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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـلة اــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2435 رقم النموذج : 2019/0062 رقم ايداع الطلب :  

 11/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة العالميه للتصميم و المنتجات المبتكرهاسم طالب التسجيل :  

 سحر انيس سليمان مداناتاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جهاز أحادي الحجرة لتوزيع المواد

 اللوازم المنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف آخر –(    00-07ف الرسم / النموذج الصناعي :)   رقم صن

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
 ما يميز هذا هو الشكل المكون من قطعة اسطوانية و سدادة, كما هو موضح في الرسومات أدناه:

 (: مظهر جانبي ايمن3) الشكل             (: مظهر امامي2الشكل )        (: مظهر ثالثي االبعاد1)الشكل 
 (: مظهر علوي5الشكل )       جانبي ايسر (: مظهر4الشكل )

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــألردنية اـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2436 رقم النموذج : 2019/0063 رقم ايداع الطلب :  

 11/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة العالميه للتصميم و المنتجات المبتكرهاسم طالب التسجيل :  

 سحر انيس سليمان مداناتاسم المبتكر :  

 حجرة لتوزيع الموادعنوان الرسم / النموذج الصناعي : جهاز ثنائي ال

 اللوازم المنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف آخر  –(    00-07رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
 كما هو موضح في الرسومات أدناه: وقطعة وصل، اسطوانيتين يميز هذا هو الشكل المكون من قطعتين ما

 (: مظهر جانبي ايمن3(: مظهر امامي   الشكل )2(: مظهر ثالثي االبعاد    الشكل )1الشكل )

 (: مظهر علوي5جانبي ايسر     الشكل ) (: مظهر4الشكل )

 
 نموذج الصناعيشكل الرسم الصناعي / ال
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2437 رقم النموذج : 2019/0053 رقم ايداع الطلب :  

 26/09/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شيري أوتوموبيل كو.، ال تي دياسم طالب التسجيل :  

 إيوم، ستيفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : سيارة ركاب

 وسائل النقل واآلالت الرافعة  –(    00-12رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

 .تميز عنصر الجدة لهذه السيارة بالشكل الجديد و المبتكر و التصميم كما هو مبين ادناه

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي

  

 
  

MIT 9/P 5 /F8/17/2 

    3 



 

 

 

 

The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2438 رقم النموذج : 2019/0039 رقم ايداع الطلب :  

 08/08/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة الياس زيدان وشركاه اسم طالب التسجيل :  

 بالتيسيو ديليا لوانااسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رسم عبوة بسكوت

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع  –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
 العام كما هو مبين وموصوف.ما يميز هذا الرسم المطبق على هذه العبوة هو المظهر 

 : رسم عبوة بسكوت 1شكل  
 :مقطع افقي من النموذج المطبق عليه هذا الرسم 2شكل 

 :مقطع عامودي من النموذج المطبق عليه هذا الرسم  3شكل  
 جدة المطلوبةالخطوط المتقطعة الغراض توضيحيه و ال تشكل جزء من عناصر ال

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2439 رقم النموذج : 2019/0057 رقم ايداع الطلب :  

 20/10/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 لويس فايتون ماليتير اسم طالب التسجيل :  

 فلوغون داغتاوت ; كميل, بويياسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : زخرفة

 متفرقات أخرى  –(    00-32:)   رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي 

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
التصميم و ترتيبها، كما هو مبين في التصميم عبارة عن زخرفة. عنصر الجدة في التصميم يتمثل في ميزات شكل و / أو تكوين تفاصيل 

 .مظهر التصميم
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2440 رقم النموذج : 2019/0105 رقم ايداع الطلب :  

 17/12/2019الطلب :   تاريخ ايداع

 شركة حدائق االردن للتجارة والصناعةاسم طالب التسجيل :  

 معاذ حاتم مصطفى ابوبكر ; بشيرة مرعي سعيد حيفاوي ; مصطفى حاتم مصطفى ابوبكراسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوات مياه

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع    –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
 ادناه باألشكالرسم عبوة او قارورة مياه كما هو مبين 

 ( جانبي4( خلفي      الشكل )3( جانبي   الشكل)2( امامي        الشكل )1الشكل )

 وجودوها لغايات تخص الشركة وهي ليست جزء من الحمايةحيث ان العبارات وااللفاظ والكلمات 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2441 رقم النموذج : 2019/0106 رقم ايداع الطلب :  

 17/12/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة حدائق االردن للتجارة والصناعةاسم طالب التسجيل :  

 معاذ حاتم مصطفى ابوبكر ; بشيرة مرعي سعيد حيفاوي ; مصطفى حاتم مصطفى ابوبكراسم المبتكر :  

 نموذج الصناعي : عبوات مياهعنوان الرسم / ال

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع    –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 نموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو ال

 
 ادناه بالشكل او قارورة مياه اسطوانية كما هو مبين علبة

 ( يتميز بوجود قاعدة عشر بروزات1الشكل ) 

 ( يتميز بوجود قاعدة عشر بروزات 2الشكل ) 

 ( يتميزبوجود ورقتين شجر في اعلى القارورة وحفرات دائرية عشوائية علوية وحفرات دائرية وسطى وسفلية متناسقة 3الشكل )

 ( يتميزبوجود ورقتين شجر في اعلى القارورة وحفرات دائرية عشوائية علوية وحفرات دائرية وسطى وسفلية متناسقة4الشكل )

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2442 رقم النموذج : 2019/0107 رقم ايداع الطلب :  

 17/12/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة حدائق االردن للتجارة والصناعةاسم طالب التسجيل :  

 بكر ; بشيرة مرعي سعيد حيفاوي ; مصطفى حاتم مصطفى ابوبكرمعاذ حاتم مصطفى ابواسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة مياه

 لبضائعالعبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة ا    –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

   عبوة او قارورة مياه اسطوانية كما هو مبين باالشكال ادناه

 
 (يتميزبوجود ورقتين شجر في اعلى القارورة وحفرات دائرية عشوائية علوية وحفرات دائرية وسطى وسفلية متناسقة1الشكل )

 ( يتميز بوجود قاعدة باثني عشر بروز2الشكل )

 ( يتميز بوجود حفرات دائرية عشوائية علوية وحفرات دائرية وسطى وسفلية متناسقة3الشكل )

 ( يتميزبوجود ورقتين شجر في اعلى القارورة وحفرات دائرية عشوائية علوية وحفرات دائرية وسطى وسفلية متناسقة4الشكل )

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2443 رقم النموذج : 2019/0101 رقم ايداع الطلب :  

 28/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة بالتينيوم لتكنولوجيا البالستيك اسم طالب التسجيل : 

 محمد بسام تيسير شغليلاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : طاولة

 األثاث   –(    00-06:)   رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي 

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
ادناه مع عدم رجل الطاولةالمخروطية كما هو مبين وموصوف في الرسوم التوضيحية  هو ما يميز هذا النموذج الصناعي لهذا الطاولة

 -المطالبة بحماية السطح الدائري للطاولة: 

 : يمثل المظهر السفلي  3الشكل                     : يمثل المظهر ثالثي االبعاد  1الشكل 

 : يمثل المظهر االمامي 4الشكل                             : يمثل المظهر العلوي 2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2444 رقم النموذج : 2019/0109 رقم ايداع الطلب :  

 22/12/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 هاجليتنر هايجين انترناشونال جي ام بي اتشطالب التسجيل :   اسم

 هانز جورج هاجاليتنر  اسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : حامالت لفة الورق

 ة مما لم يرد ذكره في أي صنف آخراللوازم المنزلي –(    00-07رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

 السمات الشكلية و الزخرفية كما هو مبين في الرسومات.االعتبارات الفنية والتقنية ليست جزءا من الحماية المطلوبةالتصميم هو 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2445 رقم النموذج : 2019/0110 رقم ايداع الطلب :  

 22/12/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 هاجليتنر هايجين انترناشونال جي ام بي اتشاسم طالب التسجيل :  

 هانز جورج هاجلتنراسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : حامالت لفة الورق

 لمنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف آخراللوازم ا –(    00-07رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
 التصميم هو السمات الشكلية و الزخرفية كما هو مبين في الرسومات.االعتبارات الفنية والتقنية ليست جزءا من الحماية المطلوبة

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2446 رقم النموذج : 2019/0111 رقم ايداع الطلب :  

 22/12/2019 تاريخ ايداع الطلب : 

 هاجليتنر هايجين انترناشونال جي ام بي اتشاسم طالب التسجيل :  

 هانز جورج هاجلتنراسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : لفافات ورق

 لمنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف آخراللوازم ا –(    00-07رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

 الزخرفية كما هو مبين في الرسومات.االعتبارات الفنية والتقنية ليست جزءا من الحماية المطلوبةالتصميم هو السمات الشكلية و 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2447 رقم النموذج : 2019/0065 رقم ايداع الطلب :  

 14/11/2019 تاريخ ايداع الطلب : 

 افي اس. بي.ايه.اسم طالب التسجيل :  

 بيلي أليساندرواسم المبتكر :  

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نظام لتثبيت أجهزة كهربائية نسقية في أطر وألواح مدمجة مع مفاتيح ذات 

 مسامير عقدة ومزود بغطاء وأزرار لتشغيل اإلنارة مع الغطاء

 معدات انتاج الكهرباء وتوزيعها وتحويلها  –(    00-13موذج الصناعي :)   رقم صنف الرسم / الن

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

عن مسمار عقدة حيث يوجد نوعين مختلفين من مجموعة مفاتيح ومقابس، وهنا القابس هو قابس قياسي بريطاني والمفتاح هو عبارة 

األول يوجد على رأس مفتاح مسمار العقدة ويمكن وصله بالقابس مشكالً قابس قابل لإلضاءة مزود بمفتاح والثاني في  .LED مصابيح

يل في الصندوق وفيما لو اللوح يوجد أسفل األدوات، وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم فهم فيما لو كان مصدر إمداد الطاقة في وضع التشغ

كان القابس في وضع التشغيل أو ال، ويُصنع اللوح من "أسطح صلبة" تكون غير ماصة ومقاومة للماء ويمكن تقطيعه إلى العديد من 

 .األشكال المشغولة

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2448 رقم النموذج : 2019/0064 رقم ايداع الطلب :  

 14/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 افي اس. بي.ايه.اسم طالب التسجيل :  

 بيلي أليساندرواسم المبتكر :  

أطر وألواح مدمجة مع مفاتيح ذات عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نظام لتثبيت أجهزة كهربائية نسقية في 

 مسامير عقدة ومزود بغطاء وأزرار لتشغيل اإلنارة مع الغطاء

 معدات انتاج الكهرباء وتوزيعها وتحويلها  –(    00-13رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخ

 

ومقابس مزودة بلوح شخصي من دون وجود إطار كنتوري داخلي، يُصنع اللوح من "أسطح صلبة" تكون غير ماصة مجموعة مفاتيح  -

 .ومقاومة للماء ويمكن تقطيعه إلى العديد من األشكال المشغولة

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2449 رقم النموذج : 2019/0067 رقم ايداع الطلب :  

 14/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 ي.ايه.افي اس. باسم طالب التسجيل :  

 بيلي أليساندرواسم المبتكر :  

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نظام لتثبيت أجهزة كهربائية نسقية في أطر وألواح مدمجة مع مفاتيح ذات 

 مسامير عقدة ومزود بغطاء وأزرار لتشغيل اإلنارة مع الغطاء

 معدات انتاج الكهرباء وتوزيعها وتحويلها  –(    00-13رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

األول يوجد على رأس مفتاح مسمار العقدة ويمكن  .LED عقدة حيث يوجد نوعين مختلفين من مصابيحمجموعة مفاتيح بمسمار 

وصله بحْمـل والثاني في اللوح يوجد أسفل المفاتيح، وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم فهم فيما لو كان مصدر إمداد الطاقة في وضع 

غيل أو ال، ويمكن استخدام كل من األضواء للتعرف على اللوح في الظالم فضالً التشغيل في الصندوق وفيما لو كان الحْمـل في وضع التش

 .عن وضع مصدر إمداد القدرة، وتمثل المادة الزجاجية استخدام ذكي للمادة المعاد تدويرها

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2450 رقم النموذج : 2019/0066 يداع الطلب :  رقم ا

 14/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 افي اس. بي.ايه.اسم طالب التسجيل :  

 بيلي أليساندرواسم المبتكر :  

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نظام لتثبيت أجهزة كهربائية نسقية في أطر وألواح مدمجة مع مفاتيح ذات 

 ومزود بغطاء وأزرار لتشغيل اإلنارة مع الغطاء مسامير عقدة

 معدات انتاج الكهرباء وتوزيعها وتحويلها  –(    00-13رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 الشكل للرسم أو النموذج ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع

 

األول يوجد على رأس مفتاح مسمار العقدة  .LED بمسمار عقدة أو زر يعمل بالكبس مجهز بنوعين مختلفين من مصابيحمجموعة مفاتيح 

ويمكن وصله بحْمـل والثاني في اللوح يوجد أسفل األدوات، وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم فهم فيما لو كان مصدر إمداد الطاقة في وضع 

ن الحْمـل في وضع التشغيل أو ال، ويمكن استخدام كل من األضواء للتعرف على اللوح في الظالم فضالً عن التشغيل في الصندوق وفيما لو كا

وضع مصدر إمداد القدرة، ويمكن أن يمنع استخدام زر كبس مسطح بين أزرار الكبس المزودة بمسمار عقدة من الكبس غير المقصود بسبب 

منقولة. ويُصنع اللوح من "أسطح صلبة" تكون غير ماصة ومقاومة للماء ويمكن تقطيعه االصطدامات الناجمة عن مرور أشخاص أو مادة 

 .إلى العديد من األشكال المشغولة

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2451 رقم النموذج : 2019/0068 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفسم المبتكر :  ا

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أرضية حلق مزدوج

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ل للرسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشك
  -: ما يميز هذا النموذج الرضية حلق مزدوج لشباك االلمنيوم ما يلي

 له ستة ثقوب للبراغي - -1

 يتميز بوجود عصب أو قاطع عمودي في األسفل -2

 يوجد سنة خاصة -3

 الحلق بوجود فرزات خاصةيتميز مجرى أرضية  -4

 له شكل خاص -5

 -: وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 

 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2452 رقم النموذج : 2019/0069 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفمبتكر :  اسم ال

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رأسية حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو 
 

  -: لشباك االلمنيوم ما يلي رأسية حلقما يميز هذا النموذج 

 ثقوب للبراغي ثالثةله  - -1

 يوجد سنة خاصة -2

 فرزات خاصةيتميز بوجود  -3

 له شكل خاص -4

 -: وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 

 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 
 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـية حماـمديري  

 
 

 

 

 

 2453 رقم النموذج : 2019/0070 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 زة يوسف حسن يوسفحماسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أرضية حلق مزدوج

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النمو

 
  -: ما يميز هذا النموذج الرضية حلق مزدوج لشباك االلمنيوم ما يلي

 له أربعة ثقوب للبراغي - -1

 بوجود عصب أو قاطع عمودي في األسفليتميز   -2

 يوجد سنة خاصة -3

 يتميز مجرى أرضية الحلق بوجود فرزات خاصة -4

 له شكل خاص -5

 -: وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 

 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2454 رقم النموذج : 2019/0071 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 سف حسن يوسفحمزة يواسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رأسية حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج رأسية الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :

 له ثقبان للبراغي   -1

 يوجد سنة خاصة  -2

 يتميز بوجود فرزات خاصة  -3

 له شكل خاص -4

 

  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 

 ع األمامي لهذا النموذج: يبين المقط2الشكل 

 
 لرسم الصناعي / النموذج الصناعيشكل ا
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Ministry of Industry, Trade and Supply  
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين ةوزارة الصناعة والتجار  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2455 رقم النموذج : 2019/0072 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جنب حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج جنب الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :

 يوجد له ثالثة أعصاب -1
 يوجد له سنتان خاصتان  -2
 له شكل خاص -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 / النموذج الصناعيشكل الرسم الصناعي 
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين اعة والتجارةوزارة الصن  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2456 رقم النموذج : 2019/0073 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 / النموذج الصناعي : برواز عنوان الرسم

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج برواز لشباك االلمنيوم ما يلي :

 يوجد له انحناء خاص -1
 يوجد  له شكل خاص-2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 عيشكل الرسم الصناعي / النموذج الصنا
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2457 رقم النموذج : 2019/0074 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 اعي : بروازعنوان الرسم / النموذج الصن

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج برواز لشباك االلمنيوم ما يلي :  
 يوجد له انحناء خاص -1
 يوجد  له شكل خاص-2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2458 رقم النموذج : 2019/0077 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أرضية حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  -ما يميز هذا النموذج أرضية حلق لشباك االلمنيوم ما يلي :
 يتميز بوجود عصب وقاطع في األسفل  -1
 يتميز بوجود فرزات خاصة -2
 ثالثة ثقوب يوجد له -3
 يوجد  له شكل خاص  -4

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــدنية األرـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2459 رقم النموذج : 2019/0078 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رأسية حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25لرسم / النموذج الصناعي :)   رقم صنف ا

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 
  -ما يميز هذا النموذج رأسية الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :  
 يوجد له ثالثة ثقوب للبراغي   -1
 يتميز بوجود فرزات خاصة  -2
 له شكل خاص -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2460 رقم النموذج : 2019/0079 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جنب حلق أيمن

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25لنموذج الصناعي :)   رقم صنف الرسم / ا

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  -ما يميز هذا النموذج جنب حلق أيمن لشباك االلمنيوم ما يلي :
  
 يوجد له شكل خاص  -1
 انحناء خاصله  -2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2461 رقم النموذج : 2019/0080 ايداع الطلب :   رقم

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جنب حلق أيسر

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25لصناعي :)   رقم صنف الرسم / النموذج ا

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج جنب حلق أيسر لشباك االلمنيوم ما يلي :

  
 يوجد له شكل خاص  -1
 له انحناء خاص -2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2462 رقم النموذج : 2019/0081 لطلب :  رقم ايداع ا

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أرضية حلق مزدوج

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25ي :)   رقم صنف الرسم / النموذج الصناع

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج الرضية حلق مزدوج لشباك االلمنيوم ما يلي :

 يوجد له ثقبان للبراغي  -1
 يتميز بوجود عصب أو قاطع عمودي في األسفل   -2
 وجود فرزات خاصة  -3
 له شكل خاص -4

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2463 رقم النموذج : 2019/0082 :  رقم ايداع الطلب 

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رأسية حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  -ما يميز هذا النموذج رأسية الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :
 يوجد له ثقبان للبراغي   -1
 يتميز بوجود فرزات خاصة  -2
 له شكل خاص -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 لهذا النموذج: يبين المقطع األمامي 2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2464 رقم النموذج : 2019/0083 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جنب حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج جنب الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :

 له انحناء خاص -1
 له شكل خاص -2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2465 ج :رقم النموذ 2019/0084 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أرضية حلق مزدوج

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  -الرضية حلق مزدوج لشباك االلمنيوم ما يلي :ما يميز هذا النموذج 
 يوجد له ثقبان للبراغي  -1
 يوجد له سنة خاصة   -2
 يتميز بوجود فرزات خاصة  -3
 له شكل خاص -4

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 مي لهذا النموذج: يبين المقطع األما2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2466 رقم النموذج : 2019/0085 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : منخل خاص

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج منخل خاص لشباك االلمنيوم ما يلي :

  
 يوجد له شكل خاص  -1
 يتميز بوجود فرزة داخلية -2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2467 رقم النموذج : 2019/0086 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019يداع الطلب :  تاريخ ا

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : تي رفيع

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  -ما يميز هذا النموذج تي رفيع لشباك االلمنيوم ما يلي :
  
 يوجد له شكل خاص  -1
 له استخدام خاص -2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2468 رقم النموذج : 2019/0087 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019 تاريخ ايداع الطلب : 

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : برواز

 البناء وعناصر التشييد وحدات  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج برواز لشباك االلمنيوم ما يلي :  
 يوجد له انحناء خاص -1
 يوجد  له شكل خاص-2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2469 رقم النموذج : 2019/0088 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةم طالب التسجيل :  اس

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : برواز

 التشييدوحدات البناء وعناصر   –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
  

  -ما يميز هذا النموذج برواز لشباك االلمنيوم ما يلي :  
 يوجد له انحناء خاص -1
 يوجد  له شكل خاص-2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2470 رقم النموذج : 2019/0089 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينية:  اسم طالب التسجيل 

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : صندوق أباجور

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج صندوق أباجور لشباك االلمنيوم ما يلي :

  
 يوجد له سنة خاصة -1
 يوجد له انحناء خاص -2
 يوجد له شكل خاص  -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 النموذج: يبين المقطع األمامي لهذا 2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2471 رقم النموذج : 2019/0090 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةشركة اسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : صندوق أباجور

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 دة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخص بج

 
  -ما يميز هذا النموذج صندوق أباجور لشباك االلمنيوم ما يلي :

  
 يوجد له سنة خاصة -1
 يوجد له انحناء خاص -2
 يوجد له شكل خاص  -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 األمامي لهذا النموذج: يبين المقطع 2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2472 رقم النموذج : 2019/0092 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 تجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةشركة ألينكو لاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : منخل

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج  ملخص بجدة الرسم الصناعي
 

  -ما يميز هذا النموذج منخل لشباك االلمنيوم ما يلي :
  
 يوجد له شكل خاص  -1

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2473 رقم النموذج : 2019/0093 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 والمقاطع الفلسطينيةشركة ألينكو لتجارة األلمنيوم اسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : برواز

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الص

 
  -ما يميز هذا النموذج برواز لشباك االلمنيوم ما يلي :

 يوجد له انحناء خاص -1
 يوجد  له شكل خاص-2

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2474 رقم النموذج : 2019/0094 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 ينيةشركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أرضية حلق مزدوج

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 مع الشكل للرسم أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي 

 
  -ما يميز هذا النموذج الرضية حلق مزدوج لشباك االلمنيوم ما يلي :

 يوجد له ثالثة ثقوب للبراغي  -1
 يتميز بوجود عصب أو قاطع عمودي في األسفل   -2
 وجود فرزات خاصة  -3
 له شكل خاص -4

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـلصناعية اـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2475 رقم النموذج : 2019/0095 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جنب حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 م أو النموذجملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرس

 
  -ما يميز هذا النموذج جنب الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :

 له انحناء خاص -1
 يوجد له عصبان -2
 له شكل خاص -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـالملكي ةـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2476 رقم النموذج : 2019/0096 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسف:  اسم المبتكر 

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : جنب حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج جنب الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :

 له انحناء خاص -1
 يوجد له عصبان -2
 له شكل خاص -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـريمدي  

 
 

 

 

 

 2477 رقم النموذج : 2019/0097 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حسن يوسفحمزة يوسف اسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أرضية حلق

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج أرضية حلق لشباك االلمنيوم ما يلي :

 يتميز بوجود عصب وقاطع في األسفل  -1
 يتميز بوجود فرزات خاصة -2
 يوجد له ثالثة ثقوب -3
 له شكل خاص  يوجد -4

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 م الصناعي / النموذج الصناعيشكل الرس
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

التموينو وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2478 رقم النموذج : 2019/0098 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 نوان الرسم / النموذج الصناعي : جنب حلقع

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  -ما يميز هذا النموذج جنب الحلق لشباك االلمنيوم ما يلي :
 له انحناء خاص -1
 يوجد له عصبان -2
 له شكل خاص -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1لشكل رقم ا
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 لنموذج الصناعيشكل الرسم الصناعي / ا
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين والتجارة وزارة الصناعة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2479 رقم النموذج : 2019/0099 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 النموذج الصناعي : أرضية حلقعنوان الرسم / 

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
  -ما يميز هذا النموذج أرضية حلق لشباك االلمنيوم ما يلي :

  
 يتميز بوجود فرزات خاصة -1
 يوجد له ثالثة ثقوب -2
 يوجد له شكل خاص  -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 ج: يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذ1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 اعيشكل الرسم الصناعي / النموذج الصن
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين ارة الصناعة والتجارةوز  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2480 رقم النموذج : 2019/0100 رقم ايداع الطلب :  

 24/11/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 شركة ألينكو لتجارة األلمنيوم والمقاطع الفلسطينيةاسم طالب التسجيل :  

 حمزة يوسف حسن يوسفاسم المبتكر :  

 ناعي : أرضية حلقعنوان الرسم / النموذج الص

 وحدات البناء وعناصر التشييد  –(    00-25رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

  -النموذج أرضية حلق لشباك االلمنيوم ما يلي : ما يميز هذا
  
 يتميز بوجود فرزات خاصة -1
 يوجد له ثقبان -2
 يوجد له شكل خاص  -3

 
  -وكما هو مبين و موصوف في الرسوم التوضيحية ادناه :

 : يبين مقطع ثالثي األبعاد للنموذج1الشكل رقم 
 : يبين المقطع األمامي لهذا النموذج2الشكل 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2481 رقم النموذج : 2020/0010 رقم ايداع الطلب :  

 08/06/2020تاريخ ايداع الطلب :  

 هراتش ماليدوس ماليدوس يكنياناسم طالب التسجيل :  

 هراتش ماليدوس ماليدوس يكنياناسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : خاتم

 مواد التزيين والزخرفة  –(    00-11الرسم / النموذج الصناعي :)   رقم صنف 

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

( بأنه من خالل تفاصيله الدقيقية التي The Great Jordan Ringاألردن العظيم ) اسم خاتم عيله أطلقت الذي في هذ ا الخاتم الجدة
 تحاكي و تظهر معالم اردننا العظيم :

 ( ( نهر االردن و ضفافة )الذي يلف الخاتم بالكامل4( البحر الميت )3عامود جرش االثري )  (2( السوسنة السوداء )1البتراء )

 كما هو مبين وموصوف بالشكل ادناه:

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2482 رقم النموذج : 2020/0001 رقم ايداع الطلب :  

 27/02/2020تاريخ ايداع الطلب :  

 مؤسسة عادل النتشة للتعبئة والتغليفاسم طالب التسجيل :  

 عادل زكريا احمد النتشةاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة زجاجية

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع    –(    00-09رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

لشركة وهي ال تعتبر جزء من عناصر الجدة ووجودها يوجد معلومات فنية والمواصفات ومجاالت االستخدام ومعلومات وارقام التواصل مع ا
  فقط لغايات تخص الشركة،

 يمثل الرسم كامل 5شكل  يمثلوا مظاهر جانبية للرسم وهو على العبوة،  4+3+2+1االشكال 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2483 رقم النموذج : 2020/0002 رقم ايداع الطلب :  

 27/02/2020تاريخ ايداع الطلب :  

 مؤسسة عادل النتشة للتعبئة والتغليفاسم طالب التسجيل :  

 عادل زكريا احمد النتشةاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رسم لعبوة

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع    –(    00-09:)    رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
 

يوجد معلومات فنية والمواصفات ومجاالت االستخدام ومعلومات وارقام التواصل مع الشركة وهي ال تعتبر جزء من عناصر الجدة ووجودها 
 فقط لغايات تخص الشركة،

  للرسم وهو على العبوة،   يمثلوا مظاهر امامية 2+1ال االشك

 مظاهر خلفية للرسم و هو على العبوة , يمثلوا 4+3شكل 

 مظهر جانبي للرسم وهو على العبوة . يمثل  5شكل 
 

 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2484 رقم النموذج : 2020/0013 رقم ايداع الطلب :  

 16/06/2020تاريخ ايداع الطلب :  

 مؤسسة عادل النتشة للتعبئة والتغليفاسم طالب التسجيل :  

 عادل زكريا احمد النتشةاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رسم عبوة

 العبوات والحاويات المعدة لنقل او مناولة البضائع    –(    00-09سم / النموذج الصناعي :)   رقم صنف الر

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
 :ما يميز الرسم الصناعي ما هو مبين وموصوف في االشكال أدناه

جزء من عناصر الجدة ووجودها يوجد معلومات فنية والمواصفات ومجاالت االستخدام ومعلومات وارقام التواصل مع الشركة وهي ال تعتبر 
 فقط لغايات تخص الشركة،

 .يمثلوا مظهر امامي وخلفي للرسم وهو مطبق على العبوة 3+2يمثل مظهر الرسم كامل، شكل 1الشكل 
 

 
 صناعيشكل الرسم الصناعي / النموذج ال
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2485 رقم النموذج : 2020/0003 رقم ايداع الطلب :  

 11/03/2020تاريخ ايداع الطلب :  

 اليسار عدنان زيدان طويلاسم طالب التسجيل :  

 اليسار عدنان زيدان طويلاسم المبتكر :  

 مالبس داخلية عنوان الرسم / النموذج الصناعي : اميرة بدي /

 مواد األلبسة والخردوات  –(    00-02رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 
أنه قطعة واحدة مكونة من غطاء الرأس وبدي للجسم مع اكمام طويلة وازرار عند أسفل المعدة  هو ما يميز هذا النموذج الصناعي

( 1وم التوضيحية ادناه. وتمثل االشكال التالية ما يلي: )متصلة بالجزء الخلفي من البدي بين الرجلين كما هو مبين وموصوف في الرس
( الرأس من 6( الرأس من زاوية ثالثة ارباع، )5( الرأس من األعلى، )4( مظهر األمامي، )3( مظهر الخلفي، )2مظهر جانبي، )

( اسفل البدي من الخلف، 10، )( اسفل البدي مغلق من األمام9( اسفل البدي مفتوح من األمامـ )8( الراس من الخلف، )7األمام، )
 .( اسفل البدي من الجانب11)

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2486 رقم النموذج : 2019/0054 رقم ايداع الطلب :  

 09/10/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 اغامين اس ايه ار الاسم طالب التسجيل :  

 ابو المجد عبد العزيزاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أضواء الطريق

 معدات اإلضاءة  –(    00-26اعي :)   رقم صنف الرسم / النموذج الصن

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

الشمسية لتوفير العديد من حاالت اإلضاءة ويمكن تثبيته في الطرق أو  LED يه مصابيح الشارعتم تصميم التصميم الحالي الذي يطلق عل

 60درجة مئوية و +  20-يدعم النموذج درجة حرارة تتراوح بين  .المشي أو الممرات أو أماكن وقوف السيارات أو المواقع الصناعية

تصميم هو أنه يوفر كاميرات أمنية متكاملة اختيارية لتوفير مراقبة واسعة خصوصية هذا ال .درجة مئوية ويوفر توزيعًا ممتاًزا للضوء

 .النطاق
 االعتبارات الوظيفية و التقنية ليست جزءاً من الحماية المطلوبة 

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 2487 رقم النموذج : 2019/0055 رقم ايداع الطلب :  

 09/10/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 اغامين اس ايه ار الاسم طالب التسجيل :  

 أبو المجد عبد العزيزاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أضواء الطريق

 معدات اإلضاءة  –(    00-26رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 رسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذجملخص بجدة ال

 

الشمسية لتوفير العديد من حاالت اإلضاءة ويمكن تثبيته في الطرق أو  LED تم تصميم التصميم الحالي الذي يطلق عليه مصابيح الشارع

 .المشي أو الممرات أو أماكن وقوف السيارات أو المواقع الصناعية

 .درجة مئوية ويوفر توزيعًا ممتاًزا للضوء 60درجة مئوية و +  20-وح بين يدعم النموذج درجة حرارة تترا

 .خصوصية هذا التصميم هو أنه يوفر كاميرات أمنية متكاملة اختيارية لتوفير مراقبة واسعة النطاق

 االعتبارات الوظيفية و التقنية ليست جزءاً من الحماية المطلوبة.

 
 شكل الرسم الصناعي / النموذج الصناعي
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The Hashemite Kingdom of Jordan 

Ministry of Industry, Trade and Supply  

Industrial Property Protection Directorate 

 

ــةيـمــاشـهـة الــة األردنيـكـملـمـلا  

والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

ةـة الصناعيـة الملكيـة حمايـمديري  

 
 

 

 

 

 

 2488 رقم النموذج : 2019/0056 رقم ايداع الطلب :  

 09/10/2019تاريخ ايداع الطلب :  

 لاغامين اس ايه ار ااسم طالب التسجيل :  

 ابو المجد عبد العزيزاسم المبتكر :  

 عنوان الرسم / النموذج الصناعي : أضواء الطريق

 معدات اإلضاءة  –(    00-26رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :)   

 ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

الشمسية لتوفير العديد من حاالت اإلضاءة ويمكن تثبيته في الطرق أو  LEDتم تصميم التصميم الحالي الذي يطلق عليه مصابيح الشارع  

 60درجة مئوية و +  20-أو الممرات أو أماكن وقوف السيارات أو المواقع الصناعية. يدعم النموذج درجة حرارة تتراوح بين المشي 
درجة مئوية ويوفر توزيعًا ممتاًزا للضوء.خصوصية هذا التصميم هو أنه يوفر كاميرات أمنية متكاملة اختيارية لتوفير مراقبة واسعة 

 ظيفية و التقنية ليست جزءاً من الحماية المطلوبة.االعتبارات الو  النطاق.
 

 لصناعي / النموذج الصناعيشكل الرسم ا
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 المملكة األردنية الهاشمية
 والتموين وزارة الصناعة والتجارة

  مديرية حماية الملكية الصناعية
 
 

 
 
 
 
 

Hashemite Kingdom of Jordan 
Ministry of Industry ,Trade  and 
Supply 
Industrial Property Protection 
Directorate  
 

Industrial design &models 
Assignments 
 

 نقل ملكية رسم صناعي /نموذج صناعي

By virtue of section (14) of Industrial 
Designs Models Law and its amendments 
on the year (2000), I hereby declare that 
the registered owners of the Industrial 
Design or Model No.: 1676 

( من قانون الرسوم و النمــاذج 14استنادا لنص المادة )
 (2000(لسنـة)14الصنــاعيـة رقم )

 أعلن بان أصحــاب الرســم/النموذج الصناعــي  
 (1676رقم: ) 

Have been assigned from the original 
registered owners: 
FROM:  
York wáter and juice industry L.T.D 
PO box 5632 Amman 11182 Jordan 
 
TO:  
Jordan Dairy Company 
PO box 3396 um alsemaq office 
Amman 11812, Jordan 

 
 قد انتقلت ملكيته من :

 
شركة يورك لصناعة المياه الصحية و العصائر و 

 تعبئتها
 االردن 11182( عمان 5632ص.ب )

  
 

   إلى :
 شركة االلبان األردنية

عمان  11812( مكتب ام السماق 3396ص.ب )
 االردن

 
 

As from the date of the deed of 
assignment of:- 07/01/2020 

 
The name & address of the assignee as 
shown above have been duly recorded 
in the Register of Industrial Designs 
&Models.’ 

ازل في :اعتبارا من تاريخ وثيقة التن  
7/1/2020  
 

ال إليها الرسم/النموذج المح وعنوان الشركةوان اسم 
 ي سجل الرسوم و النماذج الصناعية حسبقد أدرج ف

 األصول

REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS 
&INDUSTRIAL MODELS 

 مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية
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