
 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح رقم النموذج ت

 شركة نترابال الدولية المساهمة صندوق متوازي السطوح 14 7/8/1976 116 
 سويدية  السويد–لوند 

 شركة نترابال الدولية المساهمة صندوق رباعي السطوح 14 7/8/1976 117 
 سويدية  السويد–لوند 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمين للبنايات 6 7/11/1976 121 
 فرنسية ، سبن2 روقيفين باريس 51 –فرنسا 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمين للبنايات 6 7/11/1976 122 
 فرنسية ، سبن2 روقيفين باريس 51 –فرنسا 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمين للبنايات 6 7/11/1976 123 
 فرنسية ، سبن2 روقيفين باريس 51 –فرنسا 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمين للبنايات 6 7/11/1976 124 
 فرنسية ، سبن2 روقيفين باريس 51 –فرنسا 

  



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح رقم النموذج ت

ساعة منضدية تتكون من  17 21/6/1981 266 
 وعاء وقاعدة ورقية

 جنرال تايم كوربوريشن
 الواليات المتحدة –والية ديالوير االمريكية 

 االمريكية
 امريكي

 انسيو كاليفي ارجو قيفن كماشة سحب عازلة 3 14/6/1982 274 
 فنلندي 10 بروفو –فنلندا 

 روال تثينيت وحدة سكن 6 20/9/1982 284 
 فرنسي 75008 بوليفارد هاوكان 154 باريس –فرنسا 

  باكرنيستا ان بانكوليني–سيسيليانوما  وعاء اليس كريم العيدان 14 20/9/1982 285 
 ايطالي 24 ميالن فياكو ميال –ايطاليا 

 دنلوب ليمتد  جزمة امان من بي في سي 7 7/10/1982 286 
 ياباني دنلوب هاوس، رايد ستريت، سنت جيمس

 واترمان اس اي  قلم حبر ذو راس كروي 10 7/10/1982 287 
 فرنسي  شارع رودوينس9 باريس –فرنسا 

 واترمان اس اي  قلم حبر  10 7/10/1982 288 
 فرنسي  شارع رودوينس9 باريس –فرنسا 

 ايليكشن دي كاز طباخ غازي متنقل 1 23/10/1982 291 
 فرنسي  ودي بيرسي173 – 75012 باريس –فرنسا 

 مانيو فاكتر ديآياريليج اليكتريك دي كاهوري طقم صناديق بريد 20 3/2/1983 305 
 فرنسي  كاهوري46001 – ريجور –فرنسا 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح رقم النموذج ت

 اقراص صيدالنية 20 13/4/1983 306 
 ذي ويكلم فاونديشن ليمتد 

 بي 2 نيوستن رود لندن ان دبليو/ 193 -183
 بي/ انكلترا–

 بريطاني

 اقراص صيدالنية 20 13/4/1983 307 
 ذي ويكلم فاونديشن ليمتد 

 بي 2 نيوستن رود لندن ان دبليو/ 193 -183
 بي/ انكلترا–

 بريطاني

وعاء لمواد المعالجة  20 11/5/1983 308 
 الهوائية

 ارويث أي . جي
 سويسري  سويسرا  – بازل 4002

 سميث كالين اندفرنش البوراتوريز ليمتد تراكيب صيدالنية 20 10/7/1983 309 
 الماني  بنيوك / المانيا2080 دي 95هايد كامب 

 مانيو فاكتر ديآياريليج اليكتريك دي كاهوري صندوق بريد 20 3/2/1983 310 
 فرنسي  كاهوري46001 – ريجور –فرنسا 

 كسارة ش.م.ل قنينة مشروبات  20 27/7/1983 311 
 لبناني  بيروت جادة فؤاد شهاب –لبنان 

 صناديق بريد 20 22/8/1983 313 
 مانوفا تجردي اباريالج الكتريك دي كاهوري

  افينو38 باريس –فرنسا 
 5017 دوالكراندارميه 

 فرنسي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 317 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح رقم النموذج ت

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 318 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 319 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 320 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 321 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 خزانة شريط 20 14/9/1983 322 
 طوكوزو شيميزو

  تاماكاماد يننتشوفو سيتاكايا2-4-7
  اليابان–طوكيو 

 ياباني

 كومباتي تليفونيكا ناسيونال دي اسبانيا اس . دي مقطع الطارات البناء 6 14/9/1983 323 
 اسباني  كرات فياستريت مدريد / اسبانيا28

 كومباتي تليفونيكا ناسيونال دي اسبانيا اس . دي مقطع تي 6 14/9/1983 324 
 اسباني  كرات فياستريت مدريد / اسبانيا28



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح رقم النموذج ت

 15045بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 333 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15046بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 334 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15047بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 335 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15048بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 336 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15049بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 337 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15050بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 338 
 خوزية كويلهودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارينوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 يونيلفر بي. ال. سي قنينة مع غطاء 14 24/6/1684 348 
 بريطاني يونيلفر هاوس ، بالكفرايرز لندن تي سي 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح رقم النموذج ت

 سوسيتي جنرال ديز قنينة 14 22/8/1984 364 
 فرنسي  فرنسا– فينيل 888000

سلفكري قنينة ذات رأس  14 15/7/1984 384 
 قالب

 بيجام كرويساري ابل سي
 ابي 8بيجام هاوس- رنتفورد مد كسبلستي دبليو 

 دي / انكلترا 
 بريطاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تاريخ المنح تصنيف النموذج رقم النموذج ت

اليكترو فاهرزيك (واسطة  7/12/1986 12 432 
 نقل تساق بالباتري)

 هينيرغ هس
 الماني 6 رود كو 6054 دي 1 ليبيكستراي –المانيا 

 446 14 27/4/1987 
غطاء امين مضمون للحفاظ 

على مخارج الصمامات 
 والسدادات بطالت الغاز

 –سوسيتي بورلواثر سيون راسيونيل دي كاز 
 اس اي 

 75008 باريس رودي بري اف –فرنسا 
 فرنسي

 447 14 27/4/1987 
غطاء امين مضمون للحفاظ 

على مخارج الصمامات 
 والسدادات بطالت الغاز

 –سوسيتي بورلواثر سيون راسيونيل دي كاز 
 اس اي 

 75008 باريس رودي بري اف –فرنسا 
 فرنسي

قنينة بانجوي. قنينة مع  12/11/1987 14 465 
 غطاء

 بيجام كروب بي . ال . سي
انكلترا بيجام هاوس برنتفورد مدلكس تي دبليو 

TW 908بي دي  
 بريطاني 

 سوسيتي جنرال دايزوميزال دو فيتيل قنينة 7/5/1988 14 485 
 فرنسي  فرنسا– فيتيل 88800

 بريتاواسر-فلتر سستم جي ايم بي ايج والد  فلتر ملفوف 22/3/1989 20 495 
 الماني 4 تونستين 6204المانيا 

حجرة وقاية لمغناطيس  30/4/1992 20 530 
 فرنسية تيليميكانك / فرنسا كهربائي صانع التالمس

 فرنسية تيليميكانك / فرنسا مفتاح تالمس 5/5/1992 18 532 
 فرنسية تيليميكانك / فرنسا مفتاح تالمس 20/5/1992 18 533 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تاريخ المنح تصنيف النموذج رقم النموذج ت

 534 18 25/5/1992 
وحدة الكترونية اضافية 

يمكن ان توصل ميكانيكياً او 
 كهربائياً مع مفتاح تالمس

 فرنسية تيليميكانك / فرنسا

 536 18 6/6/1992 
وحدة الكترونية اضافية 

يمكن ان توصل كهربائياً او 
 ميكانيكياً مع مفتاح تالمس

 فرنسية تيليميكانك / فرنسا

 540 20 29/10/1992 

وحدة الكترونية اضافية 
يمكن ان تركب ميكانيكياً 

على الوجة االمامي لمفتاح 
 تالمس

 فرنسية تيليميكانك / فرنسا

 541 20 29/10/1992 

وحدة الكترونية اضافية 
يمكن ان تركب ميكانيكياً 
على وجة جانبي لمفتاح 

 التالمس

 فرنسية تيليميكانك / فرنسا

 غالف لمرجل  1/11/1992 20 542 
 فرنسية تيليميكانك / فرنسا حراري

 غالف لمرجل  1/11/1992 20 543 
 فرنسية تيليميكانك / فرنسا حراري

 فرنسية تيليميكانك / فرنسا مفتاح تالمس 1/11/1992 20 544 

مقطع امامي لتركيب  11/11/1992 6 546 
 اسباني تيليفونيكا دي اسبانا اس . اي الهياكل الثانوية



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تاريخ المنح تصنيف النموذج رقم النموذج ت
 اسباني تيليفونيكا دي اسبانا اس . اي مقطع لتشييد الهياكل 12/11/1992 6 547 
 اسباني تيليفونيكا دي اسبانا اس . اي مقطع لتركيب الهياكل 12/11/1992 6 548 

مقطع خلفي لتركيب الهياكل  14/11/1992 6 549 
 اسباني تيليفونيكا دي اسبانا اس . اي الثانوية

زالج الخراج واالمساك  17/11/1992 3 550 
 اسباني تيليفونيكا دي اسبانا اس . اي بالواح الدوائر المطبوعة

 551 3 26/12/1992 
الصورة الجانبية الدائمة 

الدلة لوحة الدائرة 
 المطبوعة

 اسباني تيليفونيكا دي اسبانا اس . اي

 لبناني شركة رشيد طاينوس توما واخوانه / لبنان قنينة 27/12/1992 14 552 

 فالما كاز اس اي والعة مطبخ 9/5/1993 1 556 
 اسباني  اسبانش / اسبانيا

 فرنسية تيليميكانك / فرنسا مفتاح تالمس 20/9/1993 20 557 
 اسباني تيليفونيكا دي اسبانا اس . اي منسق كيبالت 23/6/1993 20 558 

ريشة مروحة للجهاز الدوار  15/7/1996 3 584 
 كوري سي يونج كيم / كوريا المكائن االحتراق الذاتي

 علبة معجون االيبوكسي 19/11/1996 14 586 
 السيد عزام كامل شريف حرار

 رمضان محلة 14 المنصور شارع –بغداد 
 96/19 محل 47 زقاق 609

 اردني

 فرنسي جورلين / فرنسا حاوية لمنتوج عطري 7/10/1997 14 596 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تاريخ المنح تصنيف النموذج رقم النموذج ت

 مبردة هواء 28/9/1998 1 616 
اف اف سيلي نومينيز بي تي واي ليمتد / 

 استراليا
  روشاي افينيو1-11

 استرالي

 دار عبادة قابل للطي 29/10/1998 20 621 
 ذه روم اندكو ليمتد / يابان

 يابان-طوكيو جوم ميتا
 18/2-18 ميغيرو-كو 

 ياباني

 سويتي دميس بروديس نستلة اس اي / سويسريا )JARمرطبات ( 6/4/1999 14 635 
 سويسري  سويسرا– فيفي –سويسري 

 سلفاتور فيراغموا ايتاليا اس.بي.اي / ايطاليا زجاجة عطر حجم كبير  3/7/1999 14 638 
 ايطالي  فلورنس ايطاليا50100 فيادى تورنايرني ، 2

 سلفاتور فيراغموا ايتاليا اس.بي.اي / ايطاليا زجاجة عطر حجم صغير  4/7/1999 14 639 
 ايطالي  فلورنس ايطاليا50100 فيادى تورنايرني ، 2

 

 

 

 

 

 

 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

فالتر التصفية والتعقيم من  1 14/10/99 646 
 فلسطيني  د.احسان عبد الرحمن محمود شناعه النهر مباشرة 

 شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل تصميم قنينة  14 22/11/99 650 
 لبناني   لبناني /الحازميه /لبنان 

فلتر التنظيف الذاتي  5 18/12/99 651 
 الخاص بالري بالتنقيط 

 د.احسان عبد الرحمن محمود شناعه 
 فلسطيني  40 /د13 /ز929بغداد/حي بابل /م

 652 18/12/99 5 
فلتر التصفيه والتعقيم 
للمستشفيات والمدارس 
 والمجمعات السكنية 

 د.احسان عبد الرحمن محمود شناعه 
 
  40 /د 13 /ز929بغداد /حي بابل /م

 فلسطيني 

 بارفيوم كريستيان ديور اس اي  قنينة عطر 14 14/1/2002 682 
 فرنسا  باريس75008 /افنيو هوج 30

موسرز الكتروكيراته جي ام بي /تش  جهاز قص الشعر 20 9/1/2002 683 
 ونتركيرتاخ

 الماني
 

وعاء للزيت بهيكل ذو  14 17/10/2004 697 
 حبيبات ذرة 

 شركة صافوال لزيوت الطعام
 21424 جدة –المملكة العربية السعودية 

 14455 ص.ب 
 سعودي

وعاء للزيت ذو تصميم  14 17/10/2004 698 
 اعتيادي الشكل 

 شركة صافوال لزيوت الطعام
 21424 جدة –المملكة العربية السعودية 

 14455 ص.ب 
 سعودي



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 سديف بالستك ايماالت التصميم (النعل) 7 5/2/2006 708 
 تركية ، غازيان فيب9 جاكماك م. سي ساكن ز–تركيا 

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

 تصميم لعبوة بالستيكية 14 7/11/2006 743 
دانون حياة ايجيك في جيدا صنايعي في تجاريت 

 انونيم شركتي
 جمهوريت جاديسي، اجارال رايس مركزي 

 تركي

 عبوة بالستيكية 14 22/2/2009 745 
 شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاه

 31411 جدة –المملكة العربية السعودية 
 54ص.ب 

 سعودي

 علبة ويسكي 14 11/1/2012 789 

شركة ا ي دي سي للنقل واللوجستيات واالغذية 
 والصناعة والتجارة الخارجية المحدودة

 شارع عصمت اينونو –محلة جامع شريف 
 مبنى نائل غوكسو لالعمال الطابق الخامس

 اكدنيز / مرسين تركيا  

 تركي

 شركة العوجان الصناعية قارورة 14 30/1/2012 791 
 سعودي 990 الدمام ص.ب –المملكة العربية السعودية 

غلق العبوات البالستيكية  20 29/5/2012 798 
 والحديدية

 شركة نور الضياء للتجارة العامة ش.ذ.م.م
 اماراتي 304دوار السمكة تناية القيزي/ مكتب رقم 

 عبوة تخزين 14 11/6/2012 799 
كاليكيم كيميفي ماد يلير صنايعي في تيكاريت 

 انونيم سير كيتي
- كية ام. سم ديبوسو 3ايسينيدرت يولوا وزيري 

 تركي



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 كارسيسي افيالر اسطنبول - تركيا 

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

 شركة العوجان الصناعية 2011قارورة نموذج  14 8/8/2012 801 
 سعودي 990 الدمام ص.ب –المملكة العربية السعودية 

 حاوية لغذاء االطفال  14 24/9/2012 804 
 ان.في. نيوتريشيا

 اتش.ام 2712-186ايرست ستاشترسترات 
  هولندا–زوتير مير 

 هولندي

  كبسولة 20 18/10/2012 805 
 سيبال ليمتد

 مومبي سنترال مومبي – بيالسيس رود 289
  الهند– ماهارا اشترا 400008

 هندي

 جهاز استنشاق 20 22/1/2013 808 
 سيبال ليمتد

 مومبي سنترال مومبي – بيالسيس رود 289
  الهند– ماهارا اشترا 400008

 هندي

 Ambalajغالف  14 20/2/2013 809 
 كوسان كوزميتك سان. في تيك ايه. اس

جيبزي اوجنابز ساتاي بولجيسي اهسان ديدي 
  جيبزي/كوكايلي تركيا133كاديسي نمبر 

 تركي

 سوار 8 14/4/2013 810 

 كيوناكي تاكا ماتسو -۱
جن – اوازاشنشاياميوا-تشووتاكي 34-22       

  اليابان0314-515ماي 
 تاريكو اوهارا -۲

 كوري
 
 

 ياباني



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 -تشوم نارا 7 ياميكماينامي 18-538
  اليابان631-0033

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

 بساط التمرين 11 15/4/2013 811 

 كيوناكي تاكا ماتسو -۱
جن ماي – اوازاشنشاياميوا-تشووتاكي 34-22

  اليابان515-0314
 تاريكو اوهارا -۲

 -تشوم نارا 7 ياميكماينامي 538-
  اليابان631-0033

 كوري
 
 

 ياباني

 وعاء علكة 14 23/4/2013 812 
 اوريون كوربويشن

 موتباي-دونغ 10-30سانغ ووكم 
 يونغسان-كو سيؤول كوريا

 كوري

 نيميروف انتلكتشويل بروبيرتي ايستابلشمينت قنينة ثالثية االبعاد 14 24/4/2013 813 
 لينشستايني  / لينشستاين31 فادوز ستايدتل 949ال اي 

عبوة بالستيكية للمنظفات  14 25/4/2013 814 
 السائلة 

شركة سبارتن الحديثة للصناعة (سبارتن 
 مدرن اندستري كو)

 3436 ص.ب 11181 عمان –االردن 
 اردني

 تصميم جالون سعة  14 7/5/2013 815 
  مل1800

 شركة سعيد محمد عبيد بن زقر وشركاه
 31411 جدة –المملكة العربية السعودية 

 54ص.ب 
 سعودي



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 Bottleعبوة قارورة  14 24/7/2013 820 
 راني ريفر يشمينتس ش.م.ح

  دبي– جبل علي 19 ال بي 1306المكتب رقم 
 االمارات العربية المتحدة

 اماراتي

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

طراز مغلق / باكيت  14 8/10/2013 822 
 لتغليف كفتة الدجاج

 
كاسكن اوغلو تافو كسولوك في داميزليك 

 اسليتميلري ساناري تيكاريت انونيم شيركيتي
  افيسار مانيسا–كايالياوغلو كاساباي 
 تركيا

 

 تركي

طراز مغلق / باكيت  14 9/10/2013 823 
 لتغليف شاورما الدجاج

كاسكن اوغلو تافو كسولوك في داميزليك 
 اسليتميلري ساناري تيكاريت انونيم شيركيتي

  افيسار مانيسا–كايالياوغلو كاساباي 
 تركيا

 تركي

طراز مغلق / باكيت  14 10/10/2013 824 
 لتغليف نقانق الدجاج

كاسكن اوغلو تافو كسولوك في داميزليك 
 اسليتميلري ساناري تيكاريت انونيم شيركيتي

  افيسار مانيسا–كايالياوغلو كاساباي 
 تركيا

 تركي

سوبر بيبي باحجام مختلفة  8 13/10/2010 825 
 (حفاظات)

جي بي جيف وود لالنشاءات والغزل والنسيج 
 والتجارة المحدودة

 المنطقة الصناعية الثالثة-منطقة كامل شربتجي
 تركي



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 -ياشبيز غازي عنتاب60رقم الشارع 
 تركيا

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

 مشعل لطباخ حقلي متنقل 1 3/12/2013 826 

اوستير اكيلير ماديني اسياسانايي في تيكار 
 يتانويم 

-كي ام 1كمهيريت مته ايسكي هادمكوي يولو-
 اسطنبول تركيا– يبوكسميك 37رقم 

 تركي

 طباخ مقلي نقال 1 4/12/2013 827 

اوستير اكيلير ماديني اسياسانايي في تيكار 
 يتانويم 

-كي ام 1كمهيريت مته ايسكي هادمكوي يولو-
 اسطنبول تركيا– يبوكسميك 37رقم 

 تركي

 تشكيل مطبق على عبوة 14 11/12/2013 828 
 ساديا اس اي

  86089700- 0000راوسينادور انوقونتاتا 
  البرازيل–كونكورديا اس سي بي ار 

 برازيلي

 رذاذ (الجهاز) 3 8/1/2014 829 
 روسماكس انترناشونال ا ل تي دي

 114 كنغ تشين روود تايبه 189 اف نمبر 12
 تايوان

 تايواني

 بافاريا ان في  قنينة مخروطية الشكل 14 10/3/2015 845 
 هولندي  هولندا– ارفي ليثوت 1/5737دي ستاتر 

مركبة متعددة االغراض  12 11/3/2015 846 
Mpv 

بيريو ساهان اوتومبيل ناستونال اس دي ا ن 
 اتش دي

 ماليزي
 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 400000، 3هايكوم اندس تريال ايستيت باتيو 
 شاه عالم سيالتجور داريل احسان - ماليزيا

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

علبة سجائر (علبة زرقاء  14 19/5/2015 847 
 ناعمة الملمس)

 جاينا توباكو هينان اند سنتريال مو، ال تي دي 
 -نونجي ايست روود، تشنغتشو سني، هينان 29

 بروفنس، جاينا
 صيني

علبة سجائر (علبة حمراء  14 19/5/2015 848 
 خشنة الملمس)

 
 جاينا توباكو هينان اند سنتريال مو، ال تي دي 

 -نونجي ايست روود، تشنغتشو سني، هينان 29
 بروفنس، جاينا

 

 صيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

جهاز لتعديل استقامة تيار  1  7/7/2015 850 .112
 الصنبور 

 نيوبيرل جي ام بي اج 
 االماني   مولهيم المانيا7937911كلو ستيرونستراس 

 تويوتومي كو ،لمتد  مدفاة نفطية للغرف   1  8/7/2015 851 .113
 ياباني  جوميزوهو- كوناكويا-شي – موموزدذو 5-17

علبة فتيلة ماصة في موقد  1  14/9/2015 854 .114
 يعمل بالزيت 

 باسيكو كو ال تي دي 
جو انسان سي –،وونسي دونج دانوون 724-1

  425دو،دو –،جيو نجي 
 كوري 

واقية حارق لموقد يعمل  1 2015 /14/9 855 .115
 بالزيت 

 باسيكو كو ال تي دي 
جو انسان سي –،وونسي دونج دانوون 724-1

 425دو،دو –،جيو نجي 
 كوري

باكيت لحفظ هورن  14 2015  /11 /23 857 .116
 السيارات 

شارع مصطفى –دميرتاش اور جانيزي سانايي 
–اوسمان غازي – 16369/22كرا رقم -

 بورصا -تركيا
 تركي 

 عبوة افكو راس على عقب 14 10/12/2015 858 .117
 انترناشنال فو ود ستفس كو ال ال سي

االمارات العربية المتحدة / المنطقة الصناعية 
 4115االولى خلف شارع الوحدة ص.ب 

 اماراتي

 شركة نقل اخوان المحدودة علبة محارم 14 21/12/2015 859 .118
 اردني 154 االردن ص.ب – 11118عمان

 17900االمارات العربيةالمتحدة ص.ب  ATSعبوة   14 13/1/2016 870 .119
 اماراتي  جبل علي –المنطقة الحرة 



 }جـــدول النماذج األجنبيـــة  {
 

 ت
رقم 

 النموذج
 جنسيته اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنيف النموذج تاريخ المنح

 قنينة مزدوجة  14 28/3/2016 884 .120
 موتوسل اندستريال كروب انك 

 رود رجموند ،بريتيش 6 رقم 5910 -108
  ،كندا 1زت 1في 6كولومبيا في 

 كندا 

 


