
 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 شركة نترابال الدولیة المساھمة صندوق متوازي السطوح 14 7/8/1976 116  .۱
 سویدیة  السوید–لوند 

 شركة نترابال الدولیة المساھمة صندوق رباعي السطوح 14 7/8/1976 117  .۲
 سویدیة  السوید–لوند 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمین للبنایات 6 7/11/1976 121  .۳
 فرنسیة ، سبن2 روقیفین باریس 51 –فرنسا 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمین للبنایات 6 7/11/1976 122  .٤
 فرنسیة ، سبن2 روقیفین باریس 51 –فرنسا 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمین للبنایات 6 7/11/1976 123  .٥
 فرنسیة ، سبن2 روقیفین باریس 51 –فرنسا 

 ابتودان كونستركشن اندستربال وحدات تضمین للبنایات 6 7/11/1976 124  .٦
 فرنسیة ، سبن2 روقیفین باریس 51 –فرنسا 
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

ساعة منضدیة تتكون من  17 21/6/1981 266  .۷
 وعاء وقاعدة ورقیة

 جنرال تایم كوربوریشن
 الوالیات المتحدة –والیة دیالویر االمریكیة 

 االمریكیة
 امریكي

 انسیو كالیفي ارجو قیفن كماشة سحب عازلة 3 14/6/1982 274  .۸
 فنلندي 10 بروفو –فنلندا 

 روال تثینیت وحدة سكن 6 20/9/1982 284  .۹
 فرنسي 75008 بولیفارد ھاوكان 154 باریس –فرنسا 

  باكرنیستا ان بانكولیني–سیسیلیانوما  وعاء الیس كریم العیدان 14 20/9/1982 285  .۱۰
 ایطالي 24 میالن فیاكو میال –ایطالیا 

 دنلوب لیمتد  جزمة امان من بي في سي 7 7/10/1982 286  .۱۱
 یاباني دنلوب ھاوس، راید ستریت، سنت جیمس

 واترمان اس اي  قلم حبر ذو راس كروي 10 7/10/1982 287  .۱۲
 فرنسي  شارع رودوینس9 باریس –فرنسا 

 واترمان اس اي  قلم حبر  10 7/10/1982 288  .۱۳
 فرنسي  شارع رودوینس9 باریس –فرنسا 

 ایلیكشن دي كاز طباخ غازي متنقل 1 23/10/1982 291  .۱٤
 فرنسي  ودي بیرسي173 – 75012 باریس –فرنسا 

 مانیو فاكتر دیآیاریلیج الیكتریك دي كاھوري طقم صنادیق برید 20 3/2/1983 305  .۱٥
 فرنسي  كاھوري46001 – ریجور –فرنسا 
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 اقراص صیدالنیة 20 13/4/1983 306  .۱٦
 ذي ویكلم فاوندیشن لیمتد 

 بي 2 نیوستن رود لندن ان دبلیو/ 193 -183
 بي/ انكلترا–

 بریطاني

 اقراص صیدالنیة 20 13/4/1983 307  .۱۷
 ذي ویكلم فاوندیشن لیمتد 

 بي 2 نیوستن رود لندن ان دبلیو/ 193 -183
 بي/ انكلترا–

 بریطاني

وعاء لمواد المعالجة  20 11/5/1983 308  .۱۸
 الھوائیة

 ارویث أي . جي
 سویسري  سویسرا  – بازل 4002

 سمیث كالین اندفرنش البوراتوریز لیمتد تراكیب صیدالنیة 20 10/7/1983 309  .۱۹
 الماني  بنیوك / المانیا2080 دي 95ھاید كامب 

 مانیو فاكتر دیآیاریلیج الیكتریك دي كاھوري صندوق برید 20 3/2/1983 310  .۲۰
 فرنسي  كاھوري46001 – ریجور –فرنسا 

 كسارة ش.م.ل قنینة مشروبات  20 27/7/1983 311  .۲۱
 لبناني  بیروت جادة فؤاد شھاب –لبنان 

 صنادیق برید 20 22/8/1983 313  .۲۲
 مانوفا تجردي اباریالج الكتریك دي كاھوري

  افینو38 باریس –فرنسا 
 5017 دوالكراندارمیھ 

 فرنسي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 317  .۲۳
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 318  .۲٤
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 319  .۲٥
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 320  .۲٦
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 بلوكات البناء 6 31/8/1983 321  .۲۷
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 خزانة شریط 20 14/9/1983 322  .۲۸
 طوكوزو شیمیزو

  تاماكاماد یننتشوفو سیتاكایا2-4-7
  الیابان–طوكیو 

 یاباني

 كومباتي تلیفونیكا ناسیونال دي اسبانیا اس . دي مقطع الطارات البناء 6 14/9/1983 323  .۲۹
 اسباني  كرات فیاستریت مدرید / اسبانیا28

 كومباتي تلیفونیكا ناسیونال دي اسبانیا اس . دي مقطع تي 6 14/9/1983 324  .۳۰
 اسباني  كرات فیاستریت مدرید / اسبانیا28

4 
 



 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 15045بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 333  .۳۱
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15046بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 334  .۳۲
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15047بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 335  .۳۳
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15048بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 336  .۳٤
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15049بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 337  .۳٥
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 15050بلوكات للبناء رقم  6 6/2/1984 338  .۳٦
 خوزیة كویلھودوس سانتوس 

 -أ دي تي او 46استرادادوس ارینوروس 
  البرتغال–لشبونة 

 برتغالي

 یونیلفر بي. ال. سي قنینة مع غطاء 14 24/6/1984 348  .۳۷
 بریطاني یونیلفر ھاوس ، بالكفرایرز لندن تي سي 
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 سوسیتي جنرال دیز قنینة 14 22/8/1984 364  .۳۸
 فرنسي  فرنسا– فینیل 888000

سلفكري قنینة ذات رأس  14 15/7/1985 384  .۳۹
 قالب

 بیجام كرویساري ابل سي
 ابي 8بیجام ھاوس- رنتفورد مد كسبلستي دبلیو 

 دي / انكلترا 
 بریطاني
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

تصنیف  تاریخ المنح رقم النموذج ت
 النموذج

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج

الیكترو فاھرزیك (واسطة  12 7/12/1986 432  .٤۰
 نقل تساق بالباتري)

 ھینیرغ ھس
 الماني 6 رود كو 6054 دي 1 لیبیكستراي –المانیا 

٤۱.  446 27/4/1987 14 
غطاء امین مضمون للحفاظ 

على مخارج الصمامات 
 والسدادات بطالت الغاز

 –سوسیتي بورلواثر سیون راسیونیل دي كاز 
 اس اي 

 75008 باریس رودي بري اف –فرنسا 
 فرنسي

٤۲.  447 27/4/1987 14 
غطاء امین مضمون للحفاظ 

على مخارج الصمامات 
 والسدادات بطالت الغاز

 –سوسیتي بورلواثر سیون راسیونیل دي كاز 
 اس اي 

 75008 باریس رودي بري اف –فرنسا 
 فرنسي

قنینة بانجوي. قنینة مع  14 12/11/1987 465  .٤۳
 غطاء

 بیجام كروب بي . ال . سي
انكلترا بیجام ھاوس برنتفورد مدلكس تي دبلیو 

TW 908بي دي  
 بریطاني 

 سوسیتي جنرال دایزومیزال دو فیتیل قنینة 14 7/5/1988 485  .٤٤
 فرنسي  فرنسا– فیتیل 88800

 بریتاواسر-فلتر سستم جي ایم بي ایج والد  فلتر ملفوف 20 22/3/1989 495  .٤٥
 الماني 4 تونستین 6204المانیا 

٤٦.  530 30/4/1992 20 

 
حجرة وقایة لمغناطیس 
 كھربائي صانع التالمس

 
 

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

تصنیف  تاریخ المنح رقم النموذج ت
 النموذج

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا مفتاح تالمس 18 20/5/1992 533  .٤۷

٤۸.  534 25/5/1992 18 
وحدة الكترونیة اضافیة 

یمكن ان توصل میكانیكیاً او 
 كھربائیاً مع مفتاح تالمس

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا

٤۹.  536 6/6/1992 18 
وحدة الكترونیة اضافیة 

یمكن ان توصل كھربائیاً او 
 میكانیكیاً مع مفتاح تالمس

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا

٥۰.  540 29/10/1992 20 

وحدة الكترونیة اضافیة 
یمكن ان تركب میكانیكیاً 

على الوجة االمامي لمفتاح 
 تالمس

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا

٥۱.  541 29/10/1992 20 

وحدة الكترونیة اضافیة 
یمكن ان تركب میكانیكیاً 
على وجة جانبي لمفتاح 

 التالمس

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا

 غالف لمرجل  20 1/11/1992 542  .٥۲
 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا حراري

 غالف لمرجل  20 1/11/1992 543  .٥۳
 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا حراري

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا مفتاح تالمس 20 1/11/1992 544  .٥٤
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

تصنیف  تاریخ المنح رقم النموذج ت
 النموذج

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج

مقطع امامي لتركیب الھیاكل  6 11/11/1992 546  .٥٥
 اسباني تیلیفونیكا دي اسبانا اس . اي الثانویة

 اسباني تیلیفونیكا دي اسبانا اس . اي مقطع لتشیید الھیاكل 6 12/11/1992 547  .٥٦
 اسباني تیلیفونیكا دي اسبانا اس . اي مقطع لتركیب الھیاكل 6 12/11/1992 548  .٥۷

مقطع خلفي لتركیب الھیاكل  6 14/11/1992 549  .٥۸
 اسباني تیلیفونیكا دي اسبانا اس . اي الثانویة

زالج الخراج واالمساك  3 17/11/1992 550  .٥۹
 اسباني تیلیفونیكا دي اسبانا اس . اي بالواح الدوائر المطبوعة

الصورة الجانبیة الدائمة  3 26/12/1992 551  .٦۰
 اسباني تیلیفونیكا دي اسبانا اس . اي الدلة لوحة الدائرة المطبوعة

 لبناني شركة رشید طاینوس توما واخوانھ / لبنان قنینة 14 27/12/1992 552  .٦۱

 فالما كاز اس اي والعة مطبخ 1 9/5/1993 556  .٦۲
 اسباني  اسبانش / اسبانیا

 فرنسیة تیلیمیكانك / فرنسا مفتاح تالمس 20 20/6/1993 557  .٦۳
 اسباني تیلیفونیكا دي اسبانا اس . اي منسق كیبالت 20 23/6/1993 558  .٦٤

ریشة مروحة للجھاز الدوار  3 15/7/1996 584  .٦٥
 كوري سي یونج كیم / كوریا المكائن االحتراق الذاتي

 علبة معجون االیبوكسي 14 19/11/1996 586  .٦٦
 السید عزام كامل شریف حرار

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

 اردني
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

تصنیف  تاریخ المنح رقم النموذج ت
 النموذج

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج

 فرنسي جورلین / فرنسا حاویة لمنتوج عطري 14 7/10/1997 596  .٦۷

 مبردة ھواء 1 28/9/1998 616  .٦۸
اف اف سیلي نومینیز بي تي واي لیمتد / 

 استرالیا
  روشاي افینیو1-11

 استرالي

 دار عبادة قابل للطي 20 29/10/1998 621  .٦۹
 ذه روم اندكو لیمتد / یابان

 یابان-طوكیو جوم میتا
 18/2-18 میغیرو-كو 

 یاباني

 سویتي دمیس برودیس نستلة اس اي / سویسریا )JARمرطبات ( 14 6/4/1999 635  .۷۰
 سویسري  سویسرا– فیفي –سویسري 

 سلفاتور فیراغموا ایتالیا اس.بي.اي / ایطالیا زجاجة عطر حجم كبیر  14 3/7/1999 638  .۷۱
 ایطالي  فلورنس ایطالیا50100 فیادى تورنایرني ، 2

 سلفاتور فیراغموا ایتالیا اس.بي.اي / ایطالیا زجاجة عطر حجم صغیر  14 4/7/1999 639  .۷۲
 ایطالي  فلورنس ایطالیا50100 فیادى تورنایرني ، 2
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

فالتر التصفیة والتعقیم من  1 14/10/99 646  .۷۳
 فلسطیني  د.احسان عبد الرحمن محمود شناعھ النھر مباشرة 

 شركة المیاه المعدنیة اللبنانیة ش.م.ل تصمیم قنینة  14 22/11/99 650  .۷٤
 لبناني   لبناني /الحازمیھ /لبنان 

فلتر التنظیف الذاتي  5 18/12/99 651  .۷٥
 الخاص بالري بالتنقیط 

 د.احسان عبد الرحمن محمود شناعھ 
 فلسطیني  40 /د13 /ز929بغداد/حي بابل /م

۷٦.  652 18/12/99 5 
فلتر التصفیھ والتعقیم 
للمستشفیات والمدارس 
 والمجمعات السكنیة 

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

 فلسطیني 

 بارفیوم كریستیان دیور اس اي  قنینة عطر 14 14/1/2002 682  .۷۷
 فرنسا  باریس75008 /افنیو ھوج 30

موسرز الكتروكیراتھ جي ام بي /تش  جھاز قص الشعر 20 9/1/2002 683  .۷۸
 ونتركیرتاخ

 الماني
 

وعاء للزیت بھیكل ذو  14 17/10/2004 697  .۷۹
 حبیبات ذرة 

 شركة صافوال لزیوت الطعام
 21424 جدة –المملكة العربیة السعودیة 

 14455 ص.ب 
 سعودي

وعاء للزیت ذو تصمیم  14 17/10/2004 698  .۸۰
 اعتیادي الشكل 

 شركة صافوال لزیوت الطعام
 21424 جدة –المملكة العربیة السعودیة 

 14455 ص.ب 
 سعودي

 سدیف بالستك ایماالت التصمیم (النعل) 7 5/2/2006 708  .۸۱
 تركیة ، غازیان فیب9 جاكماك م. سي ساكن ز–تركیا 

11 
 



 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 تصمیم لعبوة بالستیكیة 14 7/11/2006 743  .۸۲
دانون حیاة ایجیك في جیدا صنایعي في تجاریت 

 انونیم شركتي
 جمھوریت جادیسي، اجارال رایس مركزي 

 تركي

 عبوة زیت بالستیكیة 14 22/2/2009 745  .۸۳
 شركة سعید محمد عبید بن زقر وشركاه

 31411 جدة –المملكة العربیة السعودیة 
 54ص.ب 

 سعودي

 علبة ویسكي 14 11/1/2012 789  .۸٤

شركة ا ي دي سي للنقل واللوجستیات واالغذیة 
 والصناعة والتجارة الخارجیة المحدودة

 شارع عصمت اینونو –محلة جامع شریف 
 مبنى نائل غوكسو لالعمال الطابق الخامس

 اكدنیز / مرسین تركیا  

 تركي

 شركة العوجان الصناعیة قارورة 14 30/1/2012 791  .۸٥
 سعودي 990 الدمام ص.ب –المملكة العربیة السعودیة 

غلق العبوات البالستیكیة  20 29/5/2012 798  .۸٦
 والحدیدیة

 شركة نور الضیاء للتجارة العامة ش.ذ.م.م
 اماراتي 304دوار السمكة تنایة القیزي/ مكتب رقم 

 عبوة تخزین 14 11/6/2012 799  .۸۷

كالیكیم كیمیفي ماد یلیر صنایعي في تیكاریت 
 انونیم سیر كیتي

- كیة ام. سو دیبوسو 3ایسینیدرت یولوا وزیري 
 كارسیسي اسطنبول - تركیا 

 تركي
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 شركة العوجان الصناعیة 2011قارورة نموذج  14 8/8/2012 801  .۸۸
 سعودي 990 الدمام ص.ب –المملكة العربیة السعودیة 

 حاویة لغذاء االطفال  14 24/9/2012 804  .۸۹
 ان.في. نیوتریشیا

 اتش.ام 2712-186ایرست ستاشترسترات 
  ھولندا–زوتیر میر 

 ھولندي

 غرفة كبسولة 20 18/10/2012 805  .۹۰
 سیبال لیمتد

 مومبي سنترال مومبي – بیالسیس رود 289
  الھند– ماھارا اشترا 400008

 ھندي

 جھاز استنشاق 20 22/1/2013 808  .۹۱
 سیبال لیمتد

 مومبي سنترال مومبي – بیالسیس رود 289
  الھند– ماھارا اشترا 400008

 ھندي

 Ambalajغالف  14 20/2/2013 809  .۹۲
 كوسان كوزمیتك سان. في تیك ایھ. اس

جیبزي اوجنابز ساتاي بولجیسي اھسان دیدي 
  جیبزي/كوكایلي تركیا133كادیسي نمبر 

 تركي

 سوار 8 14/4/2013 810  .۹۳

 كیوناكي تاكا ماتسو -۱
  اوازاشنشایامیو۲۲-۳٤

 
 

 اتاریكو اوھارا -۲
  یامیكماینامي 18-538

 كوري
 
 
 

 یاباني
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 بساط التمرین 11 15/4/2013 811  .۹٤

 كیوناكي تاكا ماتسو -۱
  اوازاشنشایامیو۲۲-۳٥

 
 

 اتاریكو اوھارا -۲
  یامیكماینامي 18-538

 كوري
 
 

 یاباني

 وعاء علكة 14 23/4/2013 812  .۹٥
 اوریون كوربویشن

 موتباي-دونغ 10-30سانغ ووكم 
 یونغسان-كو سیؤول كوریا

 كوري

 نیمیروف انتلكتشویل بروبیرتي ایستابلشمینت قنینة ثالثیة االبعاد 14 24/4/2013 813  .۹٦
 لینشستایني  / لینشستاین31 فادوز ستایدتل 949ال اي 

عبوة بالستیكیة للمنظفات  14 25/4/2013 814  .۹۷
 السائلة 

شركة سبارتن الحدیثة للصناعة (سبارتن 
 مدرن اندستري كو)

 3436 ص.ب 11181 عمان –االردن 
 اردني

 تصمیم جالون سعة  14 7/5/2013 815  .۹۸
  مل1800

 شركة سعید محمد عبید بن زقر وشركاه
 31411 جدة –المملكة العربیة السعودیة 

 54ص.ب 
 سعودي

 Bottleعبوة قارورة  14 24/7/2013 820  .۹۹
 راني ریفر یشمینتس ش.م.ح

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

 اماراتي

14 
 



 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

طراز مغلق / باكیت  14 8/10/2013 822  .۱۰۰
 لتغلیف كفتة الدجاج

 
كاسكن اوغلو تافو كسولوك في دامیزلیك 

 اسلیتمیلري ساناري تیكاریت انونیم شیركیتي
  افیسار مانیسا–كایالیاوغلو كاساباي 
 تركیا

 

 تركي

طراز مغلق / باكیت  14 9/10/2013 823  .۱۰۱
 لتغلیف شاورما الدجاج

كاسكن اوغلو تافو كسولوك في دامیزلیك 
 اسلیتمیلري ساناري تیكاریت انونیم شیركیتي

  افیسار مانیسا–كایالیاوغلو كاساباي 
 تركیا

 تركي

طراز مغلق / باكیت  14 10/10/2013 824  .۱۰۲
 لتغلیف نقانق الدجاج

كاسكن اوغلو تافو كسولوك في دامیزلیك 
 اسلیتمیلري ساناري تیكاریت انونیم شیركیتي

  افیسار مانیسا–كایالیاوغلو كاساباي 
 تركیا

 تركي

سوبر بیبي باحجام مختلفة  8 13/10/2010 825  .۱۰۳
 (حفاظات)

جي بي جیف وود لالنشاءات والغزل والنسیج 
 والتجارة المحدودة

 المنطقة الصناعیة الثالثة-منطقة كامل شربتجي
 -یاشبیز غازي عنتاب60رقم الشارع 

 تركیا

 تركي
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 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

 مشعل لطباخ حقلي متنقل 1 3/12/2013 826  .۱۰٤

اوستیر اكیلیر مادیني اسیاسانایي في تیكار 
 یتانویم 

-كي ام 1كمھیریت متھ ایسكي ھادمكوي یولو-
 اسطنبول تركیا– یبوكسمیك 37رقم 

 تركي

 طباخ مقلي نقال 1 4/12/2013 827  .۱۰٥

اوستیر اكیلیر مادیني اسیاسانایي في تیكار 
 یتانویم 

-كي ام 1كمھیریت متھ ایسكي ھادمكوي یولو-
 اسطنبول تركیا– یبوكسمیك 37رقم 

 تركي

 تشكیل مطبق على عبوة 14 11/12/2013 828  .۱۰٦
 سادیا اس اي

  86089700- 0000راوسینادور انوقونتاتا 
  البرازیل–كونكوردیا اس سي بي ار 

 برازیلي

 رذاذ (الجھاز) 3 8/1/2014 829  .۱۰۷
 روسماكس انترناشونال ا ل تي دي

 114 كنغ تشین روود تایبھ 189 اف نمبر 12
 تایوان

 تایواني

 بافاریا ان في  قنینة مخروطیة الشكل 14 10/3/2015 845  .۱۰۸
 ھولندي  ھولندا– ارفي لیثوت 1/5737دي ستاتر 

مركبة متعددة االغراض  12 11/3/2015 846  .۱۰۹
Mpv 

بیریو ساھان اوتومبیل ناستونال اس دي ا ن 
 اتش دي

 400000، 3ھایكوم اندس تریال ایستیت باتیو 
 شاه عالم سیالتجور داریل احسان - مالیزیا

 مالیزي

16 
 



 }جـــدول النماذج األجنبیـــة  {
 

 جنسیتھ اسم صاحب النموذج اسم النموذج تصنیف النموذج تاریخ المنح رقم النموذج ت

علبة سجائر (علبة زرقاء  14 19/5/2015 847  .۱۱۰
 ناعمة الملمس)

 جاینا توباكو ھینان اند سنتریال مو، ال تي دي 
 -نونجي ایست روود، تشنغتشو سني، ھینان 29

 بروفنس، جاینا
 صیني

علبة سجائر (علبة حمراء  14 19/5/2015 848  .۱۱۱
 خشنة الملمس)

 جاینا توباكو ھینان اند سنتریال مو، ال تي دي 
 -نونجي ایست روود، تشنغتشو سني، ھینان 29

 بروفنس، جاینا
 صیني
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