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للإ�سترياد  ال�سينية  �سوبر  يانغت�سو  �سركة  /احت��اد  وكالة 
والت�سدير املحدودة.

الوك��ال��ة/م�ستلزمات طبية  ذات اجلن�سي��ة :ال�سني. مو�س��وع 
 .)SUMAGA( التجارية بالعلمة  املذكورة يف االتفاقية 
 )13078( ب���رق���م  ل��ل��ت��ج��ارة.  م��ي��دي��ا  اك���ت���ف   / ب��اإ���س��������م 

وتاريخ:2020/4/8م

وكالة /تي.اند.جيه. للمواد الكهربائية )�سنت�سن( املحدودة.

منتجات  الوك��ال��ة/جميع  مو�س��وع  :ال�سني.  اجلن�سي��ة  ذات 

ال�سركة من املواد الكهربائية. باإ�س��م / موؤ�س�سة البكري للتجارة 

العامة واملقاوالت. برقم )13079( وتاريخ:2020/4/7م

وكالة /�سركة دونغ ياجن ري�سي للإ�سترياد والت�سدير املحدودة.

الوك��ال��ة/ماكينات  مو�س��وع  :ال�����س��ني.  اجلن�سي��ة  ذات 

املذكورة  العلمة  بح�سب  الغيار  قطع  من  ومعداتها  اخلياطة 

يف العقد. باإ�س��م / حملت الف�سيل للتجارة. برقم )13080( 

وتاريخ:2020/4/14م

وكالة /�سركة فو�سان روزون للمعدات الطبية املحدودة.

الوك��ال��ة/املجموعة  مو�س��وع  :ال�����س��ني.  اجلن�سي��ة  ذات 

ال�سركة   / باإ�س��م  لل�سركة.  الطبية  امل��ع��دات  م��ن  الكاملة 

 )13081( برقم  املحدودة.  والتجهيزات  للمعدات  اليمنية 

وتاريخ:2020/4/13م

وكالة /�سركة جياجنني ياتوجن باكج ماترييال املحدودة.

املنتجات  الوك��ال��ة/كافة  مو�س��وع  :ال�سني.  اجلن�سي��ة  ذات 

 .YATONG الدوائية النهائية بالعلمة التجارية ياتوجن

باإ�س��م / اال�سدين فارما لتجارة االأدوية وامل�ستلزمات الطبية. 

برقم )13082( وتاريخ:2020/4/13م

وكالة /موؤ�س�سة كارل للإلكرتونيات.

ما�س  الوك��ال��ة/�سل�سلة  مو�س��وع  :تركيا.  اجلن�سي��ة  ذات 

)حت��وي��لت  وملحقاتها   PABX واأن��ظ��م��ة   IPG و�سل�سلة 

هاتفية(. باإ�س��م / �سركة الفا لل�سناعة والتجارة واال�ستثمار. 

برقم )13083( وتاريخ:2020/4/15م

وكالة /�سركة ت�سجيانغ دايانغ ملعدات اخلياطة املحدودة.

الوك��ال��ة/ماكينةاخلياطة  مو�س��وع  :ال�سني.  اجلن�سي��ة  ذات 

 .DAYANG دايانغ  التجارية  بالعلمة  القطع  ومعدات 

 )13084( ب��رق��م  ل��ل��ت��ج��ارة.  الف�سيل  حم���لت   / ب��اإ���س��������م 

وتاريخ:2020/4/15م

وكالة /�سركة ت�سجيانغ دايانغ ملعدات اخلياطة املحدودة.

اخلياطة  الوك��ال��ة/مكائن  مو�س��وع  :ال�سني.  اجلن�سي��ة  ذات 

 .old butterfly والب���رتف���لي  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��ع��لم��ة 

 )13085( ب��رق��م  ل��ل��ت��ج��ارة.  الف�سيل  حم���لت   / ب��اإ���س��������م 

وتاريخ:2020/4/15م
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وكالة /�سركة فوجيان دايل للمعدات والتكنولوجيا املحدودة.

ذات اجلن�سي��ة :ال�سني. مو�س��وع الوك��ال��ة/مق�سات اخلياطة 

الف�سيل  حم��لت   / باإ�س��م   .Pin ب��ني   التجارية  بالعلمة 

للتجارة. برقم )13086( وتاريخ:2020/4/15م

وكالة /�سركة يوجنكانغ اك�سن امل�سنعة املحدودة.

ذات اجلن�سي��ة :ال�سني. مو�س��وع الوك��ال��ة/مق�سات اخلياطة 

بالعلمة التجارية اك�سن  Aktion. باإ�س��م / حملت الف�سيل 

للتجارة. برقم )13087( وتاريخ:2020/4/15م

وكالة /�سركة ايفانكري الطبية )نانتونغ( املحدودة.

الوك��ال��ة/م�ستلزمات  مو�س��وع  :ال�سني.  اجلن�سي��ة  ذات 

 )13088( برقم  للإ�سترياد.  ال�سعيدة  مروج   / باإ�س��م  طبية. 

وتاريخ:2020/4/18م

وكالة /ام بي �سي الدوائية.

ذات اجلن�سي��ة :الهند. مو�س��وع الوك��ال��ة/كافة االدوية التي 

تنتجها ال�سركة على �سكل اقرا�س وكب�سوالت وم�ستح�سرات , 

�سراب. باإ�س��م / احلديثة الطبية للتجارة بح�سرموت. برقم 

)13089( وتاريخ:2020/4/14م

وكالة /ي�سرت فارما.

ذات اجلن�سي��ة :الهند. مو�س��وع الوك��ال��ة/كافة االدوية التي 

ت�سنعها ال�سركة على �سكل اقرا�س , كب�سوالت , �سراب. باإ�س��م 

 )13090( برقم  بح�سرموت.  للتجارة  الطبية  احلديثة   /

وتاريخ:2020/4/14م

وكالة /اك�سنت الطبية املحدودة.
طبية  الوك��ال��ة/اأجهزة  مو�س��وع  :املانيا.  اجلن�سي��ة  ذات 
احليوية  العلمات  مراقبة  اأج��ه��زة   . ا�سناف  ارب��ع��ة  لعدد 
تنف�س  اأجهزة   . ولوازمها  تخدير  اجهزة   . ولوازمها  للمري�س 
قلب   / باإ�س��م  واملتقدمة.  املركزة  العناية  لوحدة  �سناعية 
 )13091( ب��رق��م  االدوي����ة.  ال���س��ت��رياد  العربية  اجل��زي��رة 

وتاريخ:2020/4/20م

وكالة /تريوفيجن ميديكري.

املنتجات  الوك��ال��ة/كافة  مو�س��وع  :الهند.  اجلن�سي��ة  ذات 

برقم  لل�سترياد.  ابوفارع  نبيل   / باإ�س��م  لل�سركة.  الدوائية 

)13092( وتاريخ:2020/4/21م

وكالة /�سركة �سوناكو ا�س اي ار ال.

غذائية  الوك��ال��ة/منتجات  مو�س��وع  :لبنان.  اجلن�سي��ة  ذات 

للتجارة  ���س��ارب   / باإ�س��م  )ال��رب��ي��ع(.  التجارية  بالعلمة 

والت�سويق. برقم )13093( وتاريخ:2020/4/25م


