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وكالة /الفار ل�سناعة م�ستح�سرات التجميل امل�ساهمة.

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :تــركــيــا.  اجلن�سيــة  ذات 

م�ستح�سرات التجميل. باإ�ســم /نيو ايلجان�س للإ�سترياد. برقم 

)13711( وتاريخ:2021/5/9م.

وكالة /�سركة توراب للإن�ساءات وخدمات التعليم وال�سياحة 

والتجارة اخلارجية املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :تركيا. مو�ســوع الوكــالــة/ب�سكويت الأطفال 

للأدوية  الــوتــاري  حممد  /موؤ�س�سة  باإ�ســم  املــاعــز.  بحليب 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )13712( وتاريخ:2021/5/9م.

وكالة /معامل اينو اي�ساتيك�س املحدودة.

منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :ا�سبانيا.  اجلن�سيــة  ذات 

/العابد  باإ�ســم   .)1( امللحق  يف  املدرجة  بالب�سرة  العناية 

للإ�سترياد. برقم )13713( وتاريخ:2021/5/9م.

اخلا�سة  )املاليزية(  جي  ا�س  ام  نوريكي  اجي  /�سركة  وكالة 
املحدودة.

نكهة  الوكــالــة/حم�سن  مو�ســوع  :ماليزيا.  اجلن�سيــة  ذات 
)غلوتامات احادية ال�سوديوم(. باإ�ســم /حملت اني�س ثابت 
 )13714( برقم  ال�سا�سية.  غري  الغذائية  املــود  لإ�سترياد 

وتاريخ:2021/5/9م.

وكالة /جنمة اوربة للتجارة العامة.

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الإمــــارات.  اجلن�سيــة  ذات 

برقم  للتجارة.  العربية  /كانتون  باإ�ســم  ال�سخ�سية.  العناية 

)13715( وتاريخ:2021/5/9م.

املــحــدودة  اخلا�سة  �سيوتيكالز  فــارمــا  هيلث  /بــايــو  وكــالــة 
)امل�سنع( ك�سيون فارما �سيوتيكالز اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/املكملت  مو�ســوع  :ا�سرتاليا.  اجلن�سيــة  ذات 
اأ�سناف.  �سبعة  لعدد  رقم )2(  املو�سحة يف اجلدول  الغذائية 
وامل�ستلزمات  الدوية  ل�سترياد  فارما  املقداد  /موؤ�س�سة  باإ�ســم 

الطبية. برقم )13716( وتاريخ:2021/5/19م.

وكالة /�سركة فيجا للتجارة ولت�سنيع الدوية وم�ستح�سرات 
التجميل والأغذية املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :تركيا. مو�ســوع الوكــالــة/املكملت الغذائية 
المــن  /ركــن  باإ�ســم  التجميل.  وم�ستح�سرات  الطبيعية 
 )13717( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  الدويــة  ل�سترياد 

وتاريخ:2021/5/23م.

وكالة /فيتو فارم بل�س دوو.

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

)اأ(.  امللحق  يف  املذكورة  الأدويــة  من  ال�سركة  ت�سنعها  التي 

وامل�ستلزمات  الأدويـــة  ل�سترياد  كري  فارما  /نور�سي  باإ�ســم 

الطبية. برقم )13718( وتاريخ:2021/5/23م.
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وكالة /موؤ�س�سة كومنيد.

تقومي  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :امريكا.  اجلن�سيــة  ذات 

العظام - اجلراحة العامة - تقنية املناظري - رعاية املري�س. 

وامل�ستلزمات  الأدويــة  ل�سترياد  الدولية  ميد  /مــودرن  باإ�ســم 

الطبية. برقم )13719( وتاريخ:2021/5/23م.

وكالة /كاب�س ثري نوترا املحدودة.

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

برقم  لل�سترياد.  فارما  /اجلي�س  باإ�ســم  الدوائية.  ال�سركة 

)13720( وتاريخ:2021/5/24م.

وكالة /�سركة �سنت�سن يو بي ثري دي التكنولوجية املحدودة.

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

الطبية. باإ�ســم /�سركة تكنوميد العاملية للتجارة والتوكيلت 

املحدودة. برقم )13721( وتاريخ:2021/5/26م.

وكالة /م�سنع اجلود للأغذية.

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

وت�سويق  ل�سترياد  /احلبي�سي  باإ�ســم  لل�سركة.  الغذائية 

الغذية. برقم )13722( وتاريخ:2021/5/29م.

وكالة /تيم فارما �سيوتكالز املحدودة.
الوكــالــة/ال�سيغ  مو�ســوع  :بنغلدي�س.  اجلن�سيــة  ذات 
ومنتجات  املعباة  غري  ال�سائبة  والدوية  الدوائية  والرتاكيب 
الرعاية ال�سحية املدرجة يف امللحق )1( لعدد �سبعة وع�سرين 
 )13723( برقم  العامة.  للتجارة  زهر  /ابــن  باإ�ســم  �سنف. 

وتاريخ:2021/5/29م.

وكالة /�سركة �ساندونغ �سيندا كروب �ساين�س املحدودة.

زراعية  الوكــالــة/مبيدات  مو�ســوع  :ال�سن.  اجلن�سيــة  ذات 

 )13724( برقم  دغ�سان.  بن  /موؤ�س�سة  باإ�ســم  �سنفن.  لعدد 

وتاريخ:2021/5/29م.

وكالة /فارما زاك امل�ساهمة.

الوكــالــة/املنتجات  مو�ســوع  :الــيــونــان.  اجلن�سيــة  ذات 

الدوائية املدرجة يف امللحق )اأ( لعدد احد ع�سر �سنف. باإ�ســم 

برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  الدويــة  ل�سترياد  فارما  /زيتا 

)13725( وتاريخ:2021/5/30م.

وكالة /هيلث لين الدوائية اخلا�سة املحدودة.

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

الدويــة  ل�ــســتــرياد  /جــيــوفــان  باإ�ســم  لل�سركة.  الــدوائــيــة 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )13726( وتاريخ:2021/5/31م.
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وكالة /�سركة �ساندونغ هايديك للمنتجات الطبية املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :ال�سن. مو�ســوع الوكــالــة/خيوط جراحية. 

الطبية.  وامل�ستلزمات  الدوية  ل�سترياد  لب  /النقيب  باإ�ســم 

برقم )13727( وتاريخ:2021/5/31م.

وكالة /موؤ�س�سة جنمة امل�سافر للنقليات.

ذات اجلن�سيــة :ال�سعودية. مو�ســوع الوكــالــة/نقل عام )نقل 

النقل  خلدمات  /اطياف  باإ�ســم  �سفر(.  تذاكر  وقطع  ركــاب 

الربي. برقم )13728( وتاريخ:2021/6/2م.

وكالة /بلوليفز لنتاج الورق �س.ذ.م.م.

ذات اجلن�سيــة :المارات. مو�ســوع الوكــالــة/و�سائد ال�سرير 

اخوان  املح�سار  /�سركة  باإ�ســم  البلل.  لمت�سا�س  التحتية 

املح�سار  حممد  )حم�سن  الطبية  وامل�ستلزمات  الأدوية  لتجارة 

و�سريكه(. برقم )13729( وتاريخ:2021/6/2م.

)�سنزن(  �ساينتفيك  نك�سن  تليكميو  كمبيوتر  /يولوجن  وكالة 
كو املحدودة.

منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�ســوع  :ال�سن.  اجلن�سيــة  ذات 
 , النقالة  الهواتف   , الذكية  النقالة  الهواتف  من  ال�سركة 
باإ�ســم / اللم�س )الباد( وم�ستلزمات الهواتف النقالة.  لوحة 
برقم  املتحركة.  الهواتف  ل�سترياد  ال�سباحي  عبداهلل  علي 

)13730( وتاريخ:2021/6/2م.

البيولوجية  والتكنولوجيا  للعلوم  لب   - اإي  /�سركة  وكالة 
املحدودة.

الوكــالــة/املحللت  مو�ســوع  :الــ�ــســن.  اجلن�سيــة  ذات 
ل�سترياد  الطبية  /ميدرك�س  باإ�ســم  احليوية.  الكيميائية 
 )13731( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  والجهزة  الدويــة 

وتاريخ:2021/6/2م.

)امل�سنع(  فريليف  انرتنا�سيونال  ميدتيك  /جمموعة  وكالة 

�سركة ميدتيك انرتنا�سيونال فريليف )امل�سدر(.

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

فارما  انرتنا�سيونال  بايو  /�سركة  باإ�ســم  غذائية.  مكملت 

للتجارة املحدودة. برقم )13732( وتاريخ:2021/6/2م.

وكالة /�سركة جي . يف . �سمرقند اجنلرتا ايكو ميديكال.

الوكــالــة/حماليل  مو�ســوع  :اوزبك�ستان.  اجلن�سيــة  ذات 

احلقن الوريدي بالحجام )100 مل , 200 مل , 250مل , 500 

/ باإ�ســم  الدوائية.  والقرا�س  الكب�سولت  جانب  اإىل   ) مل 

م�سك للتجارة. برقم )13733( وتاريخ:2021/6/2م.

وكالة /دافي�س فارما �سوتيكال لبوراتوري�س.

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

برقم  لــلإ�ــســتــرياد.  ال�سفاء  /ب�سائر  باإ�ســم  ــة.  ــ الدوي مــن 

)13734( وتاريخ:2021/6/5م.
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وكالة /�سركة �سيجيانغ هيربوبيوتكنولوجي املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :ال�سن. مو�ســوع الوكــالــة/الجهزة املخربية 

الطبية  /نيوتك  باإ�ســم  املختربات.  وكوا�سف  وم�ستلزماتها 

للإ�سترياد. برقم )13735( وتاريخ:2021/6/6م.

وكالة /جمموعة �سركات �سان�سي مي باجن الدوائية املحدودة.

�سنفن.  الوكــالــة/مبيدات  مو�ســوع  :ال�سن.  اجلن�سيــة  ذات 

 )13736( برقم  وال�سترياد.  للتجارة  توب  /المــن  باإ�ســم 

وتاريخ:2021/6/6م.

وكالة /امرباليكرتك ان�سات لل�سناعة املحدودة.

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

ال�سركة )اأنظمة مانعة ال�سواعق والتاأري�س(. باإ�ســم /�سركة 

اولد ي�س عبده عبداهلل للتجارة وال�سناعة والوكالت الدولية 

)يقن و�سركاه(. برقم )13737( وتاريخ:2021/6/6م.

وكالة /لين�سوبري ميديزنتكنيك جي ام بي ات�س.

الطبية  الوكــالــة/الجهزة  مو�ســوع  :املانيا.  اجلن�سيــة  ذات 

/ باإ�ســم  �سنف.  ع�سر  ثلثة  لعدد  )اأ(  امللحق  يف  املــحــددة 

موؤ�س�سة ديده للأدوية وامل�ستلزمات الطبية. برقم )13738( 

وتاريخ:2021/6/6م.

وكالة /تورك للم�ستح�سرات الدوائية اخلا�سة املحدودة.

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

ال�سركة من املكملت الغذائية وامل�ستح�سرات الدوائية. باإ�ســم 

/تنوع للإ�سترياد. برقم )13740( وتاريخ:2021/6/6م.

وكالة /هيبي �سواجن جي كيميكال كو ملتيد.

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

من املبيدات املذكورة يف التفاقية لعدد ثلثة اأ�سناف. باإ�ســم 

برقم  والت�سدير.  الزراعية  للمدخلت  الخ�سر  /ال�سهل 

)13743( وتاريخ:2021/6/6م.

وكالة /ليدا فارما ايل�س للتجارة وال�سناعة املحدودة.

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

/ باإ�ســم  ال�سيدلنية.  الدوائية  امل�ستح�سرات  من  ال�سركة 

 )13744( بــرقــم  لــلإ�ــســتــرياد.  النفي�س  عــبــداهلل  موؤ�س�سة 

وتاريخ:2021/6/6م.

وكالة /بي.دي.ار. الدوائية الدولية اخلا�سة املحدودة.

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

املذكورة يف امللحق )1( لعدد �ستة اأ�سناف. باإ�ســم /�سركة هيلث 

الطبية  وامل�ستلزمات  الدوية  لتجارة  انرتنا�سيونال  اندليف 

املحدودة. برقم )13745( وتاريخ:2021/6/6م.


