي دراج ل�صترياد الأدوية وامل�صتلزمات الطبية. 

برقم )13118( وتاريخ:2020/5/17م

وكالة /جي يف يوكويل املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :اوكرانيا. مو�صــوع الوكــالــة/زيوت حمركات 

هيدروليك و�صحوم بالعالمة التجارية )Wolver(. باإ�صـــــم 

والت�صدير.  لال�صترياد  واولده  الزبريي  ح�صن  عبدالوهاب   /

برقم )13119( وتاريخ:2020/5/13م

وكالة /جرينا ذات امل�صوؤولية املحدودة.

الوكــالــة/�صماد  مو�صــوع  :ايــطــالــيــا.  اجلن�صيــة  ذات 

املواد  لتجارة  احلديثة  ال�صركة   / باإ�صـــــم   .Naturgrena

الزراعية. برقم )13120( وتاريخ:2020/5/18م

وكالة /ت�صيوي انوفاي�صن املحدودة.
الوكــالــة/الكرتونيات  مو�صــوع  :ال�صني.  اجلن�صيــة  ذات 
ــطــاقــة وبـــطـــاريـــات بــالــعــالمــة  ـــــوازن ال ومــ�ــصــتــلــزمــاتــهــا وخ
لال�صترياد  �صعدان  �صاهر  جمموعة   / باإ�صـــــم   .Chuwi
 )13121( برقم  التجارية.  واخلدمات  واملقاولت  والت�صدير 

وتاريخ:2020/5/19م

وكالة /معامل بار.

منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�صــوع  :الهند.  اجلن�صيــة  ذات 

ال�صركة من الدوية وم�صتح�صرات التجميل. باإ�صـــــم / اجلي�ش 

فارما لالإ�صترياد. برقم )13122( وتاريخ:2020/5/18م

وكالة /�صركة تكنوجرين المريكية للبذور.

الوكــالــة/بذور خ�صروات.  ذات اجلن�صيــة :امريكا. مو�صــوع 

الزراعية.  املدخالت  ل�صترياد  اخل�صراء  النبته   / باإ�صـــــم 

برقم )13123( وتاريخ:2020/5/20م

وكالة /�صي اربارد ذات امل�صئولية املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :املانيا. مو�صــوع الوكــالــة/اجهزة وم�صتلزمات 

ال�صرق  بل�صم   / باإ�صـــــم  بالتفاقية.  ذكــر  ما  ح�صب  طبية 

الطبية. برقم )13124( وتاريخ:2020/5/20م

وكالة /ميديفاك �صريجيكال اخلا�صة املحدودة.

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

ال�صركة من املعدات الطبية اجلاهزة ذات ال�صتخدام الوحيد 

وامل�صتلزمات الطبية. باإ�صـــــم / ال�صدين فارما لتجارة الدوية 

وامل�صتلزمات الطبية. برقم )13125( وتاريخ:2020/5/20م
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وكالة /اطل�ش �صريجيكال.

الطبية  الوكــالــة/الجهزة  مو�صــوع  :الهند.  اجلن�صيــة  ذات 

املذكورة  الوحيد  ال�صتخدام  ذات  امل�صتهلكة  الطبية  واملــواد 

لال�صترياد  اورجنال  م�صدر  �صركة   / باإ�صـــــم  التفاقية.  يف 

املحدودة. برقم )13126( وتاريخ:2020/5/19م

وكالة /�صركة اجلزيرة للمنتجات احلديدية �ش م ع ع.

الوكــالــة/انابيب  مو�صــوع  عمان.  :�صلطنة  اجلن�صيــة  ذات 

 / باإ�صـــــم  الدائري.  ال�صكل  ذات  وال�صوداء  جملفنة  حديديه 

�صركة ح�صني احمد احلبابي واولده للتجارة املحدودة. برقم 

)13127( وتاريخ:2020/5/19م

وكالة /�صركة بري�صيديزبيور �صتو فارما �صيوتي�صن ليكام.

ذات اجلن�صيــة :بولندا. مو�صــوع الوكــالــة/م�صتلزمات طبية 

وم�صتح�صرات جتميل ح�صب امللحق )اأ( ما عدا اأ�صناف امل�صجلني 

ال�صابقني. باإ�صـــــم / م�صايا فارما لال�صترياد. برقم )13128( 

وتاريخ:2020/5/20م

وكالة /دي�صما هيلث كري امل�صاهمة.

ذات اجلن�صيــة :ايطاليا. مو�صــوع الوكــالــة/منتجات دوائية 

املدرجة  الغذائية  واملكمالت  الب�صري  لال�صتعمال  جاهزة 

 )13129( برقم  لال�صترياد.  تنوع   / باإ�صـــــم  )اأ(.  امللحق  يف 

وتاريخ:2020/6/2م

وكالة /�صركة فارمو لتجارة الدوية.

ذات اجلن�صيــة :م�صر. مو�صــوع الوكــالــة/م�صتح�صرات طبية. 

وامل�صتلزمات  الدويــة  ل�صترياد  مين  حكيم  �صركة   / باإ�صـــــم 

الطبية. برقم )13130( وتاريخ:2020/5/31م

وكالة /ام.دي.�صي فارما �صيوتيكالز املحدودة.

دوائية  الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :الهند.  اجلن�صيــة  ذات 

ميديكال  املعايل   / باإ�صـــــم  الوظيفية.  الغذية  ومنتجات 

 )13131( برقم  الطبية.  وامل�صتلزمات  الدويــة  ل�صترياد 

وتاريخ:2020/5/31م

وكالة /�صركة �صيجونغ فليك�ش املحدودة.

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

�صيجونغ  التجارية  باملعدات  الــزراعــيــة  ال�صركة  منتجات 

فليك�ش Sejong  flex. باإ�صـــــم / ال�صرق الو�صط للمدخالت 

الزراعية. برقم )13132( وتاريخ:2020/6/2م

وكالة /�صركة ويهي �صنواي للتكنولوجيا الطبية املحدودة.
منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�صــوع  :ال�صني.  اجلن�صيــة  ذات 
عينات  ل�صحب  املتفرغه  البال�صتيكية  النابيب  من  ال�صركة 
 , الــدم  عينات  ل�صحب  املفرغه  الزجاجية  والنابيب   , الــدم 
والنابيب   , الــدم  ل�صحب  ال�صغرية  البال�صتيكية  والنابيب 
الزجاجية غري املفرغه ل�صحب عينات الدم , وابر �صحب الدم , 
وحامالت البر وامل�صتلزمات ذات ال�صلة. باإ�صـــــم / موؤ�ص�صة ابو 

نور الدين لالأدوية. برقم )13133( وتاريخ:2020/5/20م
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وكالة /ار.يف. للمعدات اخلا�صة املحدودة.

طبية  الوكــالــة/م�صتلزمات  مو�صــوع  :الهند.  اجلن�صيــة  ذات 

العريفي   / باإ�صـــــم  �صنفني.  لعدد  التفاقية  يف  املــذكــورة 

 )13134( برقم  امل�صت�صفيات.  ومتوين  الطبية  للخدمات 

وتاريخ:2020/6/2م

وكالة /فليك�ش لل�صناعات الدوائية.

ذات اجلن�صيــة :�صلطنة عمان. مو�صــوع الوكــالــة/م�صتح�صرات 

تعايف   / باإ�صـــــم   .)1( امللحق  ح�صب  غذائية  ومكمالت  طبية 

فارما لال�صترياد. برقم )13135( وتاريخ:2020/5/20م

وكالة /نيك�صت ويف )الهند(.

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

لتجارة  احلديثة  الوطنية   / باإ�صـــــم  الدويــة.  من  ال�صركة 

و�صناعة الدوية. برقم )13137( وتاريخ:2020/6/7م

وكالة /نوتري كري ليف �صاين�صز ليمتد.

بيطرية  الوكــالــة/ادوية  مو�صــوع  :الهند.  اجلن�صيــة  ذات 

 / باإ�صـــــم  اأ�ــصــنــاف.  ع�صرة  لــعــدد  التفاقية  يف  ــذكــورة  امل

 )13138( برقم  لال�صترياد.  مقبول  يحيى  حممد  موؤ�ص�صة 

وتاريخ:2020/6/7م

وكالة /م�صنع دانه لوبريكانت�ش ذ م م.

ذات اجلن�صيــة :المارات. مو�صــوع الوكــالــة/زيوت الت�صحيم 

 Dana دانــه  زيــوت  التجارية  بالعالمة  الت�صحيم  ومـــواد 

lubes. باإ�صـــــم / حمل حممد احمد العزي ل�صترياد وجتارة 

زيوت ال�صيارات. برقم )13139( وتاريخ:2020/6/1م

للمنتجات  ماكروموليكول  نانكوان  جياجنني  /�صركة  وكالة 
املحدودة.

مع  الوكــالــة/احلقن  مو�صــوع  :الــ�ــصــني.  اجلن�صيــة  ذات 
فارما  زمــاين   / باإ�صـــــم  الــوحــيــد.  ال�صتخدام  ذات  البــر 
 )13140( برقم  الطبية.  وامل�صتلزمات  الدويــة  ل�صترياد 

وتاريخ:2020/6/6م

وكالة /�صركة ننجبو جوكري للم�صتلزمات الطبية املحدودة.

التنف�ش  الوكــالــة/اأجهزة  مو�صــوع  :ال�صني.  اجلن�صيــة  ذات 

واثـــاث  طبية  وم�صتلزمات  ــدات  ــع وم واأجـــهـــزة  والــتــخــديــر 

م�صت�صفيات. باإ�صـــــم / ال�صركة اليمنية للمعدات والتجهيزات 

املحدودة. برقم )13141( وتاريخ:2020/6/20م

وكالة /دي اك�ش ان ماركتينج ميدل اي�صت.

الوكــالــة/مكمالت  مو�صــوع  ــــارات.  :الم اجلن�صيــة  ذات 

لالإ�صترياد.  التنمية  رواد   / باإ�صـــــم  جتميل.  ومواد  غذائية 

برقم )13144( وتاريخ:2020/6/22م


