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 رُٕيّ

 سلى انصحيفخ : 7631سلى اإلعالٌ : 

 3/71/1171رأسيخّ :   36476سلى انطهت : 

 3/71/1171رأسيخّ :  36476:  سلى انعاليخ انكٕثشاسى انعاليخ : 

اٌ  حيٍ في االسى   خطأ في 1176/ 7/ 6 ( في231( في َششح انعاليبد انزدبسيخ ثبنعذد ) 36476سجك ٔاٌ رى َشش انعاليخ انزدبسيخ انًشلًخ )

 نزا ٔخت انزُٕيّ . االسى انصحيح نهعاليخ يثجذ ادَبِ

 /أ(9) انصُف ٔانًبدح :

 ٕثش الَزبج اخٓزح انحًبيخ ٔانجٕسداد كيعًم ان االسى انكبيم نصبحت انطهت :

 حي انحشفييٍ  –انُدف  –انعشاق انعُٕاٌ انكبيم نصبحت انطهت : 

 ثعذ انزُٕيّ لجم انزُٕيّ

  

 

 



 رُٕيّ

 سلى انصحيفخ : 7631اإلعالٌ :  سلى

 6/7/1113رأسيخّ :  46141سلى انطهت : 

 6/7/1113رأسيخّ :  46141سلى انعاليخ :  ٔيُشاسى انعاليخ : 

خطأ  1176/ 6/ 77 ( في236في َششح انعاليبد انزدبسيخ ثبنعذد ) )كبسيهيب اليزس((41312انعاليخ انزدبسيخ انًشلًخ ) شطت  سجك ٔاٌ رى َشش

نزا ٔخت   74/77/1171في  29661()ٔيُش( ثًٕخت كزبة انمسى انًشلى 46141انعاليخ انٕاخت شطجٓب راد انشلى )اٌ  حيٍ في   انعاليخ  ثشلى

 انزُٕيّ .

 ا ة ج ( -64) انصُف ٔانًبدح :

  االسى انكبيم نصبحت انطهت :

 انعُٕاٌ انكبيم نصبحت انطهت : 

 ثعذ انزُٕيّ لجم انزُٕيّ

  

 



 

 رُٕيّ

 سلى انصحيفخ : 7631سلى اإلعالٌ : 

 3/6/1176 رأسيخّ :  12166سلى انطهت : 

 3/6/1176رأسيخّ :  12166سلى انعاليخ :  اكٕاثبيٍاسى انعاليخ : 

اٌ  حيٍ االسى  في  خطأ في 2/1176/ 11( في214( في َششح انعاليبد انزدبسيخ ثبنعذد )12166سجك ٔاٌ رى َشش انعاليخ انزدبسيخ انًشلًخ )

 نزا ٔخت انزُٕيّ . االسى انصحيح نهعاليخ يثجذ ادَبِ

 ) انصُف ٔانًبدح :

  ْبَكٕن ربيش كٕ .، نيًزذ االسى انكبيم نصبحت انطهت :

 كٕسيب  –خٕ ، سيئٕل  –ُبو دَٔح ( ، خبَد –سٔ ) يٕكسبو  –، ريٓيشاٌ  766انعُٕاٌ انكبيم نصبحت انطهت : 

 ثعذ انزُٕيّ لجم انزُٕيّ

  

 



 

 رُٕيّ

 سلى انصحيفخ : 7631سلى اإلعالٌ : 

 73/6/1171 رأسيخّ :  14222سلى انطهت : 

 73/6/1171رأسيخّ :  14222سلى انعاليخ :  BMJاسى انعاليخ : 

اٌ االسى  ٍحي االسى  في  خطأ في 71/1171/ 6( في229( في َششح انعاليبد انزدبسيخ ثبنعذد )7637سجك ٔاٌ رى َشش انعاليخ انزدبسيخ انًشلًخ )

 نزا ٔخت انزُٕيّ . انصحيح نهعاليخ يثجذ ادَبِ

 ) انصُف ٔانًبدح :

 ششكخ اَذس كُزشٔل نهزدبسح انعبيخ ش ر و و  االسى انكبيم نصبحت انطهت :

 االيبساد انعشثيخ انًزحذح  –دثي  67316ص ة انعُٕاٌ انكبيم نصبحت انطهت : 

 ثعذ انزُٕيّ لجم انزُٕيّ

  

 



 

 رُٕيّ

 سلى انصحيفخ : 7631سلى اإلعالٌ : 

 6/6/1172 رأسيخّ :  11161سلى انطهت : 

 6/6/1172رأسيخّ :  11161سلى انعاليخ :  انفبسيغًباسى انعاليخ : 

 في   ٔانعُٕاٌ االسى خطأ في 4/1171/ 19( في226( في َششح انعاليبد انزدبسيخ ثبنعذد )11161سجك ٔاٌ رى َشش انعاليخ انزدبسيخ انًشلًخ )

 نزا ٔخت انزُٕيّ . نهعاليخ يثجذ ادَبِ يٍانصحيح ٔانعُٕاٌ اٌ االسى حيٍ

 ) انصُف ٔانًبدح :

 .ALFASIGMA S.P.A االسى انكبيم نصبحت انطهت :

  Viale Sarca 116 11713 MILANO (MI) Italyانعُٕاٌ انكبيم نصبحت انطهت : 

 ثعذ انزُٕيّ لجم انزُٕيّ

  

 



 

 رُٕيّ

 سلى انصحيفخ : 7631ٌ : سلى اإلعال

 71/2/1171 رأسيخّ :  14761سلى انطهت : 

 71/2/1171رأسيخّ :  14761سلى انعاليخ :  HANSA/FLEXاسى انعاليخ : 

اٌ  حيٍ االسى  في  خطأ في 1176/ 7/ 6( في7631( في َششح انعاليبد انزدبسيخ ثبنعذد )14761سجك ٔاٌ رى َشش انعاليخ انزدبسيخ انًشلًخ )

 نزا ٔخت انزُٕيّ . سى انصحيح نهعاليخ يثجذ ادَبِاال

 ) انصُف ٔانًبدح :

  Hansa-Flex International GmbH االسى انكبيم نصبحت انطهت :

  Zum Panrepel 44 16611 Bremen Germanyانعُٕاٌ انكبيم نصبحت انطهت : 

 ثعذ انزُٕيّ لجم انزُٕيّ

  

 



 

 رُٕيّ

 صحيفخ :سلى ان 7631سلى اإلعالٌ : 

 1/2/1171 رأسيخّ :  14169سلى انطهت : 

 1/2/1171رأسيخّ :  14169سلى انعاليخ :  غزالاسى انعاليخ : 

اٌ  حيٍ في   انعُٕاٌ خطأ في 1171/ 71/ 4( في 223( في َششح انعاليبد انزدبسيخ ثبنعذد )14169سجك ٔاٌ رى َشش انعاليخ انزدبسيخ انًشلًخ )

 نزا ٔخت انزُٕيّ . يثجذ ادَبِ انصحيح نهعاليخ انعُٕاٌ

 ) انصُف ٔانًبدح :

 ERUSLU SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI االسى انكبيم نصبحت انطهت :

 Organize Sanayi Bolgesi, Muammer Guler Bulvari No: 79, Gaziantep / TURKEY .1انعُٕاٌ انكبيم نصبحت انطهت : 

 انزُٕيّ ثعذ لجم انزُٕيّ
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