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وكالة /�سركة جلوب انرتنا�سيونال فارما �سيوتيكالز.

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

 )12189( بــرقــم  ــــة.  ــــ�أدوي ل فـــارمـــا  رجــنــت   / ــم  ـــ ـــ بــاإ�ــس

وتاريخ:2018/12/29م

وكالة /�سركة جب�س فارما �سيوتكلز برايفت ليمتد.

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

لــ�أدويــة  عــلــوان  بــن  اأحــمــد   / باإ�ســم  جــاهــزة.  �سيدالنية 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )12190( وتاريخ:2019/1/1م

وكالة /�سركة توب جلوف )تاي�ند( الطبية املحدودة.

الوكــالــة/قفازات  مو�ســوع  :التاي�ندية.  اجلن�سيــة  ذات 

للتجارة  انبي  التجارية  الع�مة  حتــت  املطاطية  الفح�س 

برقم  ــراد.  ــت ــس واالإ� للتجارة  انــبــي   / باإ�ســم  ــتــراد.  واال�ــس

)12191( وتاريخ:2018/12/30م

وكالة /لوتو�س اويل املحدودة.

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

الت�سحيم املذكورة يف االتفاقية. باإ�ســم / موؤ�س�سة عبدالعزيز 

 )12192( بــرقــم  واملـــقـــاوالت.  للتجارة  الــتــام  علي  احــمــد 

وتاريخ:2019/1/1م

وكالة /ايبيتوب الت�سخي�سية املتحدة.

الوكــالــة/حماليل  مو�ســوع  :االمريكية.  اجلن�سيــة  ذات 

م�ستلزمات  الإ�ــســتــراد  الب  ميديكال  عــزو   / باإ�ســم  طبية. 

املختربات الطبية. برقم )12193( وتاريخ:2018/12/31م

وكالة /�سركة جارديان هيلث كر املحدودة.

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

ح�سب امللحق )1( لعدد واحد وث�ثون �سنف. باإ�ســم / الثقة 

فارما ل�إ�ستراد. برقم )12194( وتاريخ:2019/1/2م

وكالة /م�سنع �سركة دوك�س ال�سعودية لل�سناعات الدوائية.

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

والت�سويق  للتجارة  ال�سعيدة  روا�سي  �سركة   / باإ�ســم  دوائية. 

املحدودة. برقم )12195( وتاريخ:2019/1/1م

وكالة /�سركة ميدي روك�س املحدودة.

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

الــ�ــســركــة مــن املــحــالــيــل )كــوا�ــســف( خمــربيــة. بــاإ�ــســــــــم / 

 )12196( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  لــ�أدويــة  الوقايه 

وتاريخ:2019/1/5م



270

وكالة /نك�سفارم كوريا كومبني ليمتد.

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

جاهزة . باإ�ســم / موؤ�س�سة �سادق الربحي ل�أدوية وامل�ستلزمات 

الطبية. برقم )12197( وتاريخ:2019/1/6م

وكالة /معامل بروك�س املحدودة.
ح�سب  الوكــالــة/ادوية  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 
االأ�سناف  ماعدا  �سنف  وث�ثون  اثنني  لعدد  املرفقة  القائمة 
نبع   / باإ�ســم  حريري.  مثنى  عبداهلل  ف�سل  با�سم  امل�سجلة 
برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االأدويــة  الإ�ستراد  فارما  احلياة 

)12198( وتاريخ:2019/1/2م

وكالة /�سركة جليوميك�س فارما �سيوتيكالز اخلا�سة املحدودة.

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

 )12199( برقم  ل�إ�ستراد.  وولــرد  فيت   / باإ�ســم  دوائية. 

وتاريخ:2019/1/6م

وكالة /انقرة �سوالر انرجي ان�سات ايه ا�س.

الطاقة  الوكــالــة/الواح  مو�ســوع  :الرتكية.  اجلن�سيــة  ذات 

االآالت  لتجارة  ال�سنيدار  احمد  عبداهلل   / باإ�ســم  ال�سم�سية. 

واملعدات. برقم )12200( وتاريخ:2019/1/6م

وكالة /فارما بافاريا العاملية املحدودة.

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

باإ�ســم /  اربعة وث�ثون �سنف.  لعدد  امللحق )1(  املدرجة يف 

هك�سا بل�س ل�إ�ستراد. برقم )12201( وتاريخ:2019/1/6م

وكالة /جالينيكوم هيلث املحدودة.

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

باإ�ســم / هك�سا  امللحق )1( لعدد منتجني.  دوائية املدرجة يف 

بل�س ل�إ�ستراد. برقم )12202( وتاريخ:2019/1/6م

وكالة /بيجينق جينخوكي بيلو جيكال تكنوجلي املحدودة.

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

ميدكل  الــ�ــســمــاح   / باإ�ســم  ــة.  ــربي خم وحمــالــيــل  خمــربيــة 

 )12203( برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االأدويـــة  الإ�ستراد 

وتاريخ:2019/1/5م

وكالة /ارجي هيلث كرافت.

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

االأدويـــة  الإ�ــســتــراد  ال�سفاء   / باإ�ســم  ال�سحية.  الــرعــايــة 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )12204( وتاريخ:2019/1/1م
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وكالة /�ستاليون انرتبراي�سز.

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

االأخرى  التجميل  م�ستح�سرات  من  وغرها  ال�سحية  الرعاية 

االأدويــة  الإ�ستراد  ال�سفاء   / باإ�ســم  التجارية.  بالع�مة 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )12205( وتاريخ:2019/1/1م

وكالة /�سركة تايكوجن العامة املحدودة.

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

يف  املـــذكـــورة  الــتــجــاريــة  بــالــعــ�مــة  طبية  )قـــفـــازات  طبية 

وامل�ستلزمات  لــ�أدويــة  فــارمــا  ر�ــســام   / باإ�ســم  االتفاقية(. 

الطبية. برقم )12206( وتاريخ:2019/1/6م

وكالة /�سركة اليان�س انرتنا�سيونال املحدودة.

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

الدم.  يف  ال�سكر  ن�سبة  قيا�س  و�سرائح  جهاز  الدم  �سكر  قيا�س 

برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  ل�أدوية  احلديث  العهد   / باإ�ســم 

)12207( وتاريخ:2019/1/8م

وكالة /دي . ام فارما.

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

االأدويـــة  الإ�ــســتــراد  ال�سفاء   / باإ�ســم  اجلــاهــزة.  الــدوائــيــة 

وامل�ستلزمات الطبية. برقم )12208( وتاريخ:2019/1/1م

وكالة /�سركة خمابر بيوكر.

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

ومكم�ت  طبية  وم�ستح�سرات  )ادويـــة  ال�سركة  منتجات 

 )12209( برقم  ل�إ�ستراد.  فارما  راما   / باإ�ســم  غذائية(. 

وتاريخ:2019/1/9م

وكالة /هيومانا لل�سناعات الدوائية.
الوكــالــة/م�ستح�سرات  مو�ســوع  :امل�سرية.  اجلن�سيــة  ذات 
واملو�سحه  الغذائية  واملكم�ت  التجميل  وم�ستح�سرات  طبية 
بالقائمة رقم )1( واأي منتج يتم ا�سافته من وقت الخر حتت 
برقم  ل�إ�ستراد.  فارما  الند  نيو   / باإ�ســم  ال�سركة.  ع�مة 

)12210( وتاريخ:2019/1/9م

التكنولوجية  لل�سناعات  جالك�سي  غواندونغ  /�سركة  وكالة 

املحدودة.

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

 )12211( برقم  ل�إ�ستراد.  حمزه  ماجد  موؤ�س�سة   / باإ�ســم 

وتاريخ:2019/1/9م

وكالة /امبك�س للرعاية الدوائية اخلا�سة املحدودة )م�سدر( 
هايتك للم�ستح�سرات  الدوائية اخلا�سة )املحدودة(.

ذات اجلن�سيــة :الهندية. مو�ســوع الوكــالــة/تراكيب دوائية 
ح�سب امللحق )1( لعدد �سبعة وخم�سون �سنف. باإ�ســم / الثقة 
برقم  الطبية.  وامل�ستلزمات  االأدويــة  الإ�ستراد  فارما  �ستار 

)12212( وتاريخ:2019/1/12م
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وكالة /جاي فور ميلي�سنز املحدودة.

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

الدوائية. باإ�ســم / موؤ�س�سة هائل ال�سانع ل�إ�ستراد واالأدوية 

. برقم )12213( وتاريخ:2019/1/12م

وكالة /�سركة بال فارما املحدودة.

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

وريدية وماء معقم. باإ�ســم / اميال فارما ل�أدوية وامل�ستلزمات 

الطبية . برقم )12214( وتاريخ:2019/1/12م

وكالة /معامل ايلرت.

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

موؤ�س�سة   / باإ�ســم  التعيني.  خطاب  يف  املذكورة  اأ�سناف  �سبعة 

الراأفة . برقم )12215( وتاريخ:2019/1/1م

وكالة /با�سي البوراتوريز اندي�سرتي فارما �سيوتيكا املحدودة.

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

دوائية املدرجة بامللحق )1(. باإ�ســم / �سركة املح�سار اإخوان 

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

و�سريكه( . برقم )12216( وتاريخ:2019/1/8م

وكالة /ميدكون اليف �ساين�سز.

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

التفاح االخ�سر الإ�ستراد االأدوية وامل�ستلزمات الطبية . برقم 

)12217( وتاريخ:2019/1/9م

كر  اليف  زينو  �سركة  )م�سنع(  احلياة  لعلوم  /رينويد  وكالة 
اخلا�سة املحدودة )م�سدر(.

منتجات  الوكــالــة/كافة  مو�ســوع  :الهندية.  اجلن�سيــة  ذات 
واملنتجات  التجميل  وم�ستح�سرات  واالعــ�ــســاب  االدويــــة 
فارما  التخ�س�سية   / باإ�ســم  وامل�ستقبلية.  احلالية  االأخــرى 
 )12218( برقم   . الطبية  وامل�ستلزمات  االأدويــة  الإ�ستراد 

وتاريخ:2018/12/29م

وكالة /ال.كيه.ال. جروب املحدودة.

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

ن�سائية ح�سب امللحق املرفق باالتفاقية وعددها خم�سة ع�سر 

�سنف. باإ�ســم / �سركة منارة ال�سفاء للتجارة املحدودة . برقم 

)12219( وتاريخ:2019/1/12م

وكالة /�سركة اون�يف ميديكيور اخلا�سة املحدودة.

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

وريدية. باإ�ســم / انبي للتجارة واالإ�ستراد . برقم )12220( 

وتاريخ:2019/1/13م
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وكالة /يف ات�س بي للعلوم الطبية املحدودة.

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

ع�سر �سنف بح�سب امللحق املرفق ماعدا اال�سناف امل�سجلة با�سم 

باإ�ســم / مركز الربيعي للتجارة .  فهد احمد عبداهلل حزام. 

برقم )12221( وتاريخ:2019/1/14م

وكالة /�سركة ت�سجيانغ ونواي للماكينات املحدودة.

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

حم�ت   / باإ�ســم  باالتفاقية.  املذكورة  التجارية  بالع�مة 

يو�سف التجارية . برقم )12222( وتاريخ:2019/1/14م

وكالة /معامل جي . دي. )الهند( اخلا�سة املحدودة.

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

لتجارة  ميد�ستور   / باإ�ســم  الب�سري.  ل��ستعمال  اجلــاهــزة 

االأدوية املحدودة . برقم )12223( وتاريخ:2019/1/13م

وكالة /�سركة غواندونغ هيو ل�أجهزة الطبية املحدودة.

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

وامل�ستلزمات  ل�أدوية  �سحاري  �سركة   / باإ�ســم  اال�ستخدام. 

الطبية املحدودة . برقم )12224( وتاريخ:2019/1/16م

الطبية  ــــ�أدوات  ل زميـــرد  �ــســونــان  �سوت�سو  /�ــســركــة  وكــالــة 

املحدودة.

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

/ االحل�سي ميديكال الإ�ستراد االأدوية وامل�ستلزمات الطبية . 

برقم )12225( وتاريخ:2019/1/14م

وكالة /�سركة جي . ا�س . يوا�سا الدولية املحدودة.

الوكــالــة/بطاريات  مو�ســوع  :اليابانية.  اجلن�سيــة  ذات 

 .)YUASA( ــا  ــس ــوا� ي ــة  ــاري ــج ــت ال بــالــعــ�مــة  �ـــســـيـــارات 

 )12226( بــرقــم   . واال�ــســتــراد  للتجارة  كــريــرت   / باإ�ســم 

وتاريخ:2019/1/19م

وكالة /جولدن للبذور.

عدد  الوكــالــة/بذور  مو�ســوع  :االردنــيــة.  اجلن�سيــة  ذات 

خيار   )3( الفاخر  خيار   )2( هناء  خيار   )1( اأ�سناف  ث�ثة 

 )12227( برقم   . ل�إ�ستراد  �سحار  وديــان   / باإ�ســم  هدايا. 

وتاريخ:2019/1/19م

وكالة /�سركة �سنت�سن كااليتون للتكنولوجيا املحدودة.
الوكــالــة/االأجهزة  مو�ســوع  :ال�سينية.  اجلن�سيــة  ذات 

الطبية التالية 
باإ�ســم   .)medical Trolleys & wall mounts(
برقم   . امل�ست�سفيات  ومتوين  الطبية  للخدمات  العريفي   /

)12228( وتاريخ:2019/1/15م
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وكالة /�سركة ت�سانغ�سو يابينغ للمواد الطبية املحدودة.
الوكــالــة/م�ستلزمات  مو�ســوع  :ال�سينية.  اجلن�سيــة  ذات 
 suction catheter,( االتــفــاقــيــة  يف  املــذكــورة  طبية 
 / باإ�ســم   .)feeding Tube, nelaton catheter
برقم   . امل�ست�سفيات  ومتــويــن  الطبية  للخدمات  العريفي 

)12229( وتاريخ:2019/1/15م

الطبية  للتكنولوجيا  دايــانــغ  غــوانــغــدونــغ  /�سركة  وكــالــة 

املحدودة.

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

حركيًا )عربيات - عكاكز(. باإ�ســم / مكتب اجلزيرة العربية 

الإ�ستراد االأدوية . برقم )12230( وتاريخ:2019/1/19م

وكالة /�سامان الل �سيتا لل�سادرات املحدودة.

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

 / باإ�ســم   .NEEZAH نــزه  التجارية  بالع�مة  الب�سمتي 

 )12231( برقم   . املحدودة  والتربيد  للتجارة  امل�سرع  �سركة 

وتاريخ:2019/1/19م

وكالة /دينفر فارما ا�س ايه.

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

عدا  مــا  �سنف  وع�سرون  اأربــعــة  لعدد  املــرفــق  امللحق  ح�سب 

الوفاء  موؤ�س�سة   / باإ�ســم  بعوم.  الأخــوان  املمنوحة  اال�سناف 

الطبية . برقم )12232( وتاريخ:2019/1/20م

وكالة /نوريفا ال.اأي.دي.

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

امللحق  يف  واملذكورة  التجميل  وم�ستح�سرات  وطبية  دوائية 

)1( لعدد مائتني واربعة اأ�سناف. باإ�ســم / دار الريان للتجارة 

واالإ�ستراد . برقم )12233( وتاريخ:2019/1/26م

وكالة /بروتك بايو �سي�ستمز اخلا�سة املحدودة.

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

ماعدا  �سنف  واربعون  �ستة  لعدد   )1( امللحق  ح�سب  دوائية 

ميا�س   / باإ�ســم  مطر.  حممد  م�سلح  با�سم  امل�سجلة  اال�سناف 

فارما للتجارة . برقم )12234( وتاريخ:2019/1/20م

وكالة /معامل جي . ام . ات�س.

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

برقم   . ل�إ�ستراد  الدولية  �سباأ  مملكة   / باإ�ســم  االدوية.  من 

)12235( وتاريخ:2019/1/21م

وكالة /كيو.بي.بي. اإيربر�سنج اخلا�سة املحدودة.

تثقيب  الوكــالــة/ازرار  مو�ســوع  :املاليزية.  اجلن�سيــة  ذات 

ابو   / باإ�ســم  باالتفاقية.  املذكورة  التجارية  بالع�مة  االذن 

العماد ل�أدوية . برقم )12236( وتاريخ:2019/1/20م


