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وكالة /�شركة كولينتا البروتكنيك جي ام بي ات�ش اند كو كي 
جي.

اال�شعة  الوكــالــة/اأجهزة  مو�شــوع  :النم�شا.  اجلن�شيــة  ذات 
الرقميةوطابعات الليزر واالفالم اجلافة , قارئ �شي اركولينتا 
, طقم ت�شوير دي زوتيت املذكورة باالتفاقية ما عدا اال�شناف 
وامل�شتلزمات  لالجهزة  احلــيــاة  انظمة   / باإ�شــم  اخلا�شة. 

الطبية. برقم )13094( وتاريخ:2020/4/26م

الدوائية  وامل�شتح�شرات  لــالأدويــة  بالنفر  /�شركة  وكــالــة 

املحدودة.

ذات اجلن�شيــة :الربازيل. مو�شــوع الوكــالــة/منتجات دوائية 

اأ�شناف. باإ�شــم / تنوع  بح�شب امللحق رقم )5( ولعدد خم�شة 

لالإ�شترياد. برقم )13095( وتاريخ:2020/4/29م

وال�شناعات  للتجارة  اوغــلــو  حمزة  هاك�ش  /�شركة  وكــالــة 

الكيميائية.

غذائية  الوكــالــة/مكمالت  مو�شــوع  :تركيا.  اجلن�شيــة  ذات 

فارما  ــداوي  ت  / باإ�شــم  اأ�شناف.  ع�شرة  لعدد  امللحق  ح�شب 

�شيوتيكال. برقم )13096( وتاريخ:2020/4/29م

وكالة /�شركة بروبيليت امل�شاهمة.
ذات اجلن�شيــة :ا�شبانيا. مو�شــوع الوكــالــة/منتجات ال�شحة 
)املبيدات  الغذائية  واملنتجات  احليوية  والتقنية  النباتية 
واحلفريات.  العناكب  مبيدات  االع�شاب  ومبيدات  احل�شرية 
برقم  واال�شترياد.  الزراعي  للتطوير  العربي  املركز   / باإ�شــم 

)13097( وتاريخ:2020/5/3م

وكالة /�شركة اركيم املحدودة.

الوكــالــة/كوا�شف  مو�شــوع  :تــركــيــا.  اجلن�شيــة  ذات 

 Archem( اركــيــم  احلــيــويــة  الكيمياء   , ـــدم  ال ــش  ــرا� ام

االدوية  ال�شترياد  الدواء  دار   / باإ�شــم   .)Biochemistry

وامل�شتلزمات الطبية. برقم )13098( وتاريخ:2020/5/3م

وكالة /�شانويف افينت�ش جلف م.م.ح.

ذات اجلن�شيــة :فرن�شا / االمارات. مو�شــوع الوكــالــة/ادوية 

لعدد ت�شع عالمات باختالف العالمات عن امل�شجلني ال�شابقني. 

 )13099( برقم  املحدودة.  للتجارة  الغريب  �شركة   / باإ�شــم 

وتاريخ:2020/5/3م

وكالة /�شركة توب جيت تكنولوجي املحدودة.

ذات اجلن�شيــة :ال�شني. مو�شــوع الوكــالــة/احبار ليزر واحبار 

�شائلة بالعالمة التجارية )TOPJET(. باإ�شــم / ال�شداقة 

 )13100( برقم  املكتبية.  واالدوات  القرطا�شية  لتجارة 

وتاريخ:2020/5/9م

وكالة /اك�شنت ميديكال جي ام بي ات�ش.

التخذير  الوكــالــة/اجهزة  مو�شــوع  :املانيا.  اجلن�شيــة  ذات 

املر�شى.  تنف�ش  مراقبة  واأنظمة  ال�شناعية  التنف�ش  واجهزة 

برقم  الطبية.  وامل�شتلزمات  لالأجهزة  احلياة  اأنظمة   / باإ�شــم 

)13101( وتاريخ:2020/5/9م
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وكالة /اليف فارما - م م ح.

الوكــالــة/منتجـــات  مو�شــوع  :االمـــارات.  اجلن�شيــة  ذات 

ال�شتـــيـراد  جــــيت  االفــــاق   / باإ�شـــــم  �شيدالنيـــة. 

 )13102( بــرقــم  الطبيـة.  وامل�شتلزمـــات  االدويـــــــــــــــــة 

وتاريخ:2020/5/10م

وكالة /معامل فارمك�ش اخلا�شة املحدودة.

الوكــالــة/منتجات  مو�شــوع  :باك�شتان.  اجلن�شيــة  ذات 

اخوان  املح�شار  �شركة   / باإ�شــم   .)1( امللحق  ح�شب  دوائية 

املح�شار  حممد  )حم�شن  الطبية  وامل�شتلزمات  االدوية  لتجارة 

و�شريكه(. برقم )13103( وتاريخ:2020/5/11م

وكالة /بن�شون فارما �شيوتيكلز.

ح�شب  الوكــالــة/ادوية  مو�شــوع  :باك�شتان.  اجلن�شيــة  ذات 

�شباأ تريد  ار�ش   / باإ�شــم  اأ�شناف.  �شتة  لعدد  املنتجات  قائمة 

ميديكال للتجارة. برقم )13104( وتاريخ:2020/5/4م

وكالة /هيبي باياجن بيد اند �شرتي مانيوفاكتوري.

ذات اجلن�شيــة :ال�شني. مو�شــوع الوكــالــة/اثاث امل�شت�شفيات 

ومعدات طبية. باإ�شــم / ال�شركة اليمنية للمعدات والتجهيزات 

املحدودة. برقم )13105( وتاريخ:2020/5/10م

وكالة /رويال لينك فارما.

 / باإ�شــم  الوكــالــة/اأدوية.  مو�شــوع  :م�شر.  اجلن�شيــة  ذات 

ابو راغب فارما ال�شترياد االدوية وامل�شتلزمات الطبية. برقم 

)13106( وتاريخ:2020/5/6م

وكالة /اجروتوب املحدودة.

ح�شب  الوكــالــة/ا�شمدة  مو�شــوع  :ال�شني.  اجلن�شيــة  ذات 

�شباء  ار�ش   / باإ�شــم  التفوي�ش.  خطاب  يف  املذكورة  اال�شناف 

وحمري لالإ�شترياد. برقم )13107( وتاريخ:2020/5/6م

وكالة /�شركة جيجيانغ نيو فولني للمنتجات الكهربائية.

الوكــالــة/انفرترات  مو�شــوع  :ال�شني.  اجلن�شيــة  ذات 

فولني  عــالمــة  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  الــتــي  امل�شخات 

 )13108( برقم  لالإ�شترياد.  �شيتي  باور   / باإ�شــم   .Folinn

وتاريخ:2020/5/12م

وكالة /جيان فارما اخلا�شة املحدودة.

دوائية.  الوكــالــة/منتجات  مو�شــوع  :الهند.  اجلن�شيــة  ذات 

برقم  التجارية.  واخلدمات  للتجارة  فارما  نيوترا   / باإ�شــم 

)13109( وتاريخ:2020/5/10م
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وكالة /�شركة فو�شني للم�شتلزمات الطبية املحدودة.
الوكــالــة/م�شتلزمات طبية  ذات اجلن�شيــة :ال�شني. مو�شــوع 
القابلة  اال�شطناعية  اجلراحية  اخلــيــوط  ـــواع  اأن )جميع 
اجلراحية  واخلياطة  اإبره  بدون  اأو  بابره  �شواًء  لالمت�شا�ش 
باإ�شــم  اإبـــره(.  بــدون  اأو  )االبـــره  لالمت�شا�ش  القابلة  غري 
 )13110( برقم  الطبية.  امل�شتلزمات  ال�شترياد  كري  فل   /

وتاريخ:2020/5/12م

وكالة /نوفي�ش للرعاية ال�شحية املحدودة.

ذات اجلن�شيــة :كوريا اجلنوبية. مو�شــوع الوكــالــة/منتجات 

لتجارة  فارما  دواء  موؤ�ش�شة   / باإ�شــم  ال�شحية.  الرعاية 

االأدوية. برقم )13111( وتاريخ:2020/5/11م

وكالة /�شركة جينيديكا فارما ل�شناعة وجتارة االأدوية.

باإ�شــم  الوكــالــة/اأدوية.  مو�شــوع  :تركيا.  اجلن�شيــة  ذات 

 )13112( برقم  ـــة.  االأدوي لتجارة  فارما  دواء  موؤ�ش�شة   /

وتاريخ:2020/5/11م

وكالة /هناء هيلث كري.

الوكــالــة/م�شتح�شرات  مو�شــوع  :الهند.  اجلن�شيــة  ذات 

فارما  املو�شلي  موؤ�ش�شة  باإ�شــم /  �شيدالنية ومكمالت غذائية. 

 )13113( برقم  الطبية.  وامل�شتلزمات  االدويــة  ال�شترياد 

وتاريخ:2020/5/10م

وكالة /اجنكت كري بارينتريالز اخلا�شة املحدودة.

الوكــالــة/م�شتح�شرات  مو�شــوع  :الهند.  اجلن�شيــة  ذات 

دوائية املذكورة يف امللحق )1( لعدد اربعة ع�شر �شنف. باإ�شــم 

 )13114( برقم  الطبية.  وامل�شتلزمات  لالأدوية  ال�شريحي   /

وتاريخ:2020/5/13م

وكالة /�شركة ليبو ميديكال تكنولوجي )بكني( املحدودة.
الوكــالــة/معدات  مو�شــوع  :الــ�ــشــني.  اجلن�شيــة  ذات 
 Coronary stents, PTCA Balloons,( طبية 
 catheters, Guide wires, Accessories )Except
 the Angioway Manifolds(, PTA Balloons
and occlusion(. باإ�شــم / الريادة ميديكال انرتنا�شونال 

لال�شترياد. برقم )13115( وتاريخ:2020/5/11م

اأ�شرفيه  �شفوان  كامل  االدويــة  ل�شناعة  دلتا  /�شركة  وكالة 

و�شركاه.

ب�شرية.  الوكــالــة/اأدوية  مو�شــوع  :�شوريا.  اجلن�شيــة  ذات 

الطبية.  وامل�شتلزمات  لالأدوية  الفرحان  موؤ�ش�شة   / باإ�شــم 

برقم )13116( وتاريخ:2020/5/13م

وكالة /�شركة هانغت�شو تي�شت�شي بايو تكنولوجي املحدودة.

طبية  الوكــالــة/اأجهزة  مو�شــوع  :ال�شني.  اجلن�شيــة  ذات 

موؤ�ش�شة   / باإ�شــم  جهاز.  ع�شر  ثالثة  لعدد  االتفاقية  ح�شب 

 )13117( بــرقــم  لــال�ــشــتــرياد.  ــا  ــارم ف مطيع  ــن  ب ــداهلل  ــب ع

وتاريخ:2020/5/16م


