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وكالة /شركة شنغهاي داه شونق مصنع اغذية االطفال 
املسجلة  أطفال.  الوكــالة/اغذية  موضــوع  املحدودة. 
بإسم/ شركة جلب للتجارة واالستثمار. برقـــم )3320( 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:1998/5/14م.  ــاري وت

2021/5/14م

املحدودة.  اخلاصة  لرباتوريز  ميلتون  /دكتور  وكالة 
املسجلة  ــة.  ــي دوائ الوكــالة/منتجات  موضــوع 
 )12080( برقـــم  احلوري.  حممد  علي  ياسر  بإسم/ 
تاريخ:  من  سنة  ملدة  وذلك   ــخ:2018/11/5م.  ــاري وت

2020/11/5م

املنتجات  الوكــالة/جميع  مو�ضــوع  �ضاجا.  /خمتربات  وكالة 
الــدوائــيــة.  الرتكيبات  مــن  بت�ضنيعها  ال�ضركة  تقوم  التي 
امل�ضجلة باإ�ضم/عي�ضى حممد حم�ضن اجلاكي. برقـــم )8429( 
من  ال�ضركة  ا�ضم  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:2019/11/11م. 
اخلا�ضة  �ضاينز  اليــف  �ضاجا  �ضركة   ( اإىل  �ضاجا  خمتربات 

املحدودة(

الوكــالة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  كوزماتيك.  /مالفا  وكالة 
عبداحلميد  عبدامللك  باإ�ضم/�ضامي  امل�ضجلة  التجميل. 
وكان   وتــاريــخ:2021/1/6م.   )13286( برقـــم  عبداملغني. 

التعديل

الوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  املــحــدودة.  /ايــ�ــضــاي  وكــالــة 
ابن حيان  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة  ا�ضناف.  �ضبعة  لعدد  دوائية 
وكان   ــخ:2021/1/4م.  ــاريـ وتـ  )8147( برقـــم  واملح�ضار. 

التعديل باإ�ضافة 3 مواقع ت�ضنيع.

وكالة /جي ايه ا�س �ضي او )جا�ضكو( اوروبا املحدودة. مو�ضــوع 
ح�ضني  باإ�ضم/�ضامي  امل�ضجلة  طبية.  الوكــالة/م�ضتلزمات 
�ضالح الرباحي. برقـــم )7707( وتاريخ:2021/1/1م. وكان  

التعديل نوع التوكيل اإىل وكيل ح�ضري.

طبية.  الوكــالة/اجهزة  مو�ضــوع  ا�ــس.  ايه  /داميكا  وكالة 
امل�ضجلة باإ�ضم/�ضهاب يحيى عبداهلل ناجي. برقـــم )13487( 
اإىل  التوكيل  نوع  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:2020/10/23م. 

وكيل ح�ضري.

طبية  الوكــالة/اجهزة  مو�ضــوع  املحدودة.  /زيــرون  وكالة 
العربية  اجلــزيــرة  باإ�ضم/قلب  امل�ضجلة   .1 امللحق  ح�ضب 
ال�ضترياد االدوية. برقـــم )9787( وتاريخ:2020/11/25م. 

وكان  التعديل نوع التوكيل من موزع اإىل ح�ضري.

املــحــدودة.  للكيماويات  بيتي�ضايد  هيبني  /زيجينج  وكــالــة 
امل�ضجلة  لعدد 54 �ضنف.  الوكــالة/مبيدات ح�ضرية  مو�ضــوع 
 )6828( برقـــم  امل�ضوري.  عبداهلل  حممد  باإ�ضم/عبدالكرمي 
الوكالة + مو�ضوع  نوع  التعديل  وتاريخ:2020/5/7م. وكان  

الوكالة.

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح امل الطبية  للمنتجات  /باكوميد  وكــالــة 
للإ�ضترياد.  ال�ضحة  باإ�ضم/عني  امل�ضجلة  الوكــالة/ابر طبية. 
التعديل  وكان   وتــاريــخ:2020/10/27م.   )12574( برقـــم 
نوع التوكيل من توزيع اإىل وكيل ح�ضري + تعديل مدة الوكالة 

جتدد تلقائيًا.

مو�ضــوع  ال�ضحية.  للرعاية  الدوائية  كيور  /فارما  وكالة 
باإ�ضم/عني  امل�ضجلة  ا�ضناف.  اربعة  عدد  الوكــالة/ادوية 
ال�ضحة للإ�ضترياد. برقـــم )12894( وتاريخ:2020/5/26م. 

وكان  التعديل مو�ضوع الوكالة.

مو�ضــوع  ــدودة.  ــح امل و�ــضــركــاوؤه  ميثيك  /كري�ضتوف  وكــالــة 
ال�ضحية  بــاإ�ــضــم/عــني  امل�ضجلة  طبية.  الــوكــــــــالــة/اأجــهــزة 
للإ�ضترياد. برقـــم )12308( وتاريخ:2020/11/25م. وكان  
التعديل نوع الوكالة + تعديل مو�ضوع الوكالة + تعديل مدة 

الوكالة اإىل �ضنتني.
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الوكــالة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  هيلث  /جالينيكوم  وكالة 
امل�ضجلة  منتجني.  لعدد   1 امللحق  يف  املدرجة  دوائية  منتجات 
باإ�ضم/يح�ضب عبداهلل ا�ضماعيل ال�ضعيدي. برقـــم )12202( 

وتاريخ:2019/12/9م. وكان  التعديل اأ�ضافة موقع ت�ضنيع.

مو�ضــوع  املــحــدودة.  )هاينان(  بيو�ضاين�س  /كريجن  وكالة 
باإ�ضم/ امل�ضجلة  طبية.  خمــتــربات  الوكــالة/م�ضتلزمات 

 )9195( بــرقـــــــــــم  لــلإ�ــضــتــرياد.  الــطــبــيــة  ــة  ــداثـ احلـ ميـــن 
من  الوكالة  نــوع  التعديل  وكــان   ــخ:2020/10/14م.  ــاريـ وتـ

توزيع اإىل وكيل ح�ضري.

الوكــالة/مكملت   مو�ضــوع  فــوود.  نيوتري  تي  /بــي  وكالة 
ال�ضريحي.  ح�ضني  حممد  باإ�ضم/خالد  امل�ضجلة  غذائية. 
برقـــم )7665( وتاريخ:2019/9/1م. وكان  التعديل ا�ضافة 

�ضركة اوميتو�س وورك �س.م.ج االماراتية.

وكالة /ال�ضركة االردنية النتاج االدوية. مو�ضــوع الوكــالة/
الطبية.  وامل�ضتلزمات  للدوية  باإ�ضم/اخلالد  امل�ضجلة  اأدوية. 
نوع  التعديل  وكان   وتاريخ:2021/1/24م.   )3895( برقـــم 

الوكالة من توزيع اإىل وكيل وحيد.

الوكــالة/اأدوية.  مو�ضــوع  اك�ضبورت�س.  /فــردمــان  وكالة 
امل�ضجلة باإ�ضم/عبده علي حممد الدهبلي. برقـــم )10537( 
من  الوكالة  نــوع  التعديل  وكـــان   ــخ:2020/12/9م.  ــ ــاري ــ وت
اإىل جميع  الوكالة  ن�ضاط  اإىل وكيل ح�ضري وتعديل  )موزع( 

منتجات ال�ضركة من االدوية.

مو�ضــوع  املــحــدودة.  للكيماويات  هايي  /جيانغ�ضي  وكــالــة 
امل�ضجلة  ــاف.  ــن ــض ا�  2 ــدد  عـ زراعـــيـــة  ـــــالــة/مــبــيــدات  الــوكـــ
 )13379( برقـــم  للتجارة.  دغ�ضان  بــن  باإ�ضم/موؤ�ض�ضة 
ا�ضناف   2 ا�ضافة  التعديل  وكــان   ــخ:2020/8/17م.  ــاريـ وتـ
من  الوكالة  نوع  تعديل   + ا�ضناف   4 اجماال  عددها  لي�ضبح 

وحيد اىل ح�ضري.

مو�ضــوع  مانيوفاك�ضرينج.  بوي�س  ــد  ان ــج  ــودري /ج وكــالــة 
الوكــالة/غرف وخزائن واأبواب ودواليب و�ضناديق حديدية 
الزكري  باإ�ضم/وكالة  امل�ضجلة  ومنزلية.  مكتبية  وتوابعها 
وكان   ــخ:2000/4/29م.  ــاري وت  )3805( برقـــم  التجارية. 
التعديل ا�ضم الوكيل من )عبداهلل حممد احلج الزكري( اإىل 

)�ضعيد حممد احلاج الزكري(.

الوكــالة/جميع  مو�ضــوع  املــحــدودة.  فارما  /�ضيلرت  وكالة 
ح�ضب  الب�ضري  اال�ضتعمال  ذات  ال�ضحية  الرعاية  منتجات 
امللحق. امل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة �ضباأ الدولية للأدوية وامل�ضتلزمات 
وكان   وتــاريــخ:2018/12/25م.   )12184( برقـــم  الطبية. 

التعديل ا�ضافة ا�ضناف من 25 �ضنف اإىل 68 �ضنف.

الوكــالة/ مو�ضــوع  العلب.  وتعبئة  ل�ضناعة  /كــان  وكالة 
التجارية.  الورايف  باإ�ضم/حملت  امل�ضجلة  ح�ضرية.  مبيدات 
نوع  التعديل  وكان   وتاريخ:1999/9/30م.   )3669( برقـــم 

الوكالة من وكيل اإىل وكيل ح�ضري.

وكالة /هيبي فيوجن للكيماويات احليوية. مو�ضــوع الوكــالة/     
ح�ضني  باإ�ضم/يو�ضف  امل�ضجلة  �ضنف.   30 كيميائية  منتجات 
جابر جللل. برقـــم )11304( وتاريخ:2017/8/12م. وكان  

التعديل ا�ضافة اأ�ضناف.

مو�ضــوع  التجميل.  وم�ضتح�ضرات  للأدوية  هيلث  /بيو  وكالة 
ال�ضحية.  الــرعــايــة  ومــنــتــجــات  جتميل  ــالــة/مــواد  ـــ الــوكـــ
 )9685( برقـــم  للأدوية.  ال�ضمهري  باإ�ضم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجلة 

وتاريخ:2013/12/1م. وكان  التعديل يف مو�ضوع الوكالة.

مو�ضــوع  انــكــوربــوريــ�ــضــن.  انرتنا�ضيونال  /بــرييــجــو  وكــالــة 
للتجارة  باإ�ضم/ال�ضرق  امل�ضجلة  وجتميل.  الوكــالة/ادوية 
 )3182( برقـــم  الــنــفــط.  حــقــول  ــات  ــدم وخ والــتــوكــيــلت 

وتاريخ:1997/11/19م. وكان  التعديل يف بيانات الوكيل.


