
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1977/904  رقم الطلب

   9/27/1977  تاريخ الطلب

   904  رقم البراءة

   Arabic Typewriter  اسم األختراع

   الة كاتبة باللغة العربية ( عربى)اسم األختراع 

   65:عدد الجريدة   30/09/1978  تاريخ النشر

   12/31/1978  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A manual and an electric power driven typewriter having an 

Arabic keyboard, a selector bar, a type mechanism, paper 

support means and step-by- step advance means of the paper 

support means whereby the step by step advance means is 

operated by an impulse from the type mechanism and whereby a 

step of the step by step advance means can operate in two 

different step lengths in the order of the Arabic keyboard which 

gives the step length information from the selector bar to the 

step by step advance means and can change this information 

from the selector bar shifting the letters of the Arabic keyboard 

which are to be printed from their lower case into their upper 

case   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 يتناول هذا االختراع الة كاتبة باالحرف العربية تعمل يدويا او كهربائيا وتضم

اضمامة من مجموعه ازرار ضرب باحرف عربية وقضيب انتقاء والية طباعه او 

تلو الخطوة لوسائل ارتكاز  –ارتكاز الورق ووسائل تقدم خطوة  ضرب ووسائل

التقدم خطوة تلو الخطوة بدفع من الية الضرب وبحيث  الورق بحيث تعمل وسائل

تلو الخطوة على طولين مختلفين وفقا المر  تعمل خطوة من وسائل التقدم خطوة

حدد مدلول طول الخطوة الذي ي مجموعه ازرار ضرب االحرف العربية وهو االمر

فيدل المدلول المذكور الوارد  من قضيب االنتقاء والى وسائل التقدم خطوة تلو الخطوة

العربية المعدة  من قضيب االنتقاء بتغير احرف مجموعه ازرار ضرب االحرف

   للطباعه من قسمها االسفل الى قسمها العلوي

   LEBANON  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 



 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   نجار اخوان وشركاه ( عربى)اسم المالك 

   لبنان -بيروت 964ب .شارع الصنايع ص ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Najjar Bros & CO ( التينى)اسم المالك 

   Sanayeh str. P.o.box 459 Beirut- Lebanon ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   489619/88848ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   يورجن اربس ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   Jurgen Irps ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


