
مجم عه تشغيله 500 بشأن تحريز عبىاث مغشىشه مه حقه سفاكسىن 2013لسىت  (108)مىشىر دوري رقم 

 حيث أن العبىاث األصليه مه إوتاج شركه 3/2015 و تاريخ اوتهاء 3/2013 بتاريخ إوتاج 00700513رقم 

بي)فاركى  ) 

 



مجم عه 500 بشأن تحريز عبىاث مغشىشه مه حقه سفاكسىن 2013لسىت  (108)تابع مىشىر دوري رقم 

 حيث أن العبىاث األصليه مه إوتاج 3/2015 و تاريخ اوتهاء 3/2013 بتاريخ إوتاج 00700513تشغيله رقم 

بي)شركه فاركى  ) 
 

 



إستيراد الشركت المصريت  ETOPOSIDE 20MG/ML  بشأن تحريز عبواث2013لسنت  (109)منشور دوري رقم 

 1048لتجارة األدويت للتشغيله رقم 

 

 



جم عه تشغيله رقم 1 بشأن تحريز عبىاث مغشىشه مه حقه سفاكسىن 2013لسىت  (110)مىشىر دوري رقم 

 حيث أن العبىاث األصليه مه إوتاج شركه 12/2015 و تاريخ اوتهاء 4/2013 بتاريخ إوتاج 13600713

بي)فاركى  ) 

 



جم عه تشغيله 1 بشأن تحريز عبىاث مغشىشه مه حقه سفاكسىن 2013لسىت  (110)تابع مىشىر دوري رقم 

 حيث أن العبىاث األصليه مه إوتاج شركه 12/2015 و تاريخ اوتهاء 4/2013 بتاريخ إوتاج 13600713رقم 

بي)فاركى  ) 

 



جم عه تشغيله 1 بشأن تحريز عبىاتمغشىشه عه مستحضر سيفىران 2013لسىت  (111)مىشىر دوري رقم 

 حيث أن العبىاث األصليت مه إوتاج شركت 10/2014 و تاريخ إوتهاء 10/2013 بتاريخ إوتاج 121477رقم 

العالميت (بي)راميذا لصالح شركت فاركى   

 



جم عه 1 بشأن تحريز عبىاتمغشىشه عه مستحضر سيفىران 2013لسىت  (111)تابع مىشىر دوري رقم 

 حيث أن العبىاث األصليت مه إوتاج 10/2014 و تاريخ إوتهاء 10/2013 بتاريخ إوتاج 121477تشغيله رقم 

العالميت (بي)شركت راميذا لصالح شركت فاركى   

 



 NATURAL OYSTER SHELL  بشأن تحريز عبىاث2013لسىت  (112)مىشىر دوري رقم 

CALCIUM WITH VITAMIN D600 MG TABLETS  إوتاج شركت بيى اوريجيىال اوترواشيىوال

 حيث أوها غير مطابقه مه حيث الخىاص الطبيعيت و 120035جروب للصىاعاث الذوائيت و رالك للتشغيله رقم 

 الصيذليت

 



 BEE TONIC SOFT  بشأن تحريز عبىاث مه مستحضر2013لسىت  (113)مىشىر دوري رقم 

GELATIN CAPSULES  332003إوتاج الشركت العربيت للمىتجاث الجيالتيىيت و رالك عه تشغيله رقم 

 حيث اوها غير مطابقه للخىاص الطبيعيت

 

 



 OSTER SHELL بشأن تحريز عبىاث مغشىشه عه مستحضر 2013لسىت  (114)مىشىر دوري رقم 

CALCIUM FILM COATED TABLETS  حيث أن العبىاث األصليت مه إوتاج سبأ الذوائيت لصىاعت

 األدويت و الكيماوياث لصالح شركت به سيىا لتجارة األدويت
 

 


