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الوكــالة/ مو�ضــوع  الدولية.  للبذور  والغرب  /ال�ضرق  وكالة 
بذور. امل�ضجلة باإ�ضم/عبداهلل قا�ضي عبده حجاجي. برقـــم 
باإ�ضافة  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2007/11/27م.   )6748(

خم�ضة وع�ضرون �ضنف  للوكالة املذكورة اأعاله.

مو�ضــوع  املــحــدودة.  املــخــزونــة  للبطاريات  /تــاهــي  وكــالــة 
حممد  باإ�ضم/نعمان  امل�ضجلة  �ضائلة.  الوكــالة/بطاريات 
وتــاريــخ:1992/3/3م.   )1783( برقـــم  البعداين.  �ضم�ضان 

وكان  التعديل يف اإ�ضم ال�ضركة املذكورة اعاله.

وكالة /�ضنجن لل�ضناعات احلديثة. مو�ضــوع الوكــالة/اأجهزة 
برقـــم  �ضندق.  حممد  يحيى  باإ�ضم/يحيى  امل�ضجلة  طبية. 
)11892( وتاريخ:2018/7/18م. وكان  التعديل يف مو�ضوع 
االتوماتيكية  التحليل  اأجهزة  منتجات  كافة  اإىل  الوكالة 

الكيمياء احليوية مع الكوا�ضف اخلا�ضة بها.

وكالة /تراكتور الدولية. مو�ضــوع الوكــالة/اجلرارات وقطع 
برقـــم  القو�ضي.  علي  حممد  باإ�ضم/عبداهلل  امل�ضجلة  غيار. 
باإ�ضافة  التعديل  وكان   وتاريخ:2017/10/10م.   )11362(

العالمة التجارية لكرت الوكالة.

وكالة /املعهد العلمي احلكومي الفيدرايل. مو�ضــوع الوكــالة/           
اأدوية ال�ضرطان. امل�ضجلة باإ�ضم/مارب حممد ح�ضني العزكي. 
التعديل  وكــان   وتــاريــخ:2015/4/26م.   )10418( برقـــم 

باإ�ضم ال�ضركة.

امل�ضجلة  خمربية.  الوكــالة/مواد  مو�ضــوع  /هانقت�ضو.  وكالة 
 )12309( برقـــم  ال�ضلوي.  عبده  حيدر  باإ�ضم/عبداللطيف 
مو�ضوع  بت�ضحيح  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:2019/2/24م. 
الوكالة اإىل جميع املواد املخربية للفحو�ضات الطبية عالمة 

الت�ضت.

الوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  ــا.  ــارم ف /بريتانيك  وكــالــة 
باإ�ضم/همم ح�ضرموت ال�ضترياد االدوية  �ضيدالنية. امل�ضجلة 
وامل�ضتلزمات الطبية. برقـــم )12257( وتاريخ:2019/2/4م. 

وكان  التعديل باإ�ضافة �ضركة م�ضنعة.

الوكــالة/ مو�ضــوع  جون�ضون.  اند  جون�ضون  /�ضركة  وكالة 
احمد  باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة  الــعــيــون.  جــراحــة  منتجات 
وتاريخ:2008/3/18م.   )6873( برقـــم  الف�ضايل.  عبداهلل 

وكان  التعديل باإ�ضافة موقع ت�ضنيع الوكالة املذكورة اعاله.

النظافة  الوكــالة/منتجات  اك�ضبورت. مو�ضــوع  وكالة /رو�س 
ح�ضن  حممد  باإ�ضم/عبا�س  امل�ضجلة  الفم.  بتجويف  اخلا�ضة 
وكان   ـــخ:2018/5/18م.  ـــاري وت  )11998( برقـــم  اجلبل. 

التعديل يف اإ�ضم ال�ضركة املوكله.

الوكــالة/اأجهزة  مو�ضــوع  الت�ضخي�ضية.  /رو�ـــس  وكــالــة 
 )7357( برقـــم  اأحمد.  ردمان  باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة  طبية. 
مو�ضوع  بت�ضحيح  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:2009/2/17م. 

الوكالة.

وكالة /وندميل هيلث بروداكت�س. مو�ضــوع الوكــالة/مكمالت 
املحل.  احمد  حممد  �ضعد  باإ�ضم/رمزي  امل�ضجلة  غذائية. 
التعديل  وكــان   وتــاريــخ:2018/8/18م.   )11962( برقـــم 

بت�ضحيح ا�ضم ال�ضركة.

الوكــالة/اأدوية.  مو�ضــوع  انرتنا�ضونال.  /فيفور  وكــالــة 
 )2190( برقـــم  الـــــورايف.  قــائــد  بــاإ�ــضــم/عــبــده  امل�ضجلة 
ال�ضركة  باإ�ضافة  التعديل  وكــان   ــخ:1993/11/25م.  ــاري وت

ال�ضعودية لل�ضناعات الدوائية.
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وكالة /باروك الدوائية. مو�ضــوع الوكــالة/منتجات دوائية. 
برقـــم  ح�ضن.  حممد  �ضعيد  باإ�ضم/عبدالرحمن  امل�ضجلة 
مو�ضوع  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:2018/2/7م.   )11603(

الوكالة اىل جميع املنتجات الدوائية.

الوكــالة/ مو�ضــوع  �ضيان�س.  بايو  ميديكري  /خمتربات  وكالة 
برقـــم  حميد.  احمد  عبده  باإ�ضم/فواز  امل�ضجلة  ادويـــة. 
باإ�ضافة  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2019/6/24م.   )12506(

�ضركة ا�س جي ايه فارما.

وكالة /ال ال �ضي بي بي بيو فارما. مو�ضــوع الوكــالة/منتجات 
�ضيدالنية. امل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة الر�ضيد لالدوية وامل�ضتلزمات 
وكان   وتـــاريـــخ:2019/6/22م.   )12502( برقـــم  الطبية. 

التعديل باإ�ضافة يف مو�ضوع الوكالة اىل منتجات �ضيدالنية.

دوائية.  الوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  لالأدوية.  /فيفا  وكالة 
برقـــم  با�ضالمه.  حممد  ا�ضماعيل  باإ�ضم/احمد  امل�ضجلة 
)12161( وتاريخ:2018/12/18م. وكان  التعديل بت�ضحيح 

ا�ضم ال�ضركة املوكله.

وكالة /مرييديان ميديكر. مو�ضــوع الوكــالة/اأدوية. امل�ضجلة 
باإ�ضم/هاين حممد �ضالح اال�ضول. برقـــم )12271( وتاريخ:         
وحــدات  ا�ضافة  بت�ضحيح  التعديل  وكـــان   2019/2/5م. 

الت�ضنيع �ضانو�ضيتور بريبال ميديكل.

الوكــالة/كافة  مو�ضــوع  املحدودة.  الدوائية  /نيثني  وكالة 
املنتجات الدوائية. امل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة اخوان بعوم التجارية 
وكان   وتــاريــخ:2019/4/30م.   )12418( برقـــم  املحدودة. 

التعديل ا�ضم ال�ضركة املذكورة اعاله.

الوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  فــارمــا.  مــوهــان  /مــاك  وكــالــة 
الهجامي.  �ضعيد  عبدالويل  باإ�ضم/علي  امل�ضجلة  �ضيدالنية. 
يف  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2008/5/17م.   )6981( برقـــم 

اإ�ضم ال�ضركة املذكورة اأعاله اىل ليزر هيداليف �ضاين�س.

الوكــالة/ مو�ضــوع  �ضاين�س.  بايو  ميدكري  /خمتربات  وكالة 
برقـــم  حميد.  احمد  عبده  باإ�ضم/فواز  امل�ضجلة  اأدويـــة. 
باإ�ضافة  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2019/6/24م.   )12506(

�ضركة دي .ايه. ا�س تي بايوتك.

الوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  املحدودة.  فارما  بي  /جي  وكالة 
برقـــم  الكب�ضي.  ح�ضن  مطهر  باإ�ضم/اأ�ضامة  امل�ضجلة  دوائية. 
باإ�ضافة  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2018/11/6م.   )12084(

موقع ت�ضنيع.

وكالة /فرونا جري�س. مو�ضــوع الوكــالة/جنب �ضائل. امل�ضجلة 
باإ�ضم/�ضركة جمموعة العوادي التجارية الت�ضامنية. برقـــم 
)1306( وتاريخ:1988/9/17م. وكان  التعديل بت�ضحيح نوع 

الوكالة.

الوكــالة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  الدوائية  كري  /هلث  وكالة 
باإ�ضم/علي احمد علي عبدالقادر.  امل�ضجلة  دوائية.  منتجات 
التعديل  وكــان   وتــاريــخ:2018/11/3م.   )12077( برقـــم 

باإ�ضافة عدد ثالثمائة وثمانية وع�ضرون �ضنف.

باإ�ضم/التعكري  امل�ضجلة  الــركــاب.  لنقل  /ا�ضيا  وكالـــــــة 
 .  )6590( برقـــم  احلـــج.  ــات  ــدم وخ لل�ضياحة  الــدولــيــة 
الــوزاري رقم )76(  القرار  وتــاريــخ:2007/8/15م. مبوجب 

ل�ضنة 2017م. 
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الرازي  باإ�ضم/�ضركـــــــة  امل�ضجلة   . الين.  /فارمــــا  وكالـــــــة 

وتاريخ:2014/8/27م.   .  )10116( برقـــم  لالأدوية.  فارما 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

وكالـــــــة /انكور للعناية ال�ضحية. . امل�ضجلة باإ�ضم/احمد غالب 

را�ضد ابوالرجال. برقـــم )7319( . وتاريخ:2009/1/25م. 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

باإ�ضم/من�ضور  امل�ضجلة   . املحدودة.  نيون  /معامل  وكالـــــــة 

حممد �ضالح جميل. برقـــم )5144( . وتاريخ:2004/10/5م. 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

امل�ضجلة   . ــة.  ــي ــدوائ ال للمنتجات  /بــاكــ�ــضــتــان  وكالـــــــة 

 .  )12062( برقـــم  مــهــاو�ــس.  �ضغري  احمد  باإ�ضم/حممد 

وتاريخ:2018/10/24م. مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة   . ايه.  ا�س  زيكو  /خمتربات  وكالـــــــة 

وتــاريــخ:2009/7/5م.   .  )7538( برقـــم  �ضمالن.  عبداهلل 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

. امل�ضجلة  وكالـــــــة /جياجنني فامني ميديال دفاي�س ليمتد. 

 .  )10869( برقـــم  الكب�ضي.  قايد  احمد  احمد  باإ�ضم/دماج 

وتاريخ:2016/11/21م. مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

حمود  باإ�ضم/حممود  امل�ضجلة   . ال.  ا�س  امني  /فور  وكالـــــــة 

وتـــاريـــخ:2010/12/4م.   .  )8180( برقـــم  علي.  بن  علي 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

عبداهلل  باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة   . فــارمــا.  /بيو  وكالـــــــة 

ـــخ:2017/5/23م.  ـــاري وت  .  )11131( برقـــم  ال�ضعيدي. 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

باإ�ضم/ امل�ضجلة   . املحدودة.  �ضي�ضتمز  /ماك�ضيما  وكالـــــــة 

 .  )11658( برقـــم  الــ�ــضــرمــاح.  ــداهلل  ــب ع �ضعيد  حمــمــد 

وتاريخ:2018/2/27م. مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

�ضعيد  باإ�ضم/عبدالرحمن  امل�ضجلة   . /مرييدبان.  وكالـــــــة 

ـــخ:2013/7/1م.  ـــاري وت  .  )9396( برقـــم  ح�ضن.  حممد 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

احمد  طه  باإ�ضم/عبداهلل  امل�ضجلة   . /بيكا�ضيكر.  وكالـــــــة 

. وتاريخ:1998/7/20م. مبوجب  القر�ضي. برقـــم )3369( 

القرار الوزاري رقم )46( ل�ضنة 2009م. 

امل�ضجلة   . العامة.  للتجارة  الوحدانية  /�ضركة  وكالـــــــة 
 .  )3187( بــرقـــــــــــم  ــتــجــارة.  ــل ل بــاحــكــيــم  ــد  ــم ــم/اح ــض ــاإ� ب
ل�ضنة   )46( رقم  القرار  مبوجب  وتــاريــخ:1997/10/26م. 

2009م. 
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وكالـــــــة /�ضاجنزهو �ضوجنواجن للم�ضتلزمات الطبية. . امل�ضجلة 
لالأويةوامل�ضتلزمات  مديكال  ــال  روي مــوديــرن  باإ�ضم/�ضركة 
مبوجب  وتاريخ:2011/9/17م.   .  )8442( برقـــم  الطبية. 

تنازل الوكيل امل�ضجل. 

وكالـــــــة /هاب لالأدوية. . امل�ضجلة باإ�ضم/ابوبكر احمد نا�ضر 

وتـــاريـــخ:2017/12/23م.   .  )11519( برقـــم  ال�ضباري. 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

وكالـــــــة /�ضاين ميديكا. . امل�ضجلة باإ�ضم/حمزه احمد يحيى 

مبوجب  وتاريخ:2012/12/18م.   .  )9014( برقـــم  الفني. 

تنازل الوكيل امل�ضجل. 

وكالـــــــة /مونتافيت فارما �ضيوتيكال فابريك. . امل�ضجلة باإ�ضم/

وتاريخ:990/8/19م.   .  )1582( برقـــم  �ضعيد.  عبداملوىل 

مبوجب القرار الوزاري رقم )93(. 

امل�ضجلة   . الطبية.  الأجهزة  زينجيكاجن  /جياجن�ضو  وكالـــــــة 

 .  )8623( برقـــم  الــقــطــامــي.  عــبــده  لطف  بــاإ�ــضــم/غــالــب 

وتاريخ:2012/4/8م. مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

امل�ضجلة   . )بايوفارما(.  م�ضاهمة  خا�ضة  /�ضركة  وكالـــــــة 

 .  )9664( برقـــم  واالدوية.  للتجارة  الرحمة  باإ�ضم/�ضركة 

وتاريخ:2013/11/28م. مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

وامل�ضتلزمات  املعدات  ل�ضناعة  �ضاجنيا  /ت�ضانغ�ضو  وكالـــــــة 
الطبية. . امل�ضجلة باإ�ضم/ن�ضوان هائل احمد ال�ضقاف. برقـــم 
الوكيل  تنازل  مبوجب  وتــاريــخ:2016/4/9م.   .  )10645(

امل�ضجل. 

وكالـــــــة /�ضن�ضن فارما. . امل�ضجلة باإ�ضم/موؤ�ض�ضة حامد علوي 

وتاريخ:2003/4/19م. مبوجب   . برقـــم )4662(  املح�ضار. 

القرار الوزاري رقم )206( ل�ضنة 2009م. 

وكالـــــــة /دوجن لواجن فارما. . امل�ضجلة باإ�ضم/علي علي قا�ضم 

مبوجب  وتــاريــخ:2011/1/9م.   .  )8216( برقـــم  ال�ضامي. 

تنازل الوكيل امل�ضجل. 

ح�ضني  حممد  باإ�ضم/خالد  امل�ضجلة   . مارك.  /وول  وكالـــــــة 

ال�ضريحي. برقـــم )8882( . وتاريخ:2012/9/22م. مبوجب 

تنازل الوكيل امل�ضجل. 

امل�ضجلة   . مانيوفالت�ضرينق.  باتريز  تيد  /اماجلاما  وكالـــــــة 

باإ�ضم/عبداهلل عبدالرحمن قائد حممد. برقـــم )10617( . 
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