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وكالة /اأي بام للرعاية ال�صحية اخلا�صة املحدودة.
 , الرجيم  الوكــالــة/اغذية  مو�صــوع  :الهند.  اجلن�صيــة  ذات 
الوظيفية  واالغذية   , الغذائية  واملكمالت  الغذائية  احلمية 
حتت العالمة التجاري  هيلث رونتي. باإ�صـــــم / املعايل ميديكال 
 )13158( برقم  الطبية.  وامل�صتلزمات  االدويــة  ال�صترياد 

وتاريخ:2020/7/5م

وكالة /�صركة جيانغ�صو هوب لالأجهزة الطبية املحدودة.

ذات اجلن�صيــة :ال�صني. مو�صــوع الوكــالــة/م�صتلزمات زراعة 

وتقومي العظام ذات العالمة التجارية هوب Hope. باإ�صـــــم 

/ موؤ�ص�صة عبداهلل بن مطيع فارما لالإ�صترياد. برقم )13159( 

وتاريخ:2020/7/7م

وكالة /كانيك�صا اليف �صاين�صز اخلا�صة املحدودة.

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

�صباأ  رواد  �صركة   / باإ�صـــــم  التجميل.  وم�صتح�صرات  الدوائية 

لل�صناعة والتجارة. برقم )13160( وتاريخ:2020/7/12م

وكالة /البا ما�صرت اند �صرتي.

انواع  الوكــالــة/كافة  مو�صــوع  :باك�صتان.  اجلن�صيــة  ذات 

 LAPA ختم  حتمل  التي  واال�ــصــنــان  اجلــراحــيــة  االدوات 

العماري ال�صترياد  باإ�صـــــم / عبدالوهاب   .MASTER CE

امل�صتلزمات الطبية. برقم )13161( وتاريخ:2020/7/8م

وكالة /بي تي �صوهو اند �صرتي فارما �صي.

الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :اندوني�صيا.  اجلن�صيــة  ذات 

ال�صيدله  خرباء  �صركة   / باإ�صـــــم  )اأ(.  امللحق  ح�صب  دوائية 

 )13162( برقم  املــحــدودة.  الطبية  وامل�صتلزمات  لالدوية 

وتاريخ:2020/5/20م

وكالة /ديني�س كيم الب املحدودة.

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

�صركة   / باإ�صـــــم   .)INFUSIONS( الوريدي  الت�صريب 

 )13163( برقم  الطبية.  وامل�صتلزمات  لــالأدويــة  �صحاري 

وتاريخ:2020/7/14م

وكالة /�صركة هانغت�صو رومليد املحدودة.

ومنتجات  الوكــالــة/ادوية  مو�صــوع  :ال�صني.  اجلن�صيــة  ذات 

رول  جلوبال  التجارية  بالعالمة  امللحق  يف  املحدده  خمربية 

االدوية  الإ�صترياد  االمني  ركن   / باإ�صـــــم   .Global Roll

وامل�صتلزمات الطبية. برقم )13164( وتاريخ:2020/7/14م

وكالة /�صركة جيرنوي بيوتيك.
ذات اجلن�صيــة :ال�صني. مو�صــوع الوكــالــة/اأجهزة طبية وهي 

.Ge200 )Electrolyte Analyzer( & reagent :
CA51 & CA 52 & CA54 )Coagultion( Ana-

lyzer. باإ�صـــــم / موؤ�ص�صة ديده لالأدوية وامل�صتلزمات الطبية. 
برقم )13165( وتاريخ:2020/7/14م
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وكالة /فانكوي�س لالأدوية.
منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�صــوع  :الهند.  اجلن�صيــة  ذات 
التجميل , م�صتهلكات الرعاية , الرعاية ال�صخ�صية , الع�صبية 
 , حبوب  هيئة  على  ــة  االدوي  , امل�صوقه  ــة  االدوي  , التغذية   ,
كب�صوالت ومعلق بوردة , �صراب , مراهم , بخاخات , كرميات. 
. برقم  العامة  واملقاوالت  للتجارة  الهندي  موؤ�ص�صة  باإ�صـــــم / 

)13166( وتاريخ:2020/7/14م

وكالة /ويلونا لالأدوية اخلا�صة املحدودة.

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

امل�صنعة على هيئة حبوب , كب�صوالت , املعلق , �صرابات , مراهم 

واملقاوالت  للتجارة  الهندي  موؤ�ص�صة   / باإ�صـــــم  كرميات.   ,

العامة. برقم )13167( وتاريخ:2020/7/14م

وكالة /ثريمو الكرتون ال اي دي ذات امل�صئولية املحدودة.

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

العاملية  تكنوميد  �صركة   / باإ�صـــــم  )اأ(.  امللحق  يف  املدرجة 

للتجارة والتوكيالت. برقم )13168( وتاريخ:2020/6/30م

وكالة /هولنديا للبذور.

البذور  الوكــالــة/كافة  مو�صــوع  :هولندا.  اجلن�صيــة  ذات 

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

الزراعية. برقم )13169( وتاريخ:2020/7/19م

وكالة /�صركة جمموعة جياجن�صو كي�صينج املحدودة.

الوكــالــة/املبيدات  مو�صــوع  :الــ�ــصــني.  اجلن�صيــة  ذات 

الكيميائية الزراعية املحددة يف االتفاقية لعدد �صتة اأ�صناف. 

الزراعية.  املدخالت  ال�صترياد  الزراعية  التالل   / باإ�صـــــم 

برقم )13170( وتاريخ:2020/7/19م

الزراعية  الكيماويات  لتكنولوجيا  بو  جينغ  /�صركة  وكالة 

املحدودة.

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

املبيدات احل�صرية Pesticides. باإ�صـــــم / النور�س الزراعية 

للمدخالت الزراعية. برقم )13171( وتاريخ:2020/7/15م

وكالة /كرو�س فارما.

حملي  الوكــالــة/منتج  مو�صــوع  :م�صر.  اجلن�صيــة  ذات 

 / باإ�صـــــم   .Sweet Line الين  �صويت  لل�صكر  بديل  �صناعي 

 )13172( برقم  املحدودة.  الدولية  الطبية  النهدي  �صركة 

وتاريخ:2020/6/18م

وكالة /�صركة �صوزهو ميدماي للتكنولوجيا احليوية املحدودة.
ماركة  الوكــالــة/منتجات  مو�صــوع  :ال�صني.  اجلن�صيــة  ذات 
طبي  قطن   , واحــدة  ملرة  ت�صتخدم  حقن  وهي   medmay
وقفازات  احلمل  فح�س  وا�صرطه  قطن  ولفات  متعرج  وقطن 
واحده  ملرة  ت�صتخدم  وجه  واقنعة  كحولية  و�صائد  التك�س 
و�صمادات �صا�س ما عدى كوا�صف حتليل الدماخلا�صة بـ خالد 
ميديكال  تريد  �صباأ  ار�س   / باإ�صـــــم  العبادي.  مر�صد  حممد 

للتجارة. برقم )13173( وتاريخ:2020/7/4م
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وكالة /بايو �صيدو�س املحدودة.

الوكــالــة/ادوية  مو�صــوع  :االرجــنــتــني.  اجلن�صيــة  ذات 

عبارة عن حقن وقنينات املذكورة يف خطاب التعيني. باإ�صـــــم 

 )13174( بــرقــم  والــتــوكــيــالت.  للتجارة  فــارمــا  بيوميد   /

وتاريخ:2020/7/20م

وكالة /�صركة دي.ار.جيم.

ذات اجلن�صيــة :كوريا. مو�صــوع الوكــالــة/منتجات الت�صوير 

باإ�صـــــم   .)1( امللحق  يف  مو�صح  هو  كما  الطبي  الت�صخي�صي 

 )13175( بــرقــم  الطبية.  للم�صتلزمات  ال�صهاري  ميد   /

وتاريخ:2020/7/18م

وكالة /�صركة وي - يونغ ال�صناعية والتجارية املحدودة.

املبيدات  الوكــالــة/جميع  مو�صــوع  :ال�صني.  اجلن�صيــة  ذات 

للتجارة  ال�صعيدة  النخيل   / باإ�صـــــم  الزراعية.  واال�صمدة 

العامة. برقم )13176( وتاريخ:2020/7/5م

وكالة /بري�صي�س كيميفارما اخلا�صة املحدودة.

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

�صركة   / باإ�صـــــم   .)1( االتفاقية  يف  املــذكــورة  الــدوائــيــة 

املحدودة. برقم  الطبية  وامل�صتلزمات  لالأدوية  فارما  ال�صبيان 

)13177( وتاريخ:2020/7/22م

وكالة /�صركة ت�صنغت�صو يوبينتانغ للمعدات الطبية.

الوكــالــة/الكمادات املربدة  ذات اجلن�صيــة :ال�صني. مو�صــوع 

النهدي فارما لتجارة االدوية  باإ�صـــــم /   . واخلاف�صةللحراره 

وامل�صتلزمات الطبية. برقم )13178( وتاريخ:2020/7/22م

وكالة /ا�س.ا�س ملنتجات الت�صحيم.

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

غيار  وقطع  الت�صحيم  ومعدات  اليدوية  املعدات  من  ال�صركة 

الكويل  علي  �صالح  هائل  موؤ�ص�صة   / باإ�صـــــم   . الــدراجــات 

لالإ�صترياد. برقم )13179( وتاريخ:2020/7/22م

وكالة /موؤ�ص�صة �صفريات االف�صل للنقل الديل.

الركاب  الوكــالــة/نقل  مو�صــوع  :ال�صعودية.  اجلن�صيــة  ذات 

واجلمهورية  ال�صعودية  العربية  اململكة  بني  ما  وامتعتهم 

الربي.  للنقل  ال�صباحي  يحيى  ح�صني   / باإ�صـــــم   . اليمنية 

برقم )13180( وتاريخ:2020/7/21م

وكالة /بونتيكا ايروتيك املحدودة.

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

ومنتجات م�صتح�صرات التجميل بح�صب امللحق )اأ( . باإ�صـــــم / 

املعايل ميديكال ال�صترياد االدوية وامل�صتلزمات الطبية. برقم 

)13181( وتاريخ:2020/7/22م
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وكالة /�صركة بي.ان.جي. للمعدات الطبية املحدودة.
منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�صــوع  :ال�صني.  اجلن�صيــة  ذات 
 -2  Infantincubator-1 الطبية  االجهزة  من  ال�صركة 
 .  PhotoTherapy  -3  Infantradiantwarmer
باإ�صـــــم / بروميد للتجارة واال�صترياد والتوكيالت التجارية. 

برقم )13182( وتاريخ:2020/7/14م

وكالة /غالينتك فارما اخلا�صة املحدودة - الهند.

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

برقم  لالإ�صترياد.  �صاين�س   / باإ�صـــــم   . )اأ,ب(  امللحق  ح�صب 

)13183( وتاريخ:2020/7/20م

وكالة /ا�صرتازن فارما املحدودة.

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

لالأدوية  جال  موؤ�ص�صة   / باإ�صـــــم   .  )1( امللحق  يف  املدرجة 

وامل�صتلزمات الطبية. برقم )13184( وتاريخ:2020/7/20م

وكالة /معامل فوجن املحدودة.

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

يف  املدرجة  الب�صري  لال�صتخدام  نهائية  جرعات  �صكل  على 

امللحق )اأ( لعدد �صبعة اأ�صناف . باإ�صـــــم / موؤ�ص�صة جال لالأدوية 

وامل�صتلزمات الطبية. برقم )13185( وتاريخ:2020/7/20م

وكالة /�صركة املجموعة العربية الدولية لالأدوية وال�صناعات 

الدوائية .

ب�صرية  الوكــالــة/اأدوية  مو�صــوع  :م�صر.  اجلن�صيــة  ذات 

وبيطرية . باإ�صـــــم / كوي�صت فارما للتجارة. برقم )13186( 

وتاريخ:2020/7/25م

وكالة /�صيجول فارما.

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

ال�صركة من امل�صتلزمات الطبية )منتجات �صا�س الفيو�صيدين( 

 )13187( برقم  واالإ�ــصــتــرياد.  للتجارة  انبي   / باإ�صـــــم   .

وتاريخ:2020/7/26م

وكالة /كومبو اك�صربت.
زراعية  الوكــالــة/مدخالت  مو�صــوع  :املانيا.  اجلن�صيــة  ذات 
لعدد خم�صه اأ�صناف بح�صب االتفاقية ما عدا اال�صناف املجلة 
ع�صر  ثالثة  وعددها  دغ�صان  احمد  �صالح   / ال�صابق  للوكيل 
�صنف. باإ�صـــــم / وادي ال�صحول ال�صترياد املدخالت الزراعية. 

برقم )13188( وتاريخ:2020/7/26م

وكالة /جي ال ال �صي )ناتيفيثا(.

الوكــالــة/ مو�صــوع  البي�صاء.  :رو�ــصــيــا  اجلن�صيــة  ذات 

 / باإ�صـــــم   .)1( امللحق  بح�صب  اجلاهزة  االأدويـــة  منتجات 

 )13195( برقم  املــحــدودة.  للتجارة  ال�صفاء  منارة  �صركة 

وتاريخ:2020/7/27م




