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 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

    تاريخ اصذار شهادج انتسجيم: 80108  انعالمح:رقم 

   31/3/9099  :وقم انمهكيحتاريخ تقذيم طهة  31/30/9099  وافذج نغايح: 31/30/9039 : تسجيهها تأريخ

 ( ا  – 13) انصىف وانمادج :

 وقم مهكيح  :انتغييزوىع 

 ح وانتخشيه االردويح انشاكي نهتجارج انعام مجمىعح  شزكح : اريح انقذيمح مانكح انعالمح انتجاسم انجه

 عمان / االردن  عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم :

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 الردنعمان / ا : انجذيذ عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



      

 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 دج انتسجيم:   تاريخ اصذار شها 83937 انعالمح: رقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   7/3/9010وافذج نغايح:   7/3/9090 : تسجيهها تأريخ

 ب ج  (  – 19) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 ح شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردوي :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 9/9037/ 90تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  71717 انعالمح: رقم 

   31/3/9099م طهة وقم انمهكيح:  تاريخ تقذي 37/1/9097وافذج نغايح:   37/1/9037 : تسجيهها تأريخ

 ا (  – 13( )   ح– 10) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : سم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذا   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 9/9037/ 90تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  71717 انعالمح: رقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   31/1/9097وافذج نغايح:   31/1/9037 : تسجيهها تأريخ

 ب ج  (  -19) انصىف وانمادج :

 ع انتغييز: وقم مهكيح وى

 شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن ىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :ع

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  89377 انعالمح: م رق

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   97/9/9010وافذج نغايح:   97/9/9090 : تسجيهها تأريخ

 ا (  – 13ح  ( ) – 10) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 ح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح شزكح مجمىع :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  89377 انعالمح: رقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   97/9/9010فذج نغايح:  وا 97/9/9090 : تسجيهها تأريخ

 ج (  – 19) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 : عمان / االردن  عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  71908 انعالمح: رقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   1/4/9097وافذج نغايح:   1/4/9037 : تسجيهها تأريخ

 ا ( – 13( )  ح – 10) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

ماخ انتجاريح شزكح حمايح نهعال : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 39/9/9037تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  71070 انعالمح: رقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   97/30/9097وافذج نغايح:   97/30/9037 : تسجيهها تأريخ

 ا ( – 13ح  ( ) – 10) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح  :نتجاريح انقذيم اسم انجهح مانكح انعالمح ا

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 / االردنعمان  عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  89031 انعالمح: رقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   3/1/9010وافذج نغايح:   3/1/9090 : تسجيهها أريخت

 ج (  – 19) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 ح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن عىىان انجهح مانك

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  80108 انعالمح: رقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   30/33/9099وافذج نغايح:   30/33/9039 : تسجيهها تأريخ

 ح (  – 10) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 شزكح مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 يحمسجم انعالماخ انتجار                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    83011 انعالمح: رقم 

 97/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:     99/39/9099وافذج نغايح:   99/39/9039 : تسجيهها تأريخ

 ( ا - 1) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

  Sanochemia Pharmazeutika AG :تجاريح انقذيم اسم انجهح مانكح انعالمح ان
 

  Boltzmanngasse 9a – 11, A-1091 Vienna , Austriaعىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : 

Sanochemia Pharmazeutika GmbH : انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ  

 

 Landegger Str . 7, 2491 Neufeld an der Leitha , Austria عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن : 

 9/9037/ 90تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  71191 نعالمح: ارقم 

   31/3/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   3/9/9097وافذج نغايح:   3/9/9037 : تسجيهها تأريخ

 ا (  – 13ح  ( ) – 10) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 مجمىعح  انشاكي نهتجارج انعامح وانتخشيه االردويح شزكح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 

 عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : عمان / االردن 

شزكح حمايح نهعالماخ انتجاريح  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 عمان / االردن عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن :

   99/3/9039تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:  74301 انعالمح: رقم 

 4/7/9099تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:     33/1/9097وافذج نغايح:   33/1/9037 : تسجيهها تأريخ

 ا ( – 13ح  ( ) – 10) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 شزكح انسىاحم نهصىاعاخ انغذائيح  :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 
 

  االردن ذيم :عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انق

صاحة معمم هىي تغذاد الوتاج جثس انذرج وانثطاطا  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 انعزاق / تغذاد  عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 رقم اإلعالن :

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    80718 انعالمح: رقم 

 91/39/9093تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:     3/39/9099وافذج نغايح:   3/39/9039 : تسجيهها تأريخ

 هـ س ل ( – 7) ف وانمادج :انصى

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

 Peikko Finland Oy :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم 
 

 . Voimakatu 3 , 15170 Lahti , Finlandعىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : 

 Peikko Group  Oy : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ   

 

 . Voimakatu 3 , 15170 Lahti , Finland عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



 : انعذد 3197 اإلعالن : رقم

 تاريخ اصذار شهادج انتسجيم:    77417 انعالمح: رقم 

   7/33/9093تاريخ تقذيم طهة وقم انمهكيح:   7/30/9098وافذج نغايح:   7/30/9038 : تسجيهها تأريخ

 ب ( -1) انصىف وانمادج :

 وىع انتغييز: وقم مهكيح 

  WANG AND CONSUL TNG :يم اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذ
 

  EI Mona Nouvelle Medina , Ben Arous 2063 , Tunis 93عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقذيم : 

 Pharmalys Lnvest Holding اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :  

 

  Schochenmuhlestrasse 2 , 6340 Baar , Switzerland عىىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجذيذ :

   

 

 مسجم انعالماخ انتجاريح                                                                                                                                        
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