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وكالة /�سركة وي�سون الطبية املحدودة.

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

املذكورة يف االتفاقية ولعدد �سته منتجات. باإ�ســم / ابو العماد 

للأدوية . برقم )12237( وتاريخ:2019/1/20م

وكالة /�سركة ا�س.�سي. بالكان فارما �سوتيكال�س.

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

موؤ�س�سة   / باإ�ســم  الدوائية.  الطبية  املنتجات  من  ال�سركة 

�سادق الربحي للأدوية وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12238( 

وتاريخ:2019/1/26م

وكالة /�سركة تايرلنك املحدودة.

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

للتجارة  باجابر  �سامل  حممد  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  االإطـــارات. 

بح�سرموت . برقم )12239( وتاريخ:2019/1/27م

وكالة /�سركة ري�سكيور�س لعلوم احلياة املحدودة.
الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 
ــراب اجلــاف  ــس ــ� دوائــيــة )حــقــن وامـــبـــوالت واالقـــرا�ـــس وال
باإ�ســم  ال�سركة(.  منتجات  وجميع  العيون  وقطر  والكب�سوالت 
 )12240( برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  للأدوية  النظري   /

وتاريخ:2019/1/27م

وكالة /�سركة كورتني فارما �سيوتيكلزاخلا�سة املحدودة.

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

حمدده من منتجات ال�سركة من االدوية. باإ�ســم / مين هرمون 

 )12241( برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  ـــة  االأدوي لتجارة 

وتاريخ:2019/1/28م

وكالة /�سنرتيون لل�سناعات الدوائية والتجارة امل�ساهمة.

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

�سته  لعدد   )1( امللحق  يف  واملــذكــورة  ـــة  االأدوي مــن  ال�سركة 

برقم   . للإ�سترياد  ميا�س  فــرح  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  اأ�سناف. 

)12242( وتاريخ:2019/1/28م

وكالة /فاين ل�سناعة الورق ال�سحي.

فاين  الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :االردن.  اجلن�سيــة  ذات 

 . للتجارة  واخوانه  اخلربي  �سركة   / باإ�ســم  اأنواعها.  بكافة 

برقم )12243( وتاريخ:2019/1/28م

وكالة /برا�سوف�سكي زافود ميدي�سين�سكينج بريباراتوف.

البي�ساء. مو�ســوع الوكــالــة/منتجات  ذات اجلن�سيــة :رو�سيا 

دوائية ح�سب القائمة املرفقة. باإ�ســم / موؤ�س�سة ماأرب للأدوية 

. برقم )12244( وتاريخ:2019/1/28م
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وكالة /موؤ�س�سة عدنان حممد �سالح مو�سلي.

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

برقم   . وال�سياحة  لل�سفريات  العطايف   / باإ�ســم  الركاب.  نقل 

)12245( وتاريخ:2019/1/28م

وكالة /�سريون للعقاقري واالدوية اخلا�سة املحدودة.

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

اربعة وع�سرون �سنف ح�سب امللحق )اأ(. باإ�ســم / الزغري فارما 

 )12246( برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  ــة  االدوي الإ�سترياد 

وتاريخ:2019/1/29م

وكالة /�سركة حريتاين والنع�ساين.

الوكــالــة/اأدوية  مو�ســوع  :الــ�ــســوريــة.  اجلن�سيــة  ذات 

العقاب   / باإ�ســم  جتميل.  وم�ستح�سرات  طبية  وم�ستلزمات 

 )12247( برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  لــلأدويــة  الذهبي 

وتاريخ:2019/1/28م

وكالة /�سركة افراب كيم املحدودة.

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

ت�سعه  لعدد   )1( امللحق  ح�سب  غذائية  ومكملت  �سيدالنية 

برقم   . للإ�سترياد  فارما  الثقة   / باإ�ســم  �سنف.  وخم�سون 

)12248( وتاريخ:2019/1/28م

وكالة /�سركة اكريتي لل�سناعات الدوائية املحدودة.

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

االأدوية  الإ�سترياد  العوا�سي  حممد  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  دوائية. 

وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12249( وتاريخ:2019/1/29م

وكالة /يوين فارما املحدودة.

الوكــالــة/اجلرعات  مو�ســوع  :امــريــكــا.  اجلن�سيــة  ذات 

الدوائية اجلاهزة ح�سب امللحق لعدد �سنفني. باإ�ســم / حملت 

املن�سوب التجارية . برقم )12250( وتاريخ:2019/1/29م

اال�ستعمال  ذات  اجلراحة  مل�ستلزمات  تايجر  /�سركة  وكالة 

الوحيد اخلا�سة املحدودة.

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

وامل�ستلزمات  االأدوية  الإ�سترياد  فارما  عريره   / باإ�ســم  طبية. 

الطبية . برقم )12251( وتاريخ:2019/1/30م

وكالة /�سركة اوتارانكال بيوتك ليمتد.

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

والتوكيلت  للتجارة  �سركة ترا�سي  باإ�ســم /  دوائية جاهزة. 

املحدودة . برقم )12252( وتاريخ:2019/1/30م
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لتكنولوجيا  ت�سينغداو هايجيتقلينغ  �سركة  وكالة /جمموعة 

االع�ساب البحرية املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :ال�سينية. مو�ســوع الوكــالــة/ا�سمدة زراعية. 

برقم   . الزراعية  واملعدات  االآالت  الإ�سترياد  اكا�س   / باإ�ســم 

)12253( وتاريخ:2019/2/2م

وكالة /�سركة كل�س للبذور اخلا�سة املحدودة.

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

 op okra-malika. باإ�ســم / ال�سركة احلديثة لتجارة املواد 

الزراعية املحدودة . برقم )12254( وتاريخ:2019/2/3م

الكهربائية  االقطاب  لت�سنيع  انتكو  �سانغهاي  /�سركة  وكالة 

املحدودة.

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

 )12255( برقم   . لــلأدويــة  العماد  ابــو   / باإ�ســم  طبية. 

وتاريخ:2019/2/3م

وكالة /نيميد املحدودة.

ذات اجلن�سيــة :االيطالية. مو�ســوع الوكــالــة/اأدوية ع�سبية 

للأدوية  جــال  موؤ�س�سة   / باإ�ســم   .)2( امللحق  يف  املــذكــورة 

وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12256( وتاريخ:2019/2/4م

وكالة /بريتانيك فارما.

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

همم   / باإ�ســم  املــرفــقــة.  القائمة  يف  ــورة  ــذك امل �سيدالنية 

برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  ــة  االدوي ال�سترياد  ح�سرموت 

)12257( وتاريخ:2019/2/4م

وكالة /�سركة اراف للرعاية ال�سحية.

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

موؤ�س�سة جال للأدوية وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12258( 

وتاريخ:2019/1/14م

لل�سترياد  احلــيــويــة  كــومــت  جــواتــزوبــايــو  /�ــســركــة  وكــالــة 
والت�سدير املحدودة.

الوكــالــة/املعدات  مو�ســوع  :ال�سينية.  اجلن�سيــة  ذات 
واالدوات الطبية وجميع جتهيزات امل�ست�سفيات ذات العلقة. 
برقم   . ـــة  واالدوي الطبية  للم�ستلزمات  الطبيب   / باإ�ســم 

)12259( وتاريخ:2019/2/4م

املجتمعية  الطبية  التقنية   - تيكنيميديا  /�سركة  وكالة 
املحدودة.

الوكــالــة/جرعات  مو�ســوع  :الربتغالية.  اجلن�سيــة  ذات 
اال�سناف  ماعدا  �سنف  ع�سرون  لعدد  امللحق  ح�سب  دوائية 
ال�سرمي.  يحيى  حممد  عبداهلل  ال�سابق  للم�سجل  املمنوحة 
 )12260( بــرقــم   . ــتــرياد  لــلإ�ــس بل�س  هــكــ�ــســاء   / بــاإ�ــســــــــم 

وتاريخ:2019/1/30م
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وكالة /ات�س.ال للرعاية ال�سحية اخلا�سة املحدودة.

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

برقم   . للإ�سترياد  االأمل  فجر   / باإ�ســم  االأدوية.  من  ال�سركة 

)12261( وتاريخ:2019/2/5م

وجتــارة  ل�سناعة  كالتولري  باح�سي  يكليم  /�سركة  وكالة 

وت�سدير منتجات االغذية الزراعية املحدودة.

اجلزر.  الوكــالــة/بذور  مو�ســوع  :الرتكية.  اجلن�سيــة  ذات 

باإ�ســم / حممد يحيى العي�ساوي لل�سترياد . برقم )12262( 

وتاريخ:2019/2/3م

وكالة /بي.تي. �سامفاريندو بريدانا.

الوكــالــة/اأدوية.  مو�ســوع  :االندوني�سية.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12263( برقم   . املحدودة  فارما  �سقطرى  �سركة   / باإ�ســم 

وتاريخ:2018/2/3م

وكالة /م�سنع دهانات او�سكار.

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

الطرف االول املذكورة يف االتفاقية. باإ�ســم / الهيبه ال�سترياد 

الدهانات واملعاجني . برقم )12264( وتاريخ:2019/2/9م

وكالة /�سركة �سي�ستوت�سمي البوراتوريزا.

ـــــة/ ــالـــ ـــ الــوكـــ ــوع  ـــ ـــ مــو�ــس :الـــهـــنـــديـــة.  اجلــنــ�ــســيــــــــة  ذات 

 )12265( برقم   . للتجارة  العيفري   / باإ�ســم  اأدويــــــــــة. 

وتاريخ:2019/2/6م

وكالة /بي  جي بي برودكت�س جي ام بي ات�س.

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

 / باإ�ســم   .)A( بامل�ستند  موا�سفاتها  واملــحــدده  �سيدالنية 

برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  للأدوية  التجارية  الفتح  �سركة 

)12266( وتاريخ:2019/2/6م

وكالة /�سركة تكنوفارما ايجيبت.

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

دوائية. باإ�ســم / �سركة الفتح التجارية للدوية وامل�ستلزمات 

الطبية . برقم )12267( وتاريخ:2019/2/6م

وكالة /من�ساة ويليك�س.

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

وامل�ستلزمات  للدوية  التجارية  الفتح  �سركة   / باإ�ســم  طبية. 

الطبية . برقم )12268( وتاريخ:2019/2/6م
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وكالة /�سركة اولتارا للتداول واال�ست�سارات.

الوكــالــة/درا�سات  مو�ســوع  :الرومانية.  اجلن�سيــة  ذات 

لل�سترياد  انرتنا�سيونال  الوليد   / باإ�ســم  وا�ــســتــ�ــســارات. 

 )12269( ــم  ــرق ب  . ــتــجــاريــة  ال ـــات  ـــدم واخل والــتــ�ــســديــر 

وتاريخ:2019/2/10م

وكالة /بهاجواتي الكتو لل�سادرات النباتية اخلا�سة.

الب�سمتي  الوكــالــة/االرز  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 

�سركة   / باإ�ســم  باالتفاقية.  املــذكــورة  التجارية  بالعلمة 

 )12270( بــرقــم   . املــحــدودة  والــتــربيــد  للتجارة  املــ�ــســرع 

وتاريخ:2019/2/3م

وكالة /�سركة مرييديان ميديكري املحدودة.

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

من االدوية. باإ�ســم / معني فارما للدوية وامل�ستلزمات الطبية 

. برقم )12271( وتاريخ:2019/2/5م

وكالة /�سركة ليفورد هيلث كري املحدودة.

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

العيفري   / باإ�ســم  التجميل.  وم�ستح�سرات  ال�سحية  الرعاية 

للتجارة . برقم )12272( وتاريخ:2019/2/10م

وكالة /�سركة �سرتوجن للتكنولوجيا احليوية.

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

)اأ(  املــلــحــق  حــ�ــســب  واحــــد  �ــســنــف  ت�سخي�س  مــ�ــســتــلــزمــات 

Helicotec UT Plus. باإ�ســم / دنيا التكنولوجيا الطبية 

لل�سترياد . برقم )12273( وتاريخ:2019/2/10م

وكالة /�سركة ايه يو جي فارما.
الوكــالــة/منتجات  مو�ســوع  :امل�سرية.  اجلن�سيــة  ذات 
ال�سركة من االدوية با�ستثناء اال�سناف املمنوحة لعبداحلكيم 
الن�سيم   / باإ�ســم  اأ�سناف.  اربعة  وعددها  العريقي  �سعلن 
 )12274( برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  ــة  االدوي ال�سترياد 

وتاريخ:2019/2/10م

وكالة /هاي تيك للرعاية ال�سحية.

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

 )12275( برقم   . لل�سترياد  فارما  احلياة  �سبل   / باإ�ســم 

وتاريخ:2019/2/11م

وكالة /هاجمد ذات امل�سئولية املحدودة.

الوكــالــة/اأجهزة  مو�ســوع  :البولندية.  اجلن�سيــة  ذات 

 )12276( برقم   . لل�سترياد  ال�سحة  عني   / باإ�ســم  طبية. 

وتاريخ:2019/2/10م
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وكالة /نانياجن كلري للعلوم والتكنولوجيا املحدودة.

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

والطابعات الطبية. باإ�ســم / موؤ�س�سة املدينة الطبية . برقم 

)12277( وتاريخ:2019/2/13م

وكالة /بورني�س املحدودة.

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

كرمي )جلي�سوليد(. باإ�ســم / موؤ�س�سة حممد النهمي ال�سترياد 

م�ستلزمات التجميل . برقم )12278( وتاريخ:2019/2/13م

وكالة /�سركة �سي�سوان كانرين للمعدات الطبية املحدودة.

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

فوق ال�سوتية املحموله )A65( واأي موديل جديد يحل حمل 

ومتوين  الطبية  للخدمات  العريفي   / باإ�ســم   .)A65( الـــ 

امل�ست�سفيات . برقم )12279( وتاريخ:2019/2/13م

وكالة /�سركة �سنغهاي هوفينج للمعدات الطبية املحدودة.

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

الطبية  للخدمات  العريفي   / باإ�ســم  االتفاقية.  يف  املذكورة 

ومتوين امل�ست�سفيات . برقم )12280( وتاريخ:2019/2/13م

وكالة /�سركة بي.تي . لتجارة البذور الزراعية املحدودة.

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

 )12281( بــرقــم   . الـــزراعـــي  الــزيــديــة  مــركــز   / بــاإ�ــســــــــم 

وتاريخ:2019/2/12م

وكالة /�سركة راند لتجارة االدوية.

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

طبية عدد ثلثة اأ�سناف بح�سب االتفاقية. باإ�ســم / ال�سلم 

مين فارما ال�سترياد االدوية واالجهزة وامل�ستلزمات الطبية . 

برقم )12282( وتاريخ:2019/2/9م

وكالة /�سن اليف فارما للخدمات.

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

ال�سركة من االدوية. باإ�ســم / رويال فارما للأدوية وامل�ستلزماتا 

الطبية . برقم )12283( وتاريخ:2019/2/16م

وكالة /عمر فارما الهند اخلا�سة املحدودة.

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

 )12284( برقم   . للتجارة  فــوريــو  كــري   / باإ�ســم  دوائــيــة. 

وتاريخ:2019/2/13م
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وكالة /�سركة غوانغدونغ كيلون الدوائية املحدودة.

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

دوائية املذكورة يف امللحق )اأ( وعددها اربعة اأ�سناف. باإ�ســم / 

منتجات دوائية املذكورة يف امللحق )اأ( وعددها اأربعة اأ�سناف 

. برقم )12285( وتاريخ:2019/2/16م

وكالة /هاتينه الدوائية امل�ساهمة.

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

�سملن  عبداهلل  حممد  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  الدوائية.  املنتجات 

للإ�سترياد . برقم )12286( وتاريخ:2019/2/16م

وكالة /�سركة اوم �ساي فارما باك.

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

للغذاء  فارما  تاج  �سركة   / باإ�ســم  التجميل.  وم�ستح�سرات 

والدواء املحدودة . برقم )12287( وتاريخ:2019/2/12م

وكالة /جوكي �سنغافورة اخلا�سة املحدودة.

الوكــالــة/ مو�ســوع  :الــ�ــســنــغــافــوريــة.  اجلن�سيــة  ذات 

ال�سلة  ذات  الــغــيــار  وقــطــع  ال�سناعية  اخلــيــاطــة  ماكينات 

 )12288( برقم   . التجارية  يو�سف  حمــلت   / باإ�ســم  بها. 

وتاريخ:2019/2/18م

وكالة /برو�سبرييتي 6 فارما �سيوتيكلز.

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

 . والتوكيلت  للتجارة  ال�سلحي  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  الدوائية. 

برقم )12289( وتاريخ:2019/2/13م

وكالة /�سركة ايدان ان�سرتومنت�س اإي اإن �سي.

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

املحددة يف امللحق )1(. باإ�ســم / �سركة الفتح التجارية للأدوية 

وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12290( وتاريخ:2019/2/18م

وكالة /معامل الرتا املحدودة.

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

ال�سركة من االدوية. باإ�ســم / جتديد فارما ال�سترياد االدوية 

وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12291( وتاريخ:2019/2/11م

وكالة /�سركة بي تي كيميا فارما )بري�سريو( تي بي كي.

الوكــالــة/ادوية  مو�ســوع  :االندنو�سية.  اجلن�سيــة  ذات 

اال�سناف  ماعدا  �سنف  وثلثون  ثلثه  وعددها  امللحق  ح�سب 

للتجارة  زهر  ابن   / باإ�ســم  فارما.  �سقطرى  ل�سركة  املمنوحة 

العامة . برقم )12292( وتاريخ:2019/2/10م
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وكالة /معمل بيلي - كريت.

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

ال�سركة من االأدوية. باإ�ســم / هيلثي فارما لل�سترياد . برقم 

)12293( وتاريخ:2019/2/18م

املحدودة  فارما اخلا�سة  اميدا  للأدوية )منتج(  وكالة /ديال 
)م�سدر(.

الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :الــهــنــديــة.  اجلن�سيــة  ذات 
مركز   / باإ�ســم  اجلــاهــزة.  الدوائية  امل�ستح�سرات  منتجات 
 )12294( برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  لــلدويــة  اجلــاكــي 

وتاريخ:2019/2/19م

وكالة /�سركة يانتاي لوين فارما �سيوتيكلز املحدودة.

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

للدوية  اجلوكر  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  اجلــاهــزة.  ال�سيدالنية 

وامل�ستلزمات الطبية . برقم )12295( وتاريخ:2019/2/19م

وكالة /�سركة بينتا كرافت.

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

�سركة   / باإ�ســم  التجميل.  وم�ستح�سرات  الدوائية  ال�سركة 

 )12296( بــرقــم   . ــدودة  ــح امل والــــدواء  للغذاء  فــارمــا  ــاج  ت

وتاريخ:2019/2/18م

ال�سحية  املنتجات  ــارة  وجت ل�سناعة  هالك  /�سركة  وكالة 
واملنظفات.

الوكــالــة/حفاظات  مو�ســوع  :الرتكية.  اجلن�سيــة  ذات 
بالعلمات  مناديل  �سحية  فوط  البالغني  وحفاظات  اأطفال 
امل�ستثناه  العلمة  عــدى  ما  باالتفاقية  املــذكــورة  التجارية 
باالتفاقية. باإ�ســم / داديه للتجارة العامة . برقم )12297( 

وتاريخ:2019/2/20م 

وكالة /ا�ستل ايربري�سنج املحدودة.

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

للتجارة  اليو�سف   / باإ�ســم  اأذن(.  )اخر�س  كل�سيكي  ا�ستل 

العامة واال�سترياد . برقم )12298( وتاريخ:2019/2/20م

الب�سكويت  وجتــارة  و�سناعة  للأغذية  باملي  /�سركة  وكالة   
وال�سوكوالته املحدودة.

منتجات  الوكــالــة/جميع  مو�ســوع  :الرتكية.  اجلن�سيــة  ذات 
التجارية  بالعلمة  �سوكوالته   , كيك   , ب�سكويت  ال�سركة 
 . والتموينات  للتجارة  الفجيحي  �سركة  باإ�ســم /   .)palmi(

برقم )12299( وتاريخ:2019/2/20م

وكالة /�سركة امبيك�س هيلث كري الت�سامنية املحدودة.

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

والتوكيلت  للتجارة  ال�سلحي  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  الدوائية. 

العامة . برقم )12300( وتاريخ:2019/2/18م


