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وكالة /�سركة النخبة ل�سناعة امل�ستلزمات الفندقية )منتج( 

�سركة ابن زهر التجارية )م�سدر( .

الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  :االردن.  اجلن�سيــة  ذات 

 / باإ�ســم  اأ�سناف.  ثالثة  لعدد  االتفاقية  ح�سب  جتميلية 

الرفيع لال�سترياد. برقم )12718( وتاريخ:2019/10/5م

وكالة /كارو فارما  املحدودة .

عدد  ادويــة  الوكــالــة/  مو�ســوع  :ال�سويد.  اجلن�سيــة  ذات 

�سركة   / باإ�ســم   .Burinex 1 mg Tablet واحد  �سنف 

برقم  النفط.  حقول  وخدمات  والتوكيالت  للتجارة  ال�سرق 

)12719( وتاريخ:2019/10/8م

وكالة /�سيل�س للم�ستح�سرات الدوائية املحدودة.

الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 

�سيدالنية. باإ�ســم / موؤ�س�سة حممد العوا�سي الإ�سترياد االدوية 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )12720( وتاريخ:2019/10/8م

وكالة /�سارالب .

ذات اجلن�سيــة :ا�سبانيا. مو�ســوع الوكــالــة/املواد الكيميائية 

املخربية وو�سائط الزره املح�سرة واجلافة اخلا�سة باالأحياء 

اخلربة  بيت   / باإ�ســم  املرفقة.  القائمة  بح�سب  الدقيقة 

التجارية. برقم )12721( وتاريخ:2019/10/7م

الدوائية  للم�ستح�سرات  الوطنية  امل�سرية  /ال�سركة  وكالة 

)ويكان(.

الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  :م�سر.  اجلن�سيــة  ذات 

والت�سويق  للتجارة  الدولية  اليمان   / باإ�ســم  �سيدالنية. 

وتنظيم املعار�س. برقم )12722( وتاريخ:2019/10/9م

وكالة /كونال رمييديز اخلا�سة املحدودة .

املنتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 

�سنف.  ت�سعةع�سر  لعدد   )1( امللحق  يف  الـــواردة  الدوائية 

 )12723( بــرقــم  ــرياد.  ــت ــس ــالإ� ل تـــوب  الـــريـــاء   / بــاإ�ــســــــــم 

وتاريخ:2019/10/8م

وكالة /�سركة من�سن بي بي �سي ايه الدوائية املحدودة .

دوائية  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :ال�سني.  اجلن�سيــة  ذات 

جاهزة. باإ�ســم / خمي�س لتجارة االدوية وامل�ستلزمات الطبية. 

برقم )12724( وتاريخ:2019/10/9م

وكالة /�سركة نبغبوبي بي .�سي.ايه تو�سن الدوائية .

منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :ال�سني.  اجلن�سيــة  ذات 

خمي�س   / باإ�ســم  االأدويــة.  من  وامل�ستقبلية  احلالية  ال�سركة 

 )12725( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االأدويـــة  لتجارة 

وتاريخ:2019/10/9م



239

وكالة /�سركة انهوي ديب بلوميديكال تكنولوجي املحدودة .

الوكــالــة/م�ستلزمات طبية  ذات اجلن�سيــة :ال�سني. مو�ســوع 

ت�سخي�سية. باإ�ســم / ار�س �سباأ تريد ميديكال للتجارة. برقم 

)12726( وتاريخ:2019/10/9م

وكالة /معمل عي�سى فارما لل�سناعات الدوائية .

الــوكــــــــالــــــــة/اأدويــة  مــو�ــســــــــوع  ــا.  ــوري ــس �: اجلن�سيــة  ذات 

االأدوية  باإ�ســم / هيومان كري الإ�سترياد  وم�ستح�سرات طبية. 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )12727( وتاريخ:2019/10/9م

وكالة /موؤ�س�سة ا�سيا لنقل الركاب .

الوكــالــة/نقل  مو�ســوع  :الــ�ــســعــوديــة.  اجلن�سيــة  ذات 

لل�سفريات  ال�سالم  دار  جمموعة   / باإ�ســم  جماعي.  ــاب  رك

وال�سياحة واحلج والعمرة واالأيدي العاملة. برقم )12728( 

وتاريخ:2019/10/13م

)م�سنع(  املــحــدودة  اخلا�سة  الدوائية  /كيورهيلث  وكالة 
زينواليف كري اخلا�سة املحدودة )م�سدر(.

دوائية  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 
جتميل  وم�ستح�سرات  واأع�ساب  طبية  وم�ستلزمات  واأدويـــة 
وكافة املنتجات االأخرى. باإ�ســم / غيالن ال�سمريي لالإ�سترياد. 

برقم )12729( وتاريخ:2019/10/13م

للتكنولوجياالطبية  ان  ــس  ا� ــه  اي هــوايــان  /�سركة  وكــالــة 
املحدودة.

الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  :ال�سني.  اجلن�سيــة  ذات 
باإ�ســم  اأ�سناف.  خم�سة  لعدد  االتفاقية  يف  املذكورة  طبية 
 )12730( بــرقــم  ــتــرياد.  ــس ــالإ� ل ــران  ــس � قــا�ــســم  مــوؤ�ــســ�ــســة   /

وتاريخ:2019/10/12م

وكالة /�سركة �سينزن ت�سينفجيان للتكنولوجيا.

ذات اجلن�سيــة :ال�سني. مو�ســوع الوكــالــة/ما�سحات �سوئية. 

 )12731( برقم  املعلومات.  لنظم  بيتا�سي�س  �سركة   / باإ�ســم 

وتاريخ:2019/10/9م

وكالة /�سي�سفيديو للتكنولوجيا املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :ال�سني. مو�ســوع الوكــالــة/كامريات ومعدات. 

 )12732( برقم  املعلومات.  لنظم  بيتا�سي�س  �سركة   / باإ�ســم 

وتاريخ:2019/10/9م

وكالة /�سركة �سيامن بيناكل لالإلكرتونيات املحدودة.

الوكــالــة/موازين  مو�ســوع  :الــ�ــســني.  اجلن�سيــة  ذات 

برقم  املعلومات.  لنظم  بيتا�سي�س  �سركة   / باإ�ســم  الكرتونية. 

)12733( وتاريخ:2019/10/9م
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وكالة /�سركة كيمي�ستور للمنتجات العطرية والبال�سرتات.

ذات اجلن�سيــة :م�سر. مو�ســوع الوكــالــة/املنتجات العطرية 

والبال�سرتات املذكورة يف امللحق )1(. باإ�ســم / الرهاوي فارما 

للتجارة واملقاوالت. برقم )12734( وتاريخ:2019/10/8م

والتجارة  والقرطا�سية  للبال�ستيك  اريكان  /�سركة  وكالة 

الداخلية واخلارجية.

ذات اجلن�سيــة :تركيا. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات االطفال 

بالعالمة التجارية املذكورة يف االتفاقية. باإ�ســم / انبي للتجارة 

واال�سترياد. برقم )12735( وتاريخ:2019/10/15م

وكالة /�سركة يوريت الطبية االإلكرتونية املحدودة.

الوكــالــة/م�ستلزمات طبية  ذات اجلن�سيــة :ال�سني. مو�ســوع 

يحيى  ليحيى  املمنوحة  اال�سناف  ما عدا  اأ�سناف  ثالثة  لعدد 

حممد �سندق. باإ�ســم / ابو العماد لالأدوية. برقم )12736( 

وتاريخ:2019/10/13م

وكالة /�سركة نانت�سانغ كامييد لالأجهزة الطبية املحدودة.

طبية  الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  :ال�سني.  اجلن�سيــة  ذات 

برقم  لالأدوية.  العماد  ابو   / باإ�ســم  االتفاقية.  يف  املذكورة 

)12737( وتاريخ:2019/10/9م

وكالة /ايليت للبذور.

زراعية  الوكــالــة/بذور  مو�ســوع  :هولندا.  اجلن�سيــة  ذات 

املدخالت  ال�سترياد  الـــوادي  دار   / باإ�ســم  التلقيح.  ذاتــيــة 

الزراعية. برقم )12738( وتاريخ:2019/10/19م

ال�سحية  املنتجات  و�سناعة  لتجارة  جيمري  /�سركة  وكالة 
املحدودة.

الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  :تركيا.  اجلن�سيــة  ذات 
 / باإ�ســم  اأ�سناف.  ثالثة  لعدد  االتفاقية  يف  املذكورة  طبية 
برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدوية  ال�سترياد  ال�سحة  بل�سم 

)12739( وتاريخ:2019/10/19م

وكالة /�سركة جيوميد لالأدوية واملنتجات ال�سحية.
طب  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :تركيا.  اجلن�سيــة  ذات 
العيون املبينة يف امللحق )1( لعدد �ستة اأ�سناف ما عدا اال�سناف 
املمنوحة لعبا�س حممد نا�سر عثمان . باإ�ســم / �سركة ال�سرق 
للتجارة والتوكيالت وخدمات حقول النفط. برقم )12740( 

وتاريخ:2019/10/13م

وكالة /ا�س.بي.ا�س بايوتيك.

دوائية  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12741( بــرقــم  لــالإ�ــســتــرياد.  قــرميــه   / باإ�ســم  ــزة.  ــاه ج

وتاريخ:2019/10/20م



241

وكالة /معامل دي جي اخلا�سة املحدودة.

دوائية  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 

 / باإ�ســم  �سنف.  ع�سرون  لعدد  امللحق  ح�سب  جاهزة  طبية 

برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدويــة  ال�سترياد  فارما  عديرة 

)12742( وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /�سركة تايت�سو ت�سينكانغ للمواد الطبية املحدودة.

الوكــالــة/م�ستلزمات طبية  ذات اجلن�سيــة :ال�سني. مو�ســوع 

املذكورة يف االتفاقية. باإ�ســم / ال�سلول للتجارة واال�سترياد. 

برقم )12743( وتاريخ:2019/10/15م

الطبية  للمعدات  ت�سانغ  ت�سنغ  هينغ�سوي  /�سركة  وكــالــة 
املحدودة.

طبية  الوكــالــة/معدات  مو�ســوع  :ال�سني.  اجلن�سيــة  ذات 
 Commode Chair  -2  Stretcher  -1   : اأنواع  ثالثة 
برقم  واال�سترياد.  للتجارة  ال�سلول   / باإ�ســم   .Walker  -3

)12744( وتاريخ:2019/10/15م

وكالة /�سركة ان او ا�س.

ذكري  الوكــالــة/واقي  مو�ســوع  :املاليزية.  اجلن�سيــة  ذات 

ح�سب امللحق لعدد ع�سرون �سنف. باإ�ســم / امناء فارما للتجارة 

 )12745( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدويــة  وا�سترياد 

وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /جلو هاي.

الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  :تركيا.  اجلن�سيــة  ذات 

بالطفل.  الــعــنــايــة  ومــنــتــجــات  بالب�سرة  للعناية  جتميل 

 )12746( بــرقــم  ــرياد.  ــت ــس واال� للتجارة  جلنار   / باإ�ســم 

وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /�سركة غوت�س بريجيناراتور�سان تيك املحدودة.

الديزل  الوكــالــة/مولدات  مو�ســوع  :تركيا.  اجلن�سيــة  ذات 

بالعالمة  املتحركة  والديزل  البنزين  ومولدات  ال�سناعية 

و�سركاة  �سماخ  حممد  �ــســامل  �سركة   / باإ�ســم  الــتــجــاريــة. 

الت�سامنية. برقم )12747( وتاريخ:2019/10/21م

املطاطية  للمواد  كينجواي  �ساندوجن  جمموعة  /�سركة  وكالة 
املطاطية  للمواد  كيلني  جولد  �ساندوجن  �سركة   / املــحــدودة 

املحدودة.
الــوكــــــــالــــــــة/اطــارات  مو�ســوع  :الــ�ــســني.  اجلن�سيــة  ذات 
وجيماك�س   KINGWAY كينجواي  التجارية  بالعالمة 
برقم  للتجارة.  العربية  كانتون   / باإ�ســم   .GEMMAX

)12748( وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /�سرة �سينجيانغ كونلون لهند�سة االطارات.

الــوكــــــــالــــــــة/اإطــارات.  مو�ســوع  :الــ�ــســني.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12749( بــرقــم  لــلــتــجــارة.  الــعــربــيــة  كــانــتــون   / باإ�ســم 

وتاريخ:2019/10/21م
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وكالة /�سركة ت�سوجوار مور للمواد املطاطية املحدودة.

ذات  الوكــالــة/اإطارات  مو�ســوع  :ال�سني.  اجلن�سيــة  ذات 

اأي  او   "ARMOUR" "LANDE" التجارية  العالمة 

برقم  للتجارة.  العربية  كانتون   / باإ�ســم  اأخــرى.  عالمات 

)12750( وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /الكتونوفا نوتريفارم اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 

�سنف.  وثالثون  ت�سعة  لعدد   )1( امللحق  يف  املدرجة  دوائية 

برقم  واال�ــســتــرياد.  العامة  للتجارة  �سام  مدينة   / باإ�ســم 

)12751( وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /�سركة ذوق لالإ�ستثمار.

 , الوكــالــة/ف�سف�س  مو�ســوع  :ال�سعودية.  اجلن�سيــة  ذات 

, قهوة  �ساهي   , , كاجو  , ف�ستق  لوز   , ال�سم�س  , بذور دوار  قرع 

, بهارات. باإ�ســم / ذوق للتجارة واالإ�سترياد. برقم )12752( 

وتاريخ:2019/10/22م

وكالة /�سركة ت�سجيانغ دوجنري الدوائية املحدودة )م�سنع( 

�سركة انهوا ميد فارم املحدودة )م�سدر(.

ذات اجلن�سيــة :ال�سني. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات ال�سركة 

برقم  لالإ�سترياد.  احلــرمــني  بــوابــة   / باإ�ســم  ـــة.  االدوي مــن 

)12753( وتاريخ:2019/10/22م

وكالة /�سركة �سيدار انرتنا�سيونال.

ذات اجلن�سيــة :االمارات. مو�ســوع الوكــالــة/�ستائر وديكور. 

برقم  والديكور.  ال�ستائر  ال�سترياد  ت�سميم  نقطة   / باإ�ســم 

)12754( وتاريخ:2019/10/22م

وكالة /ميديثيك )الهند( املحدودة.

الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  :الــهــنــد.  اجلن�سيــة  ذات 

ميديكا  ال�سلطان   / باإ�ســم  االتفاقية.  يف  املــذكــورة  طبية 

 )12755( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدويــة  ال�سترياد 

وتاريخ:2019/10/23م

ديفيلومبنت  �ساي-تيك  هيلث  ريندر  تياجنني  /�سركة  وكالة 

املحدودة.

املنتجات  الوكــالــة/كافة  مو�ســوع  :ال�سني.  اجلن�سيــة  ذات 

الطبية  التكنولوجيا  دنــيــا   / باإ�ســم  الطبية.  ــدات  ــع وامل

لال�سترياد. برقم )12756( وتاريخ:2019/10/23م

فارما  يونو�سكوت  )م�سنع(  ال�سحية  للرعاية  ــا  /ارن وكالة 
اخلا�سة املحدودة )م�سدر(.

منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 
ومنتجات  جتميل  وم�ستح�سرات  واع�ساب  اأدويــة  من  ال�سركة 
التا   / باإ�ســم  م�ستقباًل.  ت�سنيعها  يتم  التي  واملنتجات  اأخرى 

لالإ�سترياد. برقم )12757( وتاريخ:2019/10/22م
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وكالة /�سي.ام.ال. بايوتك )اخلا�سة( املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :الهند. مو�ســوع الوكــالــة/م�ستلزمات طبية. 

باإ�ســم / العريفي للخدمات الطبية ومتوين امل�ست�سفيات. برقم 

)12758( وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /بيوريتك�س للت�سنيع )ماليزيا( اخلا�سة املحدودة.

باإ�ســم  الوكــالــة/قفازات.  مو�ســوع  :ماليزيا.  اجلن�سيــة  ذات 

برقم  امل�ست�سفيات.  ومتوين  الطبية  للخدمات  العريفي   /

)12759( وتاريخ:2019/10/21م

وكالة /اية . تي.�سي. لالإطارات اخلا�سة املحدودة.

بالعالمة  الوكــالــة/اإطارات  مو�ســوع  :الهند.  اجلن�سيــة  ذات 

التجارية املذكورة. باإ�ســم / موؤ�س�سة من�سور ردمان حممد عبده 

احلمادي للتجارة. برقم )12760( وتاريخ:2019/10/23م

وكالة /ركن عبدالقيوم �س.ذ.م.م.

ماركة  الوكــالــة/�ساعات  مو�ســوع  :االمارات.  اجلن�سيــة  ذات 

للتجارة  اال�سد  ابراهيم  موؤ�س�سة   / باإ�ســم   .SVESTON

واال�سترياد. برقم )12761( وتاريخ:2019/10/23م

وكالة /ركن عبدالقيوم �س.ذ.م.م.

ذات اجلن�سيــة :االمارات. مو�ســوع الوكــالــة/�ساعات باملاركات 

املذكورة يف االتفاقية. باإ�ســم / موؤ�س�سة ابراهيم اال�سد للتجارة 

واال�سترياد. برقم )12762( وتاريخ:2019/10/23م

وكالة /�سركة بي لالأنظمة الطبية ذ.م.م.

ذات اجلن�سيــة :لك�سمبورغ. مو�ســوع الوكــالــة/اأجهزة طبية. 

برقم  والتوكيالت.  للتجارة  العاملية  تكنوميد  �سركة   / باإ�ســم 

)12763( وتاريخ:2019/10/22م

وكالة /�سركة ام .ام.ام ميونخ للتكنولوجيا الطبية املحدودة.

الــوكــــــــالــــــــة/اأجــهــزة  مــو�ــســــــــوع  ــا.  ــي ــان :امل اجلن�سيــة  ذات 

�سركة   / باإ�ســم   .)1( امللحق  ح�سب  طبية  وم�ستلزمات 

 )12764( برقم  والتوكيالت.  للتجارة  العاملية  تكنوميد 

وتاريخ:2019/10/22م

وكالة /ت�سايكا فارما هاي كواليتي مي�سنز امل�ساهمة.

ذات اجلن�سيــة :بلغاريا. مو�ســوع الوكــالــة/ادوية عدد اربعة 

اأ�سناف املذكورة يف االتفاقية. باإ�ســم / �سركة �سبكرتا جروب 

للتجارة املحدودة. برقم )12765( وتاريخ:2019/10/22م


