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 ( 350 عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )
  (50) للتعديالث عدد العالماث املنشورة

  ( 3عدد العالماث املنشورة للتنويه : )

  ( 200: ) شطبعدد العالماث املنشورة لل
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 ذُٕيّ

 رلى انصذيفح : 3535رلى اإلعالٌ : 

 8/5/4006ذأريخّ :  67874رلى انعاليح :  صثاحاسى انعاليح : 

 ديٍفي  ٔانعُٕاٌ االسى خطأ في 6/30/4033( في778( في َشزج انعالياخ انرجاريح تانعذد )67874سثك ٔاٌ ذى َشز انعاليح انرجاريح انًزلًح )

 نذا ٔجة انرُٕيّ . ادَاِيح يثثد انصذيخ نهعال ٔانعُٕاٌ االسىاٌ 

 ف ص ر ( و  -50ب ٔ () -45) انصُف ٔانًادج :

  MARSA YAG SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI االسى انكايم نصادة انطهة :

 Kucukbakkalkoy Mah. Vedat Gunyol Cad. Demir Sok.No: 1/A Kat: 4-5-6 (34758) انعُٕاٌ انكايم نصادة انطهة :

Atasehir Istanbul Turkiye  

 تعذ انرُٕيّ لثم انرُٕيّ

  

 يسجم انعالياخ انرجاريح

 

 



 ذُٕيّ

 رلى انصذيفح : 3535رلى اإلعالٌ : 

 34/30/4038ذأريخّ :  34563رلى انعاليح :  ZAKIساكي اسى انعاليح : 

 رلى انعاليح خطأ في 45/6/4033يـــــــ( ف775تانعذد ) ( في َشزج انعالياخ انرجاريح34563سثك ٔاٌ ذى َشز انعاليح انرجاريح انًزلًح )

 نذا ٔجة انرُٕيّ . عالِانصذيخ نهعاليح يثثد ا انزلىاٌ  ديٍ في   (34564)

 ب ( -57) انصُف ٔانًادج :

 شزكح يجًٕعح انشاكي نهرجارج انعايح ٔانرخشيٍ االسى انكايم نصادة انطهة :

 االردٌ  –عًاٌ  انعُٕاٌ انكايم نصادة انطهة :

 تعذ انرُٕيّ لثم انرُٕيّ

  

 يسجم انعالياخ انرجاريح

 

 



 ذُٕيّ

 رلى انصذيفح : 3535رلى اإلعالٌ : 

 3/6/4034ذأريخّ :  38047رلى انعاليح :  انسٓم االخضزاسى انعاليح : 

اٌ  ديٍ انصُف في  خطأ في 45/5/4034يـــــــف (745( في َشزج انعالياخ انرجاريح تانعذد )38047سثك ٔاٌ ذى َشز انعاليح انرجاريح انًزلًح )

 نذا ٔجة انرُٕيّ . انصُف انصذيخ نهعاليح يثثد ادَاِ

 ا ب ج ْـ ٔ س ( -45) انصُف ٔانًادج :

 شزكح انشاد انذالل يذذٔدج انًسؤٔنيح  االسى انكايم نصادة انطهة :

 انُجف االشزف   –انعزاق  انعُٕاٌ انكايم نصادة انطهة :

 تعذ انرُٕيّ رُٕيّلثم ان

  

 يسجم انعالياخ انرجاريح
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