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امل�سجلة  الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  اوزون.  /�سركة  وكالة 

 )12609( برقـــم  الــــروين.  عــلــي  �ــســالــح  بــاإ�ــســم/مــعــ�ــســار 

وتاريخ:2019/8/6م. وكان  التعديل يف مو�سوع الوكالة.

لعدد  الوكــالة/اأدوية  مو�ســوع  اإ�ــس.  ايه  /كالو�سني  وكالة 
برقـــم  نوفل.  علي  عبده  باإ�سم/فار�س  امل�سجلة  اأ�سناف.   )7(
ا�سم  يف  التعديل  ــان   وك وتـــاريـــخ:2017/8/1م.   )11250(

ال�سركة املوكلة اىل ال�سركة امل�سنعة اكلو�س املحدودة 

مو�ســوع  ال�سحية.  للرعاية  الدولية  كيور  /فــارمــا  وكالة 
الوكــالة/اأدوية. امل�سجلة باإ�سم/�سهاب يحيى عبداهلل ناجي. 
برقـــم )12894( وتاريخ:2019/12/23م. وكان  التعديل يف 

مو�سوع الوكالة من موزع اإىل موزع ح�سري.

الوكــالة/زيوت  وكالة /بي بي انرتن�سنال املحدودة. مو�ســوع 
 )206( برقـــم  ثابت.  اخوان  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  و�سحوم. 
مو�سوع  بت�سحيح  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:1995/1/12م. 

الوكالة.

ـــــالــة/اأدويــة.  الــوكـــ مو�ســوع  �سيهون.  /جينق�سو  وكــالــة 
 )8725( برقـــم  فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�سم/خالد  امل�سجلة 
ال�سركة  اإ�سم  يف  التعديل  وكــان   وتــــاريــــخ:2012/6/12م. 

املذكورة اأعاله.

وكالة /فوك�س باتري انرتتريد املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/
بطاريات �سيارات. امل�سجلة باإ�سم/�سركة اإخوان �سرب للتجارة 
وكان   وتــاريــخ:2018/7/31م.   )11930( برقـــم  املحدودة. 

.Focus وعالمة فوك�س NEON التعديل باإ�سافة عالمة

وكالة /�سركة نانودارو اروبزوهان. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية 
ثالثة اأ�سناف. امل�سجلة باإ�سم/جمال عبده علي نوفل. برقـــم 
باإ�سافة  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2019/7/28م.   )12639(

عدد اإثنني م�سانع.

مو�ســوع  ــاط.  ــط وامل لــالإطــارات  �سنغهاي  /موؤ�س�سة  وكــالــة 
علي  باإ�سم/عبدالغني  امل�سجلة  وتيوبات.  الوكــالة/اإطارات 
حممد احلروي. برقـــم )413( وتاريخ:1977/2/27م. وكان  
التعديل يف اإ�سم ال�سركة املذكورة اأعاله اإىل �سركة )وبل كوين 

تاير جروب )�سانغهاي( اإمبورت اأند اك�سبورت كومبني ليمتد.

الوكــالة/اأدوية.  مو�ســوع  فارما.  ديــو  ام  �سي  /�سي  وكالة 
 )4426( برقـــم  القباطي.  ثابت  عبده  باإ�سم/منري  امل�سجلة 
ال�سركة  اإ�سم  يف  التعديل  وكــان   وتــــاريــــخ:2002/7/17م. 
املذكورة اأعاله اإىل �سركة ديوفارما ام ا�س دي ان بي اإت�س دي.

وكالة /تي ا�س اي جي ام بي ات�س. مو�ســوع الوكــالة/حمليات 
برقـــم  ال�ساعر.  حممد  احمد  باإ�سم/ر�سام  امل�سجلة  �سناعية. 
اإ�سم  يف  التعديل  ــان   وك وتـــاريـــخ:2016/8/7م.   )10771(
ال�سركة املذكورة اأعاله اإىل �سركة تي ا�س اي كون�سيومر قودز 

جي ام بي ات�س.

الوكــالة/تركيبات  مو�ســوع  �ــســاجــا.  /خمــتــربات  وكــالــة 
اجلاكي.  حم�سن  حممد  باإ�سم/عي�سى  امل�سجلة  �سيدالنية. 
يف  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2011/8/24م.   )8429( برقـــم 
املنتجات  جميع  اإىل  �سيدالنية  تركيبات  من  الوكالة  مو�سوع 

التي تقوم ال�سركة بت�سنيعها من الرتكيبات الدوائية.

وكالة /جنريال لالأدوية املحدودة. مو�ســوع الوكــالة/اأدوية. 
امل�سجلة باإ�سم/علي اأحمد علي عبدالقادر. برقـــم )11712( 
اأ�سناف  باإ�سافة  التعديل  ــان   وك ـــاريـــخ:2020/4/11م.  وت
جديدة ما عدا امل�سجلة باإ�سم عامل الدواء واال�سناف امل�سجلة 

لي�سرين كري
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مو�ســوع  ا�ــس.  ايه  لل�سناعة  اآالك  نفزات  /م�سطفى  وكالة 
ال�سيدالنية.  املنتجات  من  ال�سركة  منتجات  الوكــالة/جميع 
 )8551( برقـــم  اجلبل.  علي  غالب  باإ�سم/خليل  امل�سجلة 
ال�سركة  اإ�سم  يف  التعديل  وكــان   وتــــاريــــخ:2012/1/31م. 

املذكورة اأعاله اإىل �سركة جن�سنتا لل�سناعات الدوائية.

وكالة /ج�ستنب بيوتيل انك. مو�ســوع الوكــالة/منتجات طبية 
باإ�سم/ امل�سجلة  اال�سناف.  جلميع  باالتفاقية  حدد  ما  ح�سب 
 )10702( برقـــم  و�ساين(.  )امل�سلي  الطبية  الي�سر  �سركة 
الوكالة  مو�سوع  يف  التعديل  وكــان   ــخ:2016/6/11م.  ــاري وت

اإىل وكيل جلميع املنتجات الطبية لل�سركة.

للبطاريات  هد  تايجر  جواجنزو  �سركات  /جمموعة  وكالة 
ثالث  ماركة  جافة  الوكــالة/بطاريات  مو�ســوع  املــحــدودة. 
احلــروي.  علي  عبدالغني  باإ�سم/حمالت  امل�سجلة  خم�سات. 
برقـــم )617( وتاريخ:1979/2/22م. وكان  التعديل يف اإ�سم 
 GVANGZHOU BATTERY FACTORY ال�سابق  ال�سركة 
هد  تايجر  جواجنزو  �سركات  جمموعة  اجلديد  االإ�سم  اإىل 

للبطاريات املحدودة وكذلك من موزع اىل وكيل وحيد.

مو�ســوع  كمبني.  جروب  �سرياميك  هويدا  �ساند  /تانغ  وكالة 
امل�سجلة  ا�ستحمام.  احوا�س  بالط  �سحية  الوكــالة/اأدوات 
 )5673( برقـــم  احلروي.  علي  عبدالغني  باإ�سم/عبداحلكيم 
ال�سركة  اإ�سم  يف  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:2011/11/26م. 

املذكورة اأعاله اإىل هوندا �سانيتاري ويركوميوين ليمتد.

مو�ســوع  تكنولوجي(.   , جانت  )ليكيم  ليكيم  /�سركة  وكالة 
مائة  لعدد  امللحق  ح�سب  طبية  دوائية  الوكــالة/منتجات 
لوكالء  امل�سجلة  اال�سناف  عــدا  مــا  �سنف  وت�سعون  وواحـــد 
�سابقني. امل�سجلة باإ�سم/�سركة ال�سرق اإخوان لتجارة االدوية 
يف  التعديل  وكــان    )11703( برقـــم  الطبية.  وامل�ستلزمات 
اال�سناف  عدا  ما  ال�سركة  منتجات  كافة  اإىل  الوكالة  مو�سوع 

اخلا�سة ل�سركة اومينرتيد وحممد عبداهلل الفقية.

الوكــالة/ مو�ســوع  �ــــس.ذ.م.م.  عبدالقيوم  ــن  /رك وكــالــة 

برقـــم  النهاري.  عبده  طه  باإ�سم/ابراهيم  امل�سجلة  �ساعات. 

باإ�سافة  التعديل  وكان   وتاريخ:2019/10/23م.   )12762(

ماركة ورنكر تامي

امل�سجلة   .PAR LABORATORIES/ وكالـــــــة 

 .  )9194( برقـــم  الــ�ــســيــد.  جعفر  م�ستاق  بــاإ�ــســم/نــبــيــل 

وتاريــــخ:2013/12/15م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

امل�سجلة  االنــابــيــب.  ل�سناعة  اجلــزيــره  /�سركة  وكالـــــــة 
 .  )4369( برقـــم  لــلــتــجــارة.  الـــــزراري  ــالت  ــم/حم ــس ــاإ� ب
وتاريخ:2002/5/27م. مبوجب القرار الوزاري اجلماعي رقم 

)206( �سنة 2009م. 

حممد  باإ�سم/علي  امل�سجلة  �سريجيكال.  /اأطل�س  وكالـــــــة 

مبوجب  وتــاريــخ:2005/3/27م.   .  )5359( برقـــم  باخيل. 

القرار الوزاري رقم )36( �سنة 2020م. 

امل�ساهمة.  ال�سحية  واملنتجات  لالأدوية  /جيوميد  وكالـــــــة 

امل�سجلة باإ�سم/عبا�س حممد نا�سر عثمان. برقـــم )12149( 

. وتاريــــخ:2018/12/11م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

وكالـــــــة /خمتربات �سعيدي فارم. امل�سجلة باإ�سم/نا�سر احمد 

وتاريــــخ:2007/2/27م.   .  )6307( برقـــم  ميا�س.  احمد 

مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

لالإ�سترياد  الطبية  �سوبر  يانغ�سو  �سركة  /اجنــاد  وكالـــــــة 

والت�سدير. امل�سجلة باإ�سم/م�ستلزمات طبية. برقـــم )8762( 

. وتاريــــخ:2012/7/3م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 
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باإ�سم/ امل�سجلة  ــحــدودة.  امل ميديكيور  /بـــويل  وكالـــــــة 

عبدالرحمن عبداهلل احمد اجلالل املداين. برقـــم )7640( 

. وتاريــــخ:2009/9/9م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

باإ�سم/ امل�سجلة  ايه.  ا�س  يليكار  كلينيكا  /كوليميكا  وكالـــــــة 

برقـــم  املحدودة.  الطبية  واملعدات  لالأدوية  الفريوز  �سركة 

)579( . وتاريــــخ:1995/4/4م.

الطبية.  للمعدات  هوففدا  جيانغ�سي  /جمموعة  وكالـــــــة 

امل�سجلة باإ�سم/�سالح خمي�س ميني النهدي. برقـــم )12366( 

. وتاريــــخ:2019/3/24م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

باإ�سم/ امل�سجلة  ــدودة.  ــح امل بـــراون  /خمــتــربات  وكالـــــــة 
 .  )7228( ـــــم  ـــ بــرقـــ لــلــتــاأمــني.  ــاب  ــه ــس � ـــة  وكـــال ــة  ــرك ــس �
الوزاري رقم )10(  القرار  وتاريــــخ:2008/11/4م. مبوجب 

ل�سنة 2020م. 

غرناطة  باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  اإيـــالك.  /الكو  وكالـــــــة 

للتجارة. برقـــم )9275( . وتاريــــخ:2013/5/19م. مبوجب 

تنازل الوكيل امل�سجل. 

ح�سن  باإ�سم/حممد  امل�سجلة  لالأدوية.  /�سيمو�س  وكالـــــــة 

مبوجب  وتاريــــخ:1995/11/5م.   .  )2432( برقـــم  جملي. 

قرار وزاري. 

امل�سجلة  )برتولوب(.  الت�سحيم  لزيوت  /برتومني  وكالـــــــة 

 .  )1169( برقـــم  اليمني.  وعلي  اأبوابراهيم  باإ�سم/�سركة 

وتاريــــخ:1987/10/11م. مبوجب حكم املحكمة. 

باإ�سم/�سركة  امل�سجلة  بــروكــ�ــس.  ــربات  ــت /خم وكالـــــــة 

 .  )6848( برقـــم  املــحــدودة.  الــدولــيــة  الطبية  الــنــهــدي 

وتاريــــخ:2008/2/27م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

ال.  ار  ا�س  الغذائية  املنتجات  ل�سناعة  /موناكو  وكالـــــــة 

امل�سجلة باإ�سم/حممد حممد عبداهلل �سارب. برقـــم )3929( 

. وتاريــــخ:2000/10/11م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

امل�سجلة  املــحــدودة.  اخلــا�ــســة  ــة  ــالأدوي ل /اإلــفــن  وكالـــــــة 

 .  )9548( بــرقـــــــــــم  ــاد.  ــم ــع ال غــالــب  عــلــي  بــاإ�ــســم/احــمــد 

وتاريــــخ:2013/9/24م. مبوجب تنازل الوكيل امل�سجل. 

املــحــدودة.  تــي  يف  بــي  ميك�س  فــارمــا  /خمــتــربات  وكالـــــــة 
 .  )7834( برقـــم  الزجنبيلة.  ح�سني  باإ�سم/لطف  امل�سجلة 
 )32( رقم  الــوزاري  القرار  مبوجب  وتاريــــخ:2011/2/2م. 

ل�سنة 2020م. 

يحيى  ح�سني  باإ�سم/طه  امل�سجلة  فارما.  /اليــف  وكالـــــــة 

القادري. برقـــم )9954( . وتاريــــخ:2014/5/6م. مبوجب 

تنازل الوكيل امل�سجل


