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وكالة /تريا�ضي فارما �ضوتيكال�س. مو�ضــوع الوكــالة/منتجات 
�ضيدالنية. امل�ضجلة باإ�ضم/خالد هادي عي�ضى اجلاكي. برقـــم 
)11074( وتاريخ:2017/4/24م. وكان  التعديل يف مو�ضوع 

الوكالة اإىل كافة منتجات ال�ضركة الدوائية. 

وكالة /رجيليت يو�س ايه. مو�ضــوع الوكــالة/حليب للأطفال 
برقـــم  عثمان.  عبدالقوي  باإ�ضم/احمد  امل�ضجلة  الر�ضع. 
االإ�ضم  يف  التعديل  وكــان   وتـــاريـــخ:2008/4/9م.   )6917(
ال�ضرق  )�ضركة  اإىل  للتجارة  ال�ضرق  مــن  للوكيل  التجاري 

للتجارة والتوكيلت ومتويل حقول النفط )�س.م.ي( مقفلة

طبية.  الوكــالة/م�ضتح�ضرات  مو�ضــوع  /اجانتا.  وكالة 
 )9322( برقـــم  الطبية.  للتوريدات  باإ�ضم/العابد  امل�ضجلة 
الوكالة  نوع  بت�ضحيح  التعديل  وكان   وتاريخ:2013/6/8م. 

من توزيع اإىل وكيل ح�ضري.

الوكــالة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  جيدا�ضان  /بــاكــلر  وكــالــة 
والتوكيلت.  للتجارة  الدولية  باإ�ضم/كزن  امل�ضجلة  �ضوكلته. 
التعديل  ــان   وك ـــخ:2010/6/16م.  ـــاري وت  )8001( برقـــم 
�ضان  جيدا  باكلر  �ضركة  اىل  االأم  ال�ضركة  اإ�ضم  بت�ضحيح 

املحدودة )تورين(

غذائية.  الوكــالة/مكملت  مو�ضــوع  اليــف.  /فارما  وكالة 
وامل�ضتلزمات  للأدوية  اجلزيرة  اأمــان  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة 
وكان   وتـــاريـــخ:2016/1/19م.   )10567( برقـــم  الطبية. 
التعديل يف املنتج مو�ضوع الوكالة اإىل جميع منتجات ال�ضركة.

وكالة /الرينون للرعاية ال�ضحيه اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع 
احمد  باإ�ضم/علي  امل�ضجلة  اأ�ضناف.  اربعة  الوكــالة/ادوية 
وتاريخ:2018/4/23م.   )11748( برقـــم  عبدالقادر.  علي 
وكان  التعديل يف مو�ضوع الوكالة اىل خم�ضة وثلثون �ضنفًا 

بداًل عن اأربعه اأ�ضناف.

الوكــالة/اأدوية.  مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمواد  /فيجا  وكالة 
 )8517( برقـــم  العامري.  احمد  �ضايف  باإ�ضم/فوؤاد  امل�ضجلة 
التجاري  التعديل يف االإ�ضم  وتــاريــخ:2011/12/19م. وكان  

للوكيل اإىل  فيجا فارما للأدوية وامل�ضتلزمات الطبية.

وكالة /برا�ضيكا فارما اخلا�ضة املحدودة. مو�ضــوع الوكــالة/
امل�ضجلة  �ضنفًا.  ع�ضر  خم�ضة  عدد  جاهزة  دوائية  منتجات 
 )11496( برقـــم  ــليف.  ــخ امل غــالــب  احــمــد  بــاإ�ــضــم/جــلل 
الوكالة  مو�ضوع  يف  التعديل  وكان   وتاريخ:2017/12/12م. 

باإ�ضافة اأربعه خطوط اإنتاج امل�ضار اإليها يف ملحق االتفاقية.

الوكــالة/ مو�ضــوع  ا�ـــس.  ــه  اي كــري  هيلث  اي  /جــي  وكــالــة 
واملح�ضار  حيان  ابن  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة  طبية.  م�ضتلزمات 
وكان   وتـــاريـــخ:1989/8/23م.   )1459( برقـــم  لــلأدويــة. 
كري  هيلث  اإي  جــي  اإىل  املــوكــلــة  ال�ضركة  ا�ــضــم  يف  التعديل 

االيرلندية املحدودة

الوكــالة/منتجات  مو�ضــوع  كال�ضك�س.  �ضي  اأ�س  /جي  وكالة 
الربحي.  عبدالوهاب  باإ�ضم/�ضادق  امل�ضجلة  �ضيدالنية. 
التعديل  وكــان   وتــاريــخ:2017/10/8م.   )11361( برقـــم 

باإ�ضافة موقع ت�ضنيع دون اأن يكون وكيًل للم�ضنع

الوكــالة/ مو�ضــوع  التجميل.  ملنتجات  /�ضولفيك�س  وكالة 
منتجات جتميل. امل�ضجلة باإ�ضم/في�ضل قا�ضم قائد اجلوحلي. 
برقـــم )11556( وتاريخ:2018/1/13م. وكان  التعديل يف 

مو�ضوع الوكالة اىل جميع منتجات ال�ضركة.

وكالة /بي تي جوتانا انداه بريكا�ضا /حنا اند �ضرتيز اخلا�ضة 
ومواد  الوكــالة/�ضامبو  مو�ضــوع  كو�ضمار.  تي  بي  املحدودة 
برقـــم )9795(  باإ�ضم/خليل غالب اجلبل.  امل�ضجلة  جتميل. 
الوكالة  اإ�ضم  بت�ضحيح  التعديل  وتاريخ:2014/2/4م. وكان  

بحذف ا�ضم �ضركه حنا اند �ضرتيز اخلا�ضة املحدودة.
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الوكــالة/ مو�ضــوع  ال�ضيدالنية.  للمواد  مارك  /جلني  وكالة 
برقـــم  حــزام.  عبداهلل  احمد  باإ�ضم/فهد  امل�ضجلة  ــة.  اأدوي
نوع  يف  التعديل  وكـــان   وتــــاريــــخ:2007/2/12م.   )6281(

الوكالة من توزيع اإىل وكيل وحيد.

الوكــالة/ مو�ضــوع  املــحــدودة.  اورجنك�س  /مرييت  وكالة 
فلهوم.  جعفر  عمر  باإ�ضم/خالد  امل�ضجلة  دوائية.  جرعات 
برقـــم )11666( وتاريخ:2018/3/24م. وكان  التعديل يف 

مو�ضوع الوكالة اىل جميع منتجات ال�ضركة الدوائية.

وكالة /دابور. مو�ضــوع الوكــالة/اأدوية. امل�ضجلة باإ�ضم/خليل 

وتــاريــخ:2007/1/8م.   )6225( برقـــم  اجلبل.  علي  غالب 

وكان  التعديل يف باإ�ضافة اجلن�ضية الهندية.

الوكــالة/ مو�ضــوع  كونفك�ضري.  تريدجن  /اجرو�س  وكالة 
العامة  للتجارة  جلب  بــاإ�ــضــم/�ــضــركــة  امل�ضجلة  حــلــويــات. 
وكان   وتــاريــخ:1995/10/7م.   )2416( برقـــم  واال�ضترياد. 

التعديل يف ال�ضركة املوكله اإىل �ضركة اونيتوب املحدودة.

الوكــالة/ مو�ضــوع  املحدودة.  ميديكال  هيتك  /�ضركة  وكالة 
ديده.  يحيى  علي  باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة  طبية.  م�ضتلزمات 
يف  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2018/5/5م.   )11781( برقـــم 
م�ضتلزمات  اإىل  ادوية  من  املو�ضوع  بت�ضحيح  الوكالة  مو�ضوع 

طبية.

الوكــالة/ مو�ضــوع  جيكال�س.  بايولو  /جريفول�س  وكالة 
والتوكيلت.  للتجارة  ال�ضرق  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة  اأدويــة. 
يف  التعديل  وكان   وتــاريــخ:2002/6/12م.   )4389( برقـــم 

ا�ضم ال�ضركة املوكلة اىل جريفول�س بايولو جيكال�س املتحده.

ــالــة/اأدويــة.  ـــ الــوكـــ مو�ضــوع  املـــحـــدودة.  ـــريجن  /ف ــة  ــال وك

 )4277( برقـــم  الغزايل.  عبده  علي  باإ�ضم/ف�ضل  امل�ضجلة 

وتاريخ:2002/2/3م. وكان  التعديل باإ�ضافة موقع ت�ضنيع.

وكالة /ليكهم امل�ضاهمة. مو�ضــوع الوكــالة/منتجات دوائية. 
امل�ضجلة باإ�ضم/�ضركة ال�ضرق اإخوان لتجارة االأدوية. برقـــم 
باإ�ضافة  التعديل  وكــان   وتــاريــخ:2018/4/2م.   )11704(

موقع ت�ضنيع.

مو�ضــوع  ـــدودة.  ـــح امل ايـــه  اإي  اإم  ــا  ــارم ف /مـــانـــدي  ــة  ــال وك
امل�ضجلة  الب�ضري.  للعلج  �ضيدالنية  الوكــالة/م�ضتح�ضرات 
 )11512( برقـــم  الـــرميـــي.  �ضعد  احــمــد  بــاإ�ــضــم/�ــضــالــح 
موقع  باإ�ضافة  التعديل  وكــان   وتــــاريــــخ:2017/12/19م. 

ت�ضنيع.

)�ضكر(.  غذائية  الوكــالة/مواد  مو�ضــوع  /كوينا.  وكالة 
 )11833( برقـــم  حممد.  مقبول  عمر  باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة 
وتاريخ:2018/6/4م. وكان  التعديل يف نوع الوكالة من توزيع 

اإىل توزيع ح�ضري.

مو�ضــوع  املــحــدودة.  اخلــا�ــضــة  ــة  ــلأدوي ل /كون�ضرن  وكــالــة 
احمد  باإ�ضم/فوؤاد  امل�ضجلة  دوائية.  الوكــالة/م�ضتح�ضرات 
وتــاريــخ:2018/1/2م.   )11539( برقـــم  ال�ضلحي.  غالب 
لــلأدويــة  كون�ضرن  اإىل  املوكله  ال�ضركة  يف  التعديل  وكـــان  

املحدودة.

وكالة /باخري�ضا. مو�ضــوع الوكــالة/منتجات غذائية. امل�ضجلة 
باإ�ضم/�ضركة قافكو لتجارة املواد الغذائية والتوكيلت. برقـــم 
)11979( وتاريخ:2018/9/4م. وكان  التعديل يف مدة الوكالة 
اإىل اأربع �ضنوات ومو�ضوع الوكالةمن م�ضروبات مالتي اإىل اأغذية 

.AZAM وم�ضروبات بالعلمة التجارية
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وكالة /غوانغجو بايون �ضونفجو غيانغلي. مو�ضــوع الوكــالة/
حم�ضن  باإ�ضم/ربوع  امل�ضجلة  النارية.  الدراجات  غيار  قطع 
وكان   وتــاريــخ:2016/5/8م.   )10670( برقـــم  حيدر.  ربوع 
النارية  الدراجات  غيار  قطع  الوكالةاإىل  مو�ضوع  يف  التعديل 

CNICHEL التي حتمل العلمة التجارية

مو�ضــوع  ال.  ار  ا�ــس  لل�ضناعات  فارما  بــويل  /�ضركة  وكالة 
بــاإ�ــضــم/ امل�ضجلة  ـــــة.  واأدوي غــذائــيــة  الــوكــــــــالــة/مــكــمــلت 

 )10350( ــم  ـــ ـــ بــرقـــ ـــلن.  ـــج ع اأحـــ�ـــضـــن  اأحـــ�ـــضـــن  ــد  ــم حم
ال�ضركة  ا�ضم  يف  التعديل  وكــان   وتــــاريــــخ:2015/2/24م. 

املوكلة اإىل بولي�ضانو فارما �ضيوتيكالز امل�ضاهمة.

ــالــة/اأدويــة.  ـــ الــوكـــ مو�ضــوع  بــرودكــتــ�ــس.  /ايــــوت  وكــالــة 
برقـــم  االأغـــــربي.  قــائــد  احــمــد  بــاإ�ــضــم/يــا�ــضــني  امل�ضجلة 
ا�ضم  يف  التعديل  ــان   وك ـــخ:1993/2/23م.  ـــاري وت  )1994(

ال�ضركةاملذكورة اإىل ابوت برودكت�س اوبر�ضنز اأيه جي.

الوكــالة/زيوت  مو�ضــوع  موبيل.  اك�ضون  /موؤ�ض�ضة  وكالة 
برقـــم  ناجي.  عبداملجيد  باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة  و�ضحوم. 
)6877( وتاريخ:2008/3/16م. وكان  التعديل بت�ضحيح نوع 

الوكاله من توزيع اإىل وكيل ح�ضري.

الوكــالة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ضوتيكالز.  فارما  /�ضاجا  وكالة 
 )7729( برقـــم  اجلبل.  علي  غالب  باإ�ضم/خليل  امل�ضجلة 
مو�ضوع  بت�ضحيح  التعديل  وكــان   ــخ:2009/11/23م.  ــاري وت

الوكالةاإىل كافة م�ضتح�ضرات ال�ضركة.

طاقة.  الوكــالة/م�ضروبات  مو�ضــوع  /او�ضوت�ضبا.  وكالة 
برقـــم  للتجارة.  االو�ــضــط  ال�ضرق  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة 
ا�ضم  يف  التعديل  ــان   وك ـــخ:2002/8/21م.  ـــاري وت  )4465(

ال�ضركة املوؤكلة اعله.

وكالة /توري الطبية املحدودة. مو�ضــوع الوكــالة/م�ضتلزمات 
برقـــم  قا�ضم.  اأحمد  ردمــان  باإ�ضم/حممد  امل�ضجلة  طبية. 
بت�ضحيح  التعديل  وكان   وتاريخ:2002/10/26م.   )4511(

مو�ضوع الوكاله.

وكالة /ال�ضركة العاملية للمواد الغذائية. مو�ضــوع الوكــالة/
للتجارة  اإخــوان  جلب  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة  غذائية.  مــواد 
واال�ضتثمار. برقـــم )10424( وتاريخ:2015/5/28م. وكان  

التعديل بت�ضحيح نوع الوكاله من توزيع اإىل توزيع ح�ضري.

امل�ضجلة  الــوكــــــــالــة/اأدويــة.  مو�ضــوع  /فــارمــاثــني.  وكــالــة 
 )10583( برقـــم  ال�ضباري.  نا�ضر  احمد  باإ�ضم/اأبوبكر 
وتاريخ:2016/2/2م. وكان  التعديل باإ�ضافة �ضركة فارماتني 

انرتنا�ضيونال املحدودة.

الوكــالة/حماقن  وكالة /جياجنني فامني ميديكال. مو�ضــوع 
معقمة اأحادية اال�ضتخدام. امل�ضجلة باإ�ضم/دماج احمد احمد 
وتــاريــخ:2016/11/21م.   )10869( برقـــم  الكي�س.  قايد 

وكان  التعديل بت�ضحيح نوع الوكاله ومدة ال�ضركة.

الوكــالة/اأدوية.  مو�ضــوع  �ضيوتيكال.  فارما  /�ضن  وكالة 
برقـــم  واالأدويـــة.  للتجارة  الرحمه  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة 
)3984( وتاريخ:2001/1/27م. وكان  التعديل بت�ضحيح نوع 

الوكاله اإىل وكيل ح�ضري.

وكالة /�ضوفادنتال. مو�ضــوع الوكــالة/منتجات طب اال�ضنان. 
برقـــم  االأدويــة.  الإ�ضترياد  فارما  باإ�ضم/الزهراوي  امل�ضجلة 
)11916( وتاريخ:2018/7/23م. وكان  التعديل نوع الوكالة 

ومو�ضوع الوكالة.
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الوكــالة/اأجهزة  مو�ضــوع  جون�ضون.  اند  /جون�ضون  وكالة 
للتجارة  ال�ضرق  باإ�ضم/�ضركة  امل�ضجلة  طبية.  وم�ضتلزمات 
 )5667( برقـــم  الــنــفــط.  حــقــول  ــات  ــدم وخ والــتــوكــيــلت 
وتاريخ:2005/11/2م. وكان  التعديل باإ�ضافة موقع ت�ضنيع.

الوكــالة/ مو�ضــوع  الغذائية.  للمواد  العماين  /امل�ضنع  وكالة 
للتجارة  ردمان  باإ�ضم/عبداجلليل  امل�ضجلة  طماطم.  معجون 
وكان   وتــاريــخ:2012/8/14م.   )8834( برقـــم  وال�ضناعة. 

التعديل بت�ضحيح االأ�ضناف للعلمة التجارية.

ذات  الدوائية.  دارنيت�ضا  �ضركة  �ضي  ا�ــس  جي  /�ضي  وكالة 
ح�ضني  حممد  باإ�ضم/ماأرب  امل�ضجلة  اجلن�ضية:االوكرانية. 
مبوجب  وتاريخ:2016/5/28م.   )10693( برقـــم  العزكي. 

تنازل الوكيل امل�ضجل. 

اجلن�ضية:الهندية.  ذات  املحدودة.  للأدوية  /ترويكا  وكالة 

 )7973( برقـــم  ال�ضامي.  قا�ضم  علي  باإ�ضم/علي  امل�ضجلة 

وتاريخ:2010/6/1م. مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

اجلن�ضية:ال�ضورية.  ذات  ميديكا.  الـــرتا  /�ضركة  وكــالــة 
 )5028( برقـــم  للتجارة.  االأمينني  باإ�ضم/موؤ�ض�ضة  امل�ضجلة 
الــوزاري رقم )59(  القرار  وتــاريــخ:2004/6/28م. مبوجب 

ل�ضنة 2018م. 

وكالة /بيوتك في�ضن كري املحدودة. ذات اجلن�ضية:الهندية. 
 )9521( برقـــم  طالب.  مقبل  علي  باإ�ضم/عادل  امل�ضجلة 
 )76( رقم  الــوزاري  القرار  مبوجب  وتـــاريـــخ:2013/9/9م. 

ل�ضنة 2018م. 

ــة /الــ�ــضــركــة الــعــربــيــة الــ�ــضــعــوديــة الــيــابــانــيــة. ذات  ــال وك
ثابت.  �ضلم  باإ�ضم/�ضائب  امل�ضجلة  اجلن�ضية:ال�ضعودية. 
تنازل  مبوجب  وتــــاريــــخ:2002/2/18م.   )4286( برقـــم 

الوكيل امل�ضجل. 

امل�ضجلة  اجلن�ضية:الرتكية.  ذات  �ضيكوالتا.  /�ضولن  وكالة 
 )6159( برقـــم  ال�ضباري.  نا�ضر  حممد  باإ�ضم/عبدالكرمي 
بالغاء  الــوكــيــل  طلب  مبــوجــب  وتـــــاريـــــخ:2006/11/19م. 

الوكالة. 

ــــدودة. ذات  ــــح ــوم احلـــيـــاه امل ــل ــع ــ�ــس ل ــيــجــول وكـــالـــة /يــون
غالب  احــمــد  بــاإ�ــضــم/عــبــده  امل�ضجلة  اجلن�ضية:الهندية. 
وتــــاريــــخ:2014/9/30م.   )10166( برقـــم  ال�ضلحي. 

مبوجب تنازل الوكيل امل�ضجل. 

ذات  ــــــــحــــــــدودة.  امل ـــــــة  ـــــــلأدوي ل /زيــــ�ــــضــــكــــا  وكـــــالـــــة 
اجلن�ضية:البنجلد�ضية. امل�ضجلة باإ�ضم/عامل الدواء. برقـــم 
رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  وتاريخ:2006/9/9م.   )6057(

)79( ل�ضنة 2018م. 

ــات الــــدوائــــيــــة. ذات  ــاع ــن ــض ــ� ــل وكــــالــــة /رامـــــــا فــــارمــــا ل
اجلن�ضية:ال�ضورية. امل�ضجلة باإ�ضم/ماأمون �ضيف علي املريري. 
القرار  مبوجب  ـــخ:2005/6/21م.  ـــاري وت  )5473( برقـــم 

الوزاري رقم )71( ل�ضنة 2018م. 

باإ�ضم/ امل�ضجلة  اجلن�ضية:البلغارية.  ذات  /ارومــا.  وكالة 
ال�ضركة املتحدة للتجارة العامة واملقاوالت املحدودة. برقـــم 
رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  وتاريخ:2004/8/4م.   )5084(

)62( ل�ضنة 2018م.  

تعديل في بيانات + شطب  وكالة  تجارية


