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وكالة /موؤ�س�سة تريد الدولية املحدودة يونيرب�سنل.

الوكــالــة/املواد  مو�ســوع  :اال�سبانية.  اجلن�سيــة  ذات 

الغذائية الدقيقةواال�سمدة. باإ�ســم / موؤ�س�سة �سالح القرماين 

للإ�سترياد . برقم )12093( وتاريخ:2018/9/25م

وكالة /بارك فارما �سيوتيكالز.

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

برقم   . للإ�سترياد  عــادل  اأبــو  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  دوائــيــة. 

)12094( وتاريخ:2018/11/14م

وكالة /بهانو هيلث كري اخلا�سة املحدودة.

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

ـــة  االأدوي لتجارة  خمي�س   / باإ�ســم  االأدويــــة.  مــن  ال�سركة 

وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12095( وتاريخ:2018/11/14م

وكالة /�سركة راديانت بارينتريالز املحدودة.

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

باإ�ســم / موؤ�س�سة حممد العوا�سي ال�سترياد االدوية وامل�ستلزمات 

الطبية . برقم )12096( وتاريخ:2018/11/17م

وكالة /بيك�سولون.

ح�سب  الوكــالــة/طابعات  مو�ســوع  :الكورية.  اجلن�سيــة  ذات 

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

)12097( وتاريخ:2018/11/17م

وكالة /�سركة دي . �سي . اآي . للأدوية اخلا�سة املحدودة.

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

 . املحدودة  للتجارة  فارما  دوائــي  �سركة   / باإ�ســم  الدوائية. 

برقم )12098( وتاريخ:2018/11/17م

وكالة /�سركة �ساندونغ وات�سو للمعدات الطبية املحدودة.

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

الطبية املذكورة يف االتفاقية. باإ�ســم / العز فارما للإ�سترياد . 

برقم )12099( وتاريخ:2018/11/18م

الكيماوية  ت�سانغ�سنغ  جينت�سوجني  مدينة  /�سركة  وكالة 

املحدودة.

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

الدولية  �ستار  اليمن  �سركة   / باإ�ســم  اال�سمدة.  من  ال�سركة 

الزراعية املحدودة . برقم )12100( وتاريخ:2018/11/5م
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وكالة /ال�سركة امل�سرية للأغذية ب�سكو م�سر.

الوكــالــة/كيك.  مو�ســوع  :املــ�ــســريــة.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12101( بــرقــم   . التجارية  املن�سوب  ــلت  حم  / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/11/19م

وكالة /�سركة اجني هونغ دي للمنتجات الطبية املحدودة.

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

 / باإ�ســم  االتفاقية.  يف  املذكورة  الطبية  املــواد  من  ال�سركة 

املجد فارما تعز ال�سترياد االدوية وامل�ستلزمات الطبية . برقم 

)12102( وتاريخ:2018/11/17م

وكالة /�سركة �سفيزيرا البز اخلا�سة املحدودة.

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

للإ�سترياد  حــامت  وبــن  اجلعفري  �سركة   / باإ�ســم  دوائــيــة. 

وت�سويق االدوية . برقم )12103( وتاريخ:2018/11/21م

وكالة /�سركة عني للن�سيج.

ذات اجلن�سيــة :االردنية. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات ال�سجاد 

اجلديد  الفجر   / باإ�ســم  االتفاقية.  يف  املــذكــورة  واملوكيت 

للمفرو�سات . برقم )12104( وتاريخ:2018/11/18م

وكالة /معمل �سيفارما ل�سناعة االدوية الب�سرية.

ذات اجلن�سيــة :ال�سورية. مو�ســوع الوكــالــة/ادوية ومتممات 

غذائية. باإ�ســم / دياموند فارما الإ�سترياد االدوية وامل�ستلزمات 

الطبية . برقم )12105( وتاريخ:2018/11/21م

وكالة /راجي�ستان للم�سادات احليوية املحدودة.

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

دوائية. باإ�ســم / خمي�س لتجارة االأدوية وامل�ستلزمات الطبية 

. برقم )12106( وتاريخ:2018/11/21م

وكالة /�سركة �سيتي لوك�س للإ�سترياد والت�سدير املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :ال�سينية. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات طبية 

احد  لعدد   )1( امللحق  يف  حمدد  هو  كما  اال�ستعمال  وحيده 

برقم   . واال�سترياد  للتجارة  انبي   / باإ�ســم  �سنف.  و�سبعون 

)12107( وتاريخ:2018/11/24م

وكالة /نادر اليف كيور اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/اأدوات جتميل.  ذات اجلن�سيــة :الهندية. مو�ســوع 

 )12108( بــرقــم   . لــلأدويــة  الــزبــيــدي  خمـــازن   / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/11/21م
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وكالة /معامل هاي جلن�س اخلا�سة املحدودة.

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

برقم  والت�سويق.  للإ�سترياد  نيو  اأول   / باإ�ســم  دوائــيــة. 

)12109( وتاريخ:2018/11/24م

وكالة /اورايا للرعاية ال�سحية.

ذات اجلن�سيــة :الهندية. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات الرعايه 

وامل�ستلزمات  الإ�سترياداالأدوية  كري  جلف   / باإ�ســم  ال�سحية. 

الطبية . برقم )12110( وتاريخ:2018/11/17م

)م�سنع(  املحدودة  بايو�ساين�س  رو�سيلب�س  /�سركة  وكالة 
�سركة انفيوجني فارما اخلا�سة املحدودة )م�سدر(.

عدد  الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 
�سنفني Infunox 60 mg / Infunox 40 mg. باإ�ســم 
/ املدار فارما للتوكيلت وا�سترياد االدوية . برقم )12111( 

وتاريخ:2018/11/24م

وكالة /جمموعة غذاء العاملية.

ذات اجلن�سيــة :الرتكية. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات �سكاكر 

فارما  ــا  رام  / باإ�ســم   .)Ribas Mintos( مــاركــة  احللق 

للإ�سترياد . برقم )12112( وتاريخ:2018/11/25م

وكالة /�سركة هيبي ويلث بلو اأو�سن الدولية للتجارة.
ذات اجلن�سيــة :ال�سينية. مو�ســوع الوكــالــة/اأ�سمده �سنفني 

.Chemical name : EDDHA fe 6%)1
 Chemical name: PoTassium Humate)2باإ�ســم 
/ اأكا�س ال�سترياد االآالت واملعدات الزراعية. برقم )12113( 

وتاريخ:2018/11/27م

وكالة /�سركة بريكيت املحدودة.

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

برقم  التجارية.  الهروجي  نبيل  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  حلويات. 

)12114( وتاريخ:2018/11/12م

وكالة /�سركة فودكري اخلا�سة املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :البولندية. مو�ســوع الوكــالــة/مواد غذائية 

للإ�سترياد.  فارما  النادر   / باإ�ســم  فودكري.  بالعلمة  خفيفة 

برقم )12115( وتاريخ:2018/11/28م

وكالة /�سركة تكنولوب ذ.م.م.

الوكــالــة/زيوت  مو�ســوع  :االإمــاراتــيــة.  اجلن�سيــة  ذات 

برتوتوب   / باإ�ســم  )برتومني(.  التجارية  بالعلمة  املحركات 

اويل للإ�سترياد. برقم )12116( وتاريخ:2018/11/28م
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وكالة /كافو دنتال املحدودة.

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

ــتــرياد  ــس طـــب اال�ـــســـنـــان. بــاإ�ــســــــــم / الــــزهــــراوي فـــارمـــا الإ�

 )12117( بـــرقـــم  ــة.  ــي ــب ــط ال ــات  ــزم ــل ــت ــس ــ� وامل االأدويــــــــة 

وتاريخ:2018/11/28م

وكالة /اأرجنتينا نوفا لل�سناعات الدوائية املحدودة.

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

مائة  وعددها   )2( امللحق  ح�سب  غذائية  ومكملت  دوائية 

وت�سعة �سنف. باإ�ســم / مين اليت فارما للأدوية وامل�ستلزمات 

الطبية. برقم )12118( وتاريخ:2018/11/28م

وكالة /بيوديل للأدوية اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :الــهــنــديــة.  اجلن�سيــة  ذات 

وم�ستح�سرات  الدوائية  وامل�ستح�سرات  الع�سبية  املنتجات 

 )12119( برقم  للإ�سترياد.  كري  ذابي�ست   / باإ�ســم  التجميل. 

وتاريخ:2018/11/28م

وكالة /نيو مود )ال�سرق االأو�سط ل�سناعة امل�سدات واالربطة 
الطبي(.

الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  :الرتكية.  اجلن�سيــة  ذات 
الواحة  �سركة   / باإ�ســم  ــة(.  ــط وارب )م�سدات  �سيدالنية 
 )12120( برقم  ــدودة.  ــح امل واال�ــســتــرياد  للتجارة  ميدكل 

وتاريخ:2018/11/28م

وكالة /موؤ�س�سة تو�سني تكنيكا.
هاي  الوكــالــة/مولد  مو�ســوع  :اليابانية.  اجلن�سيــة  ذات 
 high fuji deluxe deisel ـــزل  دي ديــلــوكــ�ــس  فــوجــي 
ال�سركة   / باإ�ســم  والتوابع.  الغيار  وقطع   generation
 )12121( برقم  املحدودة.  والتجهيزات  للمعدات  اليمنية 

وتاريخ:2018/11/28م

وكالة /يني فارما للتجارة الداخلية واخلارجية وامل�ستلزمات 
الطبية و�سناعة امل�ستح�سرات الدوائية اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  :الــرتكــيــة.  اجلن�سيــة  ذات 
ــم / امنــــاء فـــارمـــا لــلــتــجــارة  ـــ ـــ ــلت غـــذائـــيـــة. بــاإ�ــس ــم ــك وم
 )12122( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدويــة  وا�سترياد 

وتاريخ:2018/11/28م

املنتجات  جمال  يف  والبحث  للتطوير  فارما  /نوفيلتي  وكالة 
املركبة املحدودة.

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :ال�سوي�سرية.  اجلن�سيــة  ذات 
 )1( امللحق  يف  واملــدرجــة  االتفاقية  يف  املــذكــورة  �سيدالنية 
للتجارة  فــارمــا  امنـــاء   / باإ�ســم  �سنف.  ع�سر  ثــلثــه  لــعــدد 
 )12123( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  ــة  االدوي وا�سترياد 

وتاريخ:2018/11/28م

وكالة /نيو كلوتك رمييديز اخلا�سة املحدودة.

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

باإ�ســم / موؤ�س�سة حممد مهدي ال�ساعر لتجارة االدوية. برقم 

)12124( وتاريخ:2018/11/28م
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وكالة /خمتربات روزوما اخلا�سة املحدودة.

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

دوائية ح�سب امللحق املرفق ولعدد �سته اأ�سناف وكذا املنتجات 

وامل�ستلزمات  لــلدويــة  اجلاكي  مركز   / باإ�ســم  امل�ستقبلية. 

الطبية. برقم )12125( وتاريخ:2018/12/2م

وكالة /موؤ�س�سة جممع ال�سنط الراقية.

الوكــالــة/�سنط.  مو�ســوع  :ال�سعودية.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12126( بــرقــم  للتجارة.  ال�سليماين  ــلت  حم  / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/12/3م

وكالة /م�سنع �سركة �سناعة احلقائب العاملية.

الوكــالــة/حقائب.  مو�ســوع  :ال�سعودية.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12127( بــرقــم  للتجارة.  ال�سليماين  ــلت  حم  / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/12/3م

وكالة /�سينتي�س املحدودة )منتج(/ ديبوي �سينتي�س )م�سدر(.

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  :ال�سوي�سرية.  اجلن�سيــة  ذات 

وخدمات  والتوكيلت  للتجارة  ال�سرق  �سركة   / باإ�ســم  طبية. 

حقول النفط. برقم )12128( وتاريخ:2018/12/3م

وكالة /�سركة غوانغدونغ ليتاي الدوائية املحدودة.

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

دوائية. باإ�ســم / الرنيم الطبية للإ�سترياد. برقم )12129( 

وتاريخ:2018/12/2م

وكالة /�سركة فيجن.

الوكــالــة/جمموعة  مو�ســوع  :الفرن�سية.  اجلن�سيــة  ذات 

منتجات االوعية الدموية وعددها خم�س جمموعات املذكورة 

يف االتفاقية. باإ�ســم / بل�سم ال�سرق الطبية. برقم )12130( 

وتاريخ:2018/12/2م

وكالة /جمموعة غذاء العاملية.

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

النجري  �ــســركــة   / باإ�ســم  الــتــاج.  ــة  ــارك م احلــلــق  �سكاكر 

 )12131( برقم  املــحــدودة.  والتوكيلت  للتجارة  الطبية 

وتاريخ:2018/12/4م

وكالة /معامل ويل�سري )اخلا�سة( املحدودة.

الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :الباك�ستانية.  اجلن�سيــة  ذات 

اجلاهزة.  الوظيفية  واالغذية  والع�سبية  الدوائية  املنتجات 

باإ�ســم / �سركة املح�سار واخوان لتجارة االدوية وامل�ستلزمات 

الطبية. برقم )12132( وتاريخ:2018/12/5م
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وكالة /معامل ا�س . اأ . فيدا.
ذات اجلن�سيــة :الفرن�سية. مو�ســوع الوكــالــة/مواد الفح�س 
وواحد  ثلثمائة  لعدد   )1( امللحق  يف  املذكورة  الت�سخي�سية 
اجلنتني  اأر�س  مع  مت�سابهه  اأ�سناف  ثمانية  تنزيل  بعد  �سنف 
برقم  للإ�سترياد.  الطبية  احلداثه  مين   / باإ�ســم  للأدوية. 

)12133( وتاريخ:2018/12/5م

وكالة /�سركة زي . ام . �سي املحدودة.

ابر.  الوكــالــة/بودرة  مو�ســوع  :ال�سينية.  اجلن�سيــة  ذات 

التجارية.  واخلدمات  للإ�سترياد  الدولية  بلحدود   / باإ�ســم 

برقم )12134( وتاريخ:2018/12/14م

وكالة /�سركة بكني جينوي كانغدا للأدوات الطبية املحدودة.

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

االمتنان   / باإ�ســم  الطبية.  امل�ستلزمات  من  ال�سركة  منتجات 

 )12135( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدويــة  ال�سترياد 

وتاريخ:2018/12/4م

وكالة /�سركة ا�سكايف الدوائية املحدودة.

الوكــالــة/كافة  مو�ســوع  :البنغلد�سية.  اجلن�سيــة  ذات 

وامل�ستلزمات  للأدوية  الطيال   / باإ�ســم  الدوائية.  املنتجات 

الطبية. برقم )12136( وتاريخ:2018/12/2م

وكالة /�سركة �سنفيت فارما اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/االدوية.  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12137( بــرقــم  لـــلإ�ـــســـتـــرياد.  ــــل  االم فــجــر   / ـــــم  ـــ بــاإ�ــس

وتاريخ:2018/12/4م

وكالة /�سركة ايفنت�س.

االأدوية  الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 

و�سراب  املعلق  و�سراب  ومراهم  وكب�سوالت  اأقرا�س  �سكل  على 

 )12138( برقم  للإ�سترياد.  ــل  االم فجر   / باإ�ســم  ــاف.  ج

وتاريخ:2018/12/4م

)م�سنع(  املحدودة  اخلا�سة  فارما   . دي   . جيه   . /كيه  وكالة 

ت�سيم جينك�س البوراتوريز اخلا�سة املحدودة )م�سدر(.

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

دوائية. باإ�ســم / اليمان فارما ال�سترياد االدوية وامل�ستلزمات 

الطبية. برقم )12139( وتاريخ:2018/12/8م

وكالة /�سركة بيك ول ب�سكت اخلا�سة املحدودة.

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

االحــمــدي  من�سور  علي   / باإ�ســم  واحلــلــويــات.  الب�سكويت 

للتجارة. برقم )12140( وتاريخ:2018/12/5م
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وكالة /فارما هاب.

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

الكادر للأدوية وامل�ستلزمات الطبية. برقم  باإ�ســم /  دوائية. 

)12141( وتاريخ:2018/12/9م

وكالة /نيو فيتال هيلث املحدودة.

الوكــالــة/امل�ستح�سرات  ذات اجلن�سيــة :اال�سبانية. مو�ســوع 

امللحق  ح�سب  احلمية  واأغذية  الغذائية  واملكملت  الطبيعية 

)اأ( وعددها ثلثة اأ�سناف. باإ�ســم / املاروم فارما للإ�سترياد. 

برقم )12142( وتاريخ:2018/12/10م

وكالة /بروك فارما اخلا�سة املحدودة.

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

ال�سركة من االأدوية. باإ�ســم / ادفان�س كري ال�سترياد االدوية 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )12143( وتاريخ:2018/12/5م

وكالة /�سركة �سيد للت�سدير.

الوكــالــة/بذور  مو�ســوع  :االمــريــكــيــة.  اجلن�سيــة  ذات 

خ�سروات. باإ�ســم / دار الوادي الإ�سترياد املدخلت الزراعية. 

برقم )12144( وتاريخ:2018/12/10م

وكالة /ميدي �سيف الدوائية.

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  :الباك�ستانية.  اجلن�سيــة  ذات 

باإ�ســم / �سركة روا�سي ال�سعيده للتجارة والت�سويق املحدودة. 

برقم )12145( وتاريخ:2018/12/5م

وكالة /�سوي�س جارنري لعلوم احلياة.

الوكــالــة/الرتاكيب  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 

الدوائية اجلاهزة بح�سب امللحق )1( وعددها �سبعة وع�سرون 

�سنف. باإ�ســم / مين اليت فارما للأدوية وامل�ستلزمات الطبية. 

برقم )12146( وتاريخ:2018/12/10م

واالغــذيــة  اخلــارجــيــة  للتجارة  ا�سطنبول  /�سركة  وكــالــة 
املحدودة.

الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الــرتكــيــة.  اجلن�سيــة  ذات 
غذائية )ب�سكويت و�سوكلته وكيك( ح�سب امللحق )1( لعدد 
برقم  واال�سترياد.  للتجارة  اجلــوزي   / باإ�ســم  اأ�سناف.  �ستة 

)12147( وتاريخ:2018/12/11م

وكالة /�سانتيك ميديكال برودكت املحدودة.

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

وامل�ستلزمات  للأدوية  الربق   / باإ�ســم  للمت�سا�س.  قابلة  غري 

الطبية. برقم )12148( وتاريخ:2018/12/11م
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وكالة /�سركة جوميد للدوية واملنتجات ال�سحية امل�ساهمة.

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

ال�سركة )ادوية وم�ستح�سرات جتميل(. باإ�ســم / موهاج فارما 

 )12149( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدويــة  ال�سترياد 

وتاريخ:2018/12/11م

وكالة /�سركة جون�سون اند �سميث.

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

برقم  للإ�سترياد.  فارما  العز   / باإ�ســم  الدوائية.  ال�سركة 

)12150( وتاريخ:2018/12/15م

وكالة /�سركة �سريت�سم الدوائية اخلا�سة املحدودة.

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

حممد  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  وامل�ستقبلية.  احلالية  الدوائية 

برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االدويـــة  ال�سترياد  العوا�سي 

)12151( وتاريخ:2018/12/12م

وكالة /ايلكا�س لتجارة وت�سنيع املنتجات ال�سحية املحدودة.

الوكــالــة/حفاظات  مو�ســوع  :الرتكية.  اجلن�سيــة  ذات 

باالتفاقية.  املــذكــورة  التجارية  بالعلمة  مبللة  ومناديل 

باإ�ســم / اليو�سف للتجارة العامة واالإ�سترياد. برقم )12152( 

وتاريخ:2018/12/15م

وكالة /ايزي دي اإك�س دي بي ايه اليف هيلث.
ذات اجلن�سيــة :االمريكية. مو�ســوع الوكــالــة/جميع اأنظمة 
ــواد  وامل  IRMA TRUPOINT ايرماتروبوينت  جهاز 
اال�ستهلكية اخلا�سة بالفح�س . جميع اأنظمة جهاز ايرما ال 
بالفح�س.  اخلا�سة  اال�ستهلكية  واملواد   IRMA LH ات�س 
الطبية.  وامل�ستلزمات  االدوية  ال�سترياد  كري  برامي   / باإ�ســم 

برقم )12153( وتاريخ:2018/12/12م

وكالة /ابيك�س ميدالب.

 - طبي  الوكــالــة/قطن  مو�ســوع  :امل�سرية.  اجلن�سيــة  ذات 

غيارات طبية - �سا�س طبي - اربطة. باإ�ســم / موؤ�س�سة ال�سعادة 

للأدوية. برقم )12154( وتاريخ:2018/12/10م

وكالة /�سركة لوج�س فارما املحدودة.

الوكــالــة/ مــو�ــســــــــوع  ــو.  ــن ــاري م ــان  ــس �: اجلن�سيــة  ذات 

موؤ�س�سة   / باإ�ســم  االدويــــة.  مــن  ال�سركة  منتجات  جميع 

 )12155( بــرقــم  الــطــبــيــة.  واملــ�ــســتــلــزمــات  لـــلأدويـــة  جـــال 

وتاريخ:2018/12/16م

وكالة /�سركة داكلوبايو فارما �سيوتي�سي املحدودة.

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

 / باإ�ســم  اأ�ــســنــاف.  ثمانية  ولــعــدد  امللحق  ح�سب  دوائــيــة 

الطبية. برقم )12156(  وامل�ستلزمات  موؤ�س�سة جال للأدوية 

وتاريخ:2018/12/16م
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وكالة /�سركة الروزا اميانيويل �سيمنتي املحدودة.

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

 )12157( برقم  لل�سترياد.  االول  الزراعي  املركز   / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/12/17م

وكالة /تيكنو ميد.

ذات اجلن�سيــة :الباك�ستانية. مو�ســوع الوكــالــة/جميع اأنواع 

ومنتجات  الطبية  واملــعــدات  واالدوات  اجلراحية  االدوات 

الطبية  للم�ستلزمات  الطبيب   / باإ�ســم  االخرى.  امل�ست�سفيات 

واالدوية. برقم )12158( وتاريخ:2018/12/15م

وكالة /�سركة �سري اوميا �سريجيكال اخلا�سة املحدودة.
الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 
من  ذلــك  اإىل  ومــا  والــيــنــوالت  احلقن  انـــواع  كافة  جراحية 
�سركة   / باإ�ســم  جديدة.  منتجات  واي  اجلراحية  املنتجات 
برقم  املــحــدودة.  الطبية  وامل�ستلزمات  لللدوية  �سحاري 

)12159( وتاريخ:2018/12/17م

وكالة /�سركة انهوي او�سني الدوائية املحدودة.

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

دوائية. باإ�ســم / موؤ�س�سة ايفل للأدوية وامل�ستلزمات الطبية. 

برقم )12160( وتاريخ:2018/11/14م

وكالة /�سركة فيفا للأدوية املحدودة.

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

بالب�سرة.  العناية  ومنتجات  غذائية(  )مكملت  جــاهــزة 

باإ�ســم / تر�ست الدولية للتجارة واملقاوالت. برقم )12161( 

وتاريخ:2018/12/18م

وكالة /او�ساكا الدوائية اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12162( بــرقــم  الــتــجــاريــة.  املن�سوب  حمــلت   / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/12/18م

وكالة /كاتربيلر )كينجت�سو( املحدودة.

وقطع  الوكــالــة/اآالت  مو�ســوع  :ال�سينية.  اجلن�سيــة  ذات 

الغيار واملحركات امل�ستعا�سه اجلديدة. باإ�ســم / �سركة تهامة 

التجارية. برقم )12163( وتاريخ:2018/12/18م

وكالة /�سركة �سنزين انكي لتكنولوجيا احلديثة املحدودة.

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

جلوبال  احلـــاج   / باإ�ســم  االتــفــاقــيــة.  يف  املــذكــورة  طبية 

 )12164( بــرقــم  املــــحــــدودة.  ــار  ــم ــث ــت ــس واال� لــلــمــ�ــســاريــع 

وتاريخ:2018/12/17م
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وكالة /ال�سركة امل�ساهمة يف . �سي . بي فارما �سيوتيكال.

ذات اجلن�سيــة :الفيتنامية. مو�ســوع الوكــالــة/ادوية ح�سب 

امللحق )1( لعدد اثنى ع�سر �سنف. باإ�ســم / ذو النورين للتجارة 

العامة والتوكيلت . برقم )12165( وتاريخ:2018/12/19م

وكالة /�سريف الدوائية.

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

اأمان احلكمة للأدوية وامل�ستلزمات  الدوائية. باإ�ســم / �سركة 

الطبية. برقم )12166( وتاريخ:2018/12/19م

وكالة /�سركة اي . اي . ا�س . ام . املتحدة.

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

باإ�ســم  التكميلية.  باالتفاقية  املرفق  )اأ(  امللحق  يف  املو�سحة 

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

)12167( وتاريخ:2018/12/17م

وكالة /�سركة فينو )�سوت�سو( للتكنولوجيا املحدودة.

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

ومتوين  الطبية  للخدمات  العريفي   / باإ�ســم  الرتا�ساوند. 

امل�ست�سفيات. برقم )12168( وتاريخ:2018/12/17م

وكالة /�سركة جيانغ�سو فويل للمعدات الطبية املحدودة.

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

باإ�ســم  اأجهزة.  خم�سة  وعددها  االتفاقية  يف  املذكورة  طبية 

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

)12169( وتاريخ:2018/12/17م

وكالة /�سرك فور�سنت ريفورم.

علمة  الوكــالــة/ع�سل  مو�ســوع  :االملانية.  اجلن�سيــة  ذات 

برقم  للتجارة.  اجلرا�س   / باإ�ســم   .Langneseالجننيز

)12170( وتاريخ:2018/12/19م

وكالة /م�سنع ال�سركة ال�سعودية ل�سناعة اال�سفنج املحدودة.

الوكــالــة/ا�سفنج  مو�ســوع  :ال�سعودية.  اجلن�سيــة  ذات 

)املراتب/�س�ست( اال�سفنج وم�ستلزمات النوم. باإ�ســم / الفي�ساين 

للإ�سترياد. برقم )12171( وتاريخ:2018/12/19م

وكالة /ت�سجيانغ �سيندو ملعدات اخلياطة املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :ال�سينية. مو�ســوع الوكــالــة/مكينة اخلياطة 

يو�سف  حمــلت   / باإ�ســم  االتفاقية.  يف  املــذكــورة  بالعلمة 

التجارية. برقم )12172( وتاريخ:2018/12/16م
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وكالة /�سركة فوجيان تامي وتيانهي لل�سناعات املحدودة.

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

�سحية. باإ�ســم / �سركة �سحاري للأدوية وامل�ستلزمات الطبية 

املحدودة. برقم )12173( وتاريخ:2018/12/22م

وكالة /كونكورد بايوتك املحدودة.

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

دوائية ح�سب امللحق )1( لعدد �سبعة اأ�سناف. باإ�ســم / توداك 

للتجارة. برقم )12174( وتاريخ:2018/12/22م

وكالة /بي تي ايلنقبريدانا ل�سناعة االإطارات.

الوكــالــة/ مــو�ــســــــــوع  ــيــة.  ــس ــو� ــدن :االن اجلن�سيــة  ذات 

باالتفاقية.  املذكورة  التجارية  بالعلمة  �سيارات  اإطــارات 

 )12175( برقم  للإ�سترياد.  نعمان  حممود  ب�سام   / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/12/18م

وكالة /�سركة اأم القرى للنقل.
حجاج  الوكــالــة/نقل  مو�ســوع  :ال�سعودية.  اجلن�سيــة  ذات 
املحافظات  من  عــدد  اإىل  املكرمه  ومكه  جــده  من  ومعتمرين 
للحج  افــنــان   / باإ�ســم  االتــفــاقــيــة.  يف  املــذكــورة  اليمنية 
 )12176( برقم  التجارية.  والتوكيلت  وال�سياحه  والعمره 

وتاريخ:2018/12/24م

الطبية  واالحزمه  الطبية  للم�ستلزمات  زوال  /م�سنع  وكالة 
وال�سرجنات.

الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  :امل�سرية.  اجلن�سيــة  ذات 
الإ�سترياد  فارما  مين  ال�سلم   / باإ�ســم  طبية.  واحزمة  طبية 
 )12177( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  واالجهزة  ــة  االأدوي

وتاريخ:2018/12/23م

وكالة /�سانت اليف فارما �سيوتيكالز املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :الهندية. مو�ســوع الوكــالــة/تراكيب دوائية 

 )12178( برقم  للأدوية.  فارما  زيد  ابو   / باإ�ســم  جاهزة. 

وتاريخ:2018/12/18م

يف  �ساتي�س  يوناري  تيوكيتيم  هيزيل  تريدا  /�سركة  وكالة 
داجيتم املحدودة.

ازالة  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الرتكية.  اجلن�سيــة  ذات 
ال�سعر ذات العلمة التجارية املذكورة باالتفاقية لعدد اثنان 
برقم  واملقاوالت.  للتجارة  كاملني   / باإ�ســم  �سنف.  وثلثون 

)12179( وتاريخ:2018/12/26م

وكالة /�سركة اكري للتكنولوجيا املحدودة.

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

خا�سة بالتنف�س وملحقاتها امل�سنعة بوا�سطة اأكري. باإ�ســم / عني 

ال�سحة للإ�سترياد. برقم )12180( وتاريخ:2018/12/24م
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وكالة /بيتا للأدوية املحدودة .

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

برقم  للتجارة.  ال�ساملة   / باإ�ســم  االأدويــــة.  مــن  ال�سركة 

)12181( وتاريخ:2018/12/18م

وكالة /�سركة فاليو ميد فارما املحدودة .

لعدد  الوكــالــة/ادوية  مو�ســوع  :االيطالية.  اجلن�سيــة  ذات 

اربعة ا�سناف واملذكورة يف االتفاقية ما عدا اال�سناف امل�سجله 

برقم  للتجارة.  ال�سامله   / باإ�ســم  الرحمة.  �سركة  با�سم 

)12182( وتاريخ:2018/12/18م

وكالة /غم اند ايه فارما كيم.

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  :الربيطانية.  اجلن�سيــة  ذات 

برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  للدوية  �سريه  جبل   / باإ�ســم 

)12183( وتاريخ:2018/12/29م

وكالة /�سلرت فارما املحدودة.
الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :الــهــنــديــة.  اجلن�سيــة  ذات 
ح�سب  الب�سري  اال�ستعمال  ذات  ال�سحية  الرعاية  منتجات 
�سباأ  �سركة   / باإ�ســم  �سنف.  وع�سرون  خم�سة  لعدد  امللحق 
 )12184( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  لــلأدويــة  الدولية 

وتاريخ:2018/12/25م

وكالة /�سركة ت�سجيانغ �سايل ابر�سيف للتكنولوجيا املحدودة.

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

باإ�ســم / علي علي نا�سر   .)SALI( ور�س بالعلمة التجارية

�سواد للإ�سترياد. برقم )12185( وتاريخ:2018/12/29م

وكالة /جروتك�س.

ح�سب  الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  :الرو�سية.  اجلن�سيــة  ذات 

امللحق )1( لعدد اربعة وع�سرون �سنف. باإ�ســم / فارما بيديا 

للإ�سترياد. برقم )12186( وتاريخ:2018/12/26م

وكالة /اليت ميد الواليات املتحدة االمريكية.

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

الفلح   / باإ�ســم  دوائية.  وم�ستح�سرات  طبية  وم�ستلزمات 

برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  االأجــهــزة  الإ�سترياد  التجارية 

)12187( وتاريخ:2018/12/29م

وكالة /دكتور ناندالل تيواري الدوائية اخلا�سة املحدودة.
ح�سب  الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 

امللحق )2(
 carctol capsule 500 mg )each bottle contains 
120 capsules( . 
 باإ�ســم / العريفي للخدمات الطبية ومتوين امل�ست�سفيات. برقم

)12188( وتاريخ:2018/12/18م


