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(i)

تصدیر

تمثــل المعلومــات التكنولوجیــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهمیــة كبــرى ، إذ أنهــا تحتــوى علــى 

أســرار تكنولوجیــة قابلــة للتطبیــق الــصناعى ، أى أنــه یمكــن تحویــل بعــضها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل 

اختــراع، للحفــاظ علــى تجارًیــا أو صــناعًیا ، ومــن هنــا تنبــع أهمیــة تــسجیل األســرار التكنولوجیــة كبــراءات 

.تلك األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

وإلدراكنــا للواقــع االقتــصادى العــالمى الجدیــد بأبعــاده الدولیــة والمنجــزات العالمیــة والتكنولوجیــة ، تــم 

إنشاء وتشغیل الشبكة القومیة لدعم االختراعات ، وترتكز على إنـشاء نقـاط اتـصال إلكترونیـة بـین مكتـب 

االختــــراع وبــــین مراكــــز المعلومــــات العلمیــــة والتكنولوجیــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز البحثیــــة ، بــــراءات 

والشركات ، وربطها إلكترونًیا بمكتب براءات االختراع لتحقیـق التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، وربـط 

التــى تحتویهــا الجمیــع بمراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى یمكــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوجیــة

.وثائق براءات االختراع إلى أصول إنتاجیة تدفع بخطة التنمیة إلى األمام

وقد شاركت أكادیمیة البحث العلمـى والتكنولوجیـا ممثلـة فـى مكتـب بـراءات االختـراع ، بفاعلیـة مـع 

والــصادر كــل األطــراف المعنیــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذیــة

، وتطلــب ذلــك جهــوًدا كبیــرة حتــى صــدوره لیكــون ٢٠٠٣لــسنة ١٣٦٦بقــرار رئــیس مجلــس الــوزراء رقــم 

.متوافًقا مع قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیجیة ألكادیمیــة البحــث العلمــى والتكنولوجیــا وهــو تــشجیع 

عـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل التطـــویر التكنولـــوجى  لالخترا

تــسویق االختراعـــات وذلـــك لخلـــق فــرص عمـــل جدیـــدة للـــشباب تــؤثر فـــى المـــستوى االجتمـــاعى للفـــرد ، 

وتـــؤدى الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوجیـــة ترقـــى بـــالمجتمع بمـــا یتوافـــق مـــع عـــصر المعلوماتیـــة ، حیـــث أن 

اإلبداعیـــة واالبتكاریــــة والمحافظـــة علـــى أعمــــالهم ، مهمـــة قومیــــة رعایـــة الموهـــوبین مــــن ذوى القـــدرات 

.حرصت األكادیمیة على الوفاء بها 

ئیس أالكادیمیة ر

محمود محمد صقر .د. أ



ة افتتاح

المجتمع وتثر               عـا ورافدا من أهم روافد المعرفة والمعلومات التى تنهض  حث العلمى من ًعد ال ً
ة و ة االقتصاد حق التنم حقو ن اا ولم، ة المنشودة جلوالتكنوفكره مما  ة مطلبـا اقاالهتمام  ر ة الف ًلملك

ـا من مطالب المعرفة  ة إبداعاتهم والتنمًضرور ة لحما حقو قانون قة والتى تزود المخترعین والمبدعین 

ما أنها تنظم وتحمى إبداعاتهم  ة لهؤالء المبدعین ،  ة واألدب ة الحقو المال ة والتى یترتب علیها حما ر قالف

.

احثین والعلماء والمبدعین والعمل  ا لل حث العلمى والتكنولوج ة ال م ة أكاد حـث وفى إطار رعا على ر ال

ـة بـین  ـة والتـى ترتكـز علـى إنـشاء نقـا اتـصال إلكترون ة اإللكترون الصناعة تم إنشاء وتـشغیل الـش العلمى 

ات علـى مـستو  ة فـى الجامعـات والمراكـز والـشر ة والتكنولوج تب براءات االختراع ومراكز المعلومات العلم م

ع محافظات مصر لتحقی التكامل والتالحم بینه هـا جم ـة التـى تحتو ن ترجمـة المعلومـات التكنولوج م ا حتى 

ة إلى األمام  ة تدفع بخطة التنم ٠وثائ براءات االختراع إلى أصول إنتاج

ومـن هنــا جــاء االهتمـام بنــشر الــوعى وثقافــة المعلومـات المتــضمنة ببــراءات االختـراع وتــم اإلصــدار بنــشرة 

ـة الحدیثـة فـى األوصاف المختصرة للبراءات الصادرة بهدف د من الضوء على االتجاهات التكنولوج إلقاء المز

ـة التـى یتـضمنها هـذا الوعـاء المعلومـاتى  انـات والمعلومـات الثر المجاالت المختلفة واالستفادة الكاملـة مـن الب

ــا  ــة التكنولوج ــة تنم رهــا ؛ ممــا یــؤد إلــى دفــع عمل ــات والعمــل علــى تطو ــى أحــدث التقن المهــم للوقــوف عل

ة ل ٠مصرنا الحبی

 ،،،ـى التوفیـوهللا ول

سر تب براءات االختراعئ م

ضة٠أ" "عادل السعید عو

(ii)



( iii )

ة انات الببلیوجراف رموز الب

الرمز ان الببلیوجرافى الب
11 رقم البراءة

12 نوع البراءة

21 رقم الطلب 

22 م الطلب  خ تقد تار

30 ات  ق ة (األس ق ة -دولة األس ق ة –رقم األس ق خ األس ) تار

44 خ القبــول  تار

45 خ  صدور البراءةتار

51 للبراءات ىالتصنیف الدول

54 ة االختراع ةتسم ومدة الحما

57 الوصف المختصر لالختراع

71 اسم طالب البراءة 

72 اسم المخترع

73 )فى حالة التنازل للغیر( اسم الممنوح له البراءة

74 یل اسم الو



ii

( iv )

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول
CO كولومبیا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CR كوستاریكا AG أنتیجوا وبروبودا
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AM أرمینیا
DE ألمانیا AO أنجوال
DK الدنمارك AR األرجنتین
DM دومینیكا AT النمسا
DO جمھوریة الدومینیكان  AU استرالیا
DZ الجزائر AZ اذربیجان
EC أكوادور BA البوسنھ والھرسك
EE استونیا BB بربا دوس
EG جمھوریة مصر العربیة BD بنجالدیش
EP مكتب البراءات األوروبى BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ بینین
GB المملكة المتحدة BM برمودا

GCC مجلس التعاون الخلیجى BO بولیفیا
GD جرینادا BR برازیل
GE جورجیا BS جزر الباھاما
GH غانا BU برما
GM جامبیا BW بتسوانا
GN نیایغ BY روسبال
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF جمھوریة أفریقیا الوسطى
GW غینیا بساو CG الكونغو
GY جویانا CH سویسرا
HK ھونج كونج CI ساحل العاج
HN ھندوراس CL شیلى
HR كرواتیا CM رونیكام
HU المجر CN الصین

( iv )



iii

( iv )

عت األعضاءرموز الدول ا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
الرمز الدولة الرمز الدولة
MD جمھوریة ملدوفا ID إندونسیا
ML مالى IE أیرلندا
MN منغولیا IL إسرائیل
MR موریتانیا IN الھند
MT مالطا IQ العراق
MV جزر المالدیف IR إیران
MW مالوى IS أیسلندا
MX ماكسیكال IT إیطالیا
MY مالیزیا JO االردن
MZ موزمبیق JP الیابان
NA نامیبیا KE كینیا
NE النیجر KG كرجیزستان
NG نیجیریا KM كومورس
NI نیكاراجوا KN سانت كیتسى ونیفیز
NL ھولندا KP )شمالیة(جمھوریة كوریا الدیمقراطیة
NO النیرویج KR )الجنوبیة(جمھوریة كوریا
NZ نیوزیالندا KW الكویت
OM عمان KZ كزاخستان
PA بنما LA جمھوریة الو الدیمقراطیة
PE بیرو LB لبنان
PG جمھوریة غینیا الجدیدة LC سانت لوشیا
PH الفلبین LI لیخنشتین
PK باكستان LK سیریالنكا
PL بولندا LR لیبیریا
PT البرتغال LS لیسوتو
PY بروجواى LT لتوانیا
QA قطر LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر



iv

( iv )

ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

الرمز الدولة الرمز الدولة
YU یوغوسلفیا RW رواندا
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا SG سنغفافورة
ZM زامبیا SI سلوفینیا
ZR زائیر SK سلوفیكیا
ZW یمبابوىز SL سیرالیون

SM سان مارینو
SN السنغال
SO الصومال
SR سورنیام
ST ساوتومى و برنسبى
SV السلفادور
SY الجمھوریة العربیة السوریة
SZ سوازیالند
TD تشاد
TG جووت
TJ طاجیكستان
TH تایالند
TM نستانتركما
TN تونس
TR تركیا
TT ترناداد و توباجاو
TW تایوان
TZ جمھوریة تنزانیا االتحادیة
UA أوكرانیا
UG أوغندا
US الوالیات المتحدة األمریكیة
UY أورجواى
UZ اوزبكستان
VC سانت فنسنت وجرینادین
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن

( iv )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

٢٠١٦مارسرـالل شهـخ



٢

٠٧/٠٩/٢٠٠٨
١٤٩٥/٢٠٠٨
٢٠١٥نوفمبر 

٠٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

وجیاأكادیمیة البحث العلمى و التكنول
مكتب براءات االختراع

(51) Int.
Cl.8

H02M 5/00

)جمھوریة  مصر العربیة(طارق دمحم شعبان دمحم غنیم/ المھندس  ٠١
٠٢

(71)

طارق دمحم شعبان دمحم غنیم/ المھندس  ٠١
٢.

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢

(30)

دمحم شعبان دمحمأیمن  (74)
اختراعبراءة  (12)

ة توصیالت الكھرباء اآلمنة داخل المبانى طریق (54)
٠٦/٠٩/٢٠٢٨وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

انى ، و ل المب ة داخ اء اآلمن یالت الكھرب ة توص راع بطریق ذا االخت ق ھ تخدام یتعل ن اس ارة ع ى عب ھ
اح١٢الكھرباء فى المنازل بقوة  ة المفولت وھذا یكون عن طریق مفت ى لوح سیة یوضع ف اتیح الرئی ف

.فولت ١٢لى إ) فولت٢٢٠(من فى المنزل ویقوم ھذا المفتاح بتحویل الجھد المستخدم

(57)

تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة المرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـومات
والصور المرفقة بالطلب



٣

١٠/١٠/٢٠١٣
١٥٧٤/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

٠٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08J 9/14 & C08G 18/76, 18/09, 18/40 & B32B 27/40

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

TOMOVIC, Zeljko
JACOBMEIER, Olaf
KAMPF, Gunnar

(73) 1.
2.

١٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ ١١١٦٢٦٧٩.٢: تحت رقم المكتب األوروبى
١١/٠٤/٢٠١٢بتاریخ PCT/EP)2012/056485(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج رغاوى البولى یوریثین جامدة  (54)
١٠/٠٤/٢٠٣٢فى وتنتھى ١١/٠٤/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

:رغاو یورثین جامدة بواسطة تفاعل إلنتاج یتعلق ھذا االختراع عملیة 

ـــــولى األ) أ  ة مـــــع ب انات العـــــضو ـــــات بهـــــا ذرتـــــین علـــــى األقـــــل مـــــن الهیـــــدروجین ) ب(یزوســـــ مر

انات فـى وجــود ،  ـة تجــاه مجموعـات األیزوسـ الحفــازات ، ) د(عوامـل الـنفخ ، ) ج(نوالتـى تكـو تفاعل

ان مالئمـا ،  ة ، وفیهـا خلـ مـن ) هــ(ٕواذا  جـزء ٦٠الـى ٢٠مـن ) ١ب(المـواد المـساعدة واإلضـاف

حــو ــة مــن نــالوز مــن  ــة لهــا فعال ــة الفعال حــوالت البــولى اثیــر عال الــى ٣.٥ل واحــد أو أكثــر مــن 

ـسیل مــن ٥.٥ ــالوز ٢٠الــى ١مـن ) ٢ب(جـم ، /KOHمجــم ٥٥٠الـى ٤٠٠وعـدد هیدرو نجـزء 

ــــــة  فات حــــــوالت البــــــولى اثیــــــر التــــــى تعتمــــــد علــــــى األمینــــــات االل حــــــول واحــــــد أو أكثــــــر مــــــن  مــــــن 

ــات مــن   ــسیل مــن ٤.٥ى الــ٣.٥والتــى لهــا فعال جــم ، /KOHمجــم ٩٠٠الــى ٤٥٠وعــدد هیدرو

حــــــوالت البــــــولى اثیــــــر ٣٠الــــــى ١٠مــــــن ) ٣ب( حــــــول واحــــــد أو أكثــــــر مــــــن  ــــــالوز مــــــن  نجــــــزء 

ـات مـن /و ـة التـى فعال ـستر األرومات حـوالت البول ـسیل مـن ٣الـى ١.٥أو  الـى ١٥٠وعـدد هیدرو

ارــــــا مــــــن ) ٤ب(جــــــم ، /KOHمجــــــم ٤٥٠ ًــــــالوز مــــــن المــــــاء مــــــستخدما أجــــــزاء ٥الــــــى ١ًاخت ن

ـــو بولیـــول  ـــو البولیـــول ) . ب(نم ـــو لم نو موضـــوع االختـــراع اســـتقرار جیـــد فـــى التخـــزن ) ب(ن

ة جیدة ومعالجة والتصاق جید  ة سطح .نوتكو رغاو البولى یورثین الجامدة الناتجة لها نوع

(57)

تراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االخ
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٤

١٠/١٠/٢٠١٣
١٥٧٥/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

٠٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

مھوریة مصر العربیةج
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C08G 18/48, 18/50, 18/66, 18/76, 101/00

(71) 1.
2.
3.

BASF SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

TOMOVIC, Zeljko
JACOBMEIER, Olaf
KAMPF, Gunnar

(73) 1.
2.

١٥/٠٤/٢٠١١بتاریخ ١١١٦٢٦٦٤.٤: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى
١٢/٠٤/٢٠١٢بتاریخ PCT/EP)2012/056699(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

طھ حنفى محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة إلنتاج رغاوى البولى یوریثین جامدة  (54)
١١/٠٤/٢٠٣٢فى وتنتھى ١٢/٠٤/٢٠١٢الحمایة من تبدأ 

:بواسطة تفاعل بعملیة إلنتاج رغاوى البولى یوریثین جامدةیتعلق ھذا االختراع 
ة تجاه ) بولى األیزوسیانات العضویة ، مع ب)  أ  ون تفاعلی مركبات بھا ذرتین على األقل من الھیدروجین والتى تك

ود ، ج ى وج یانات ف ات األیزوس نفخ ، د ) مجموع ل ال ـ) عوام ا ، ھ ان مالئم ازات ، وإذا ك ساعدة ) ًالحف واد الم الم
:واإلضافیة ، وفیھا خلیط من 

ن ) ١ب ى ٢٠م ة ٦٠ال ا فعالی ة لھ ة الفعالی ر عالی ولى أثی والت الب ن كح ر م د أو أكث ول واح ن كح الوزن م زء ب ج
جم ، KOHمجم ٥٥٠الى ٤٠٠وعدد ھیدروكسیل من ٥.٥الى ٣.٥من 

ن ) ٢ب ى ٥م ات ٢٥ال ى االمین د عل ى تعتم ر الت ولى أثی والت الب ن كح ر م د أو أكث ول واح ن كح الوزن م زء ب ج
ة و ن /األروماتی ات م ا فعالی ى لھ ة والت ى ٣.٥أو االلیفاتی سیل من ٤.٥ال دد ھیدروك ى ٣٥٠وع م ٥٠٠ال مج

KOH ، جم
ن ) ٣ب ى ٥م والت ا١٥ال ن كح ر م د أو أكث ول واح ن كح الوزن م زء ب ات ج ا فعالی ر لھ ولى أثی لب

جم ، /KOHمجم ٤٥٠الى ١٥٠وعدد ھیدروكسیل من ٤الى ٢من 
ن ) ٤ب ى ١م نخفض و١٥ال ى الم وزن الجزیئ سلة ال عة لسل واد الموس ن الم الوزن م زء ب شابكة /ج واد المت أو الم

مول واختیاریا ،/جم٤٠٠<أكبر من MWوالوزن الجزئیى ٣الى ٢ًعرضیا لھا فعالیات من 
ن ) ٥ب ى ١م ول ٥ال ون بولی ستخدما كمك اء م ن الم الوزن م زاء ب ول ) ب(ًأج ون البولی ون لمك ) ب(ویك

طحیة  ة س ا نوعی ة لھ دة الناتج وریثین الجام اوى ی ون رغ زین وتك ى التخ د ف تقرار جی راع اس وع االخت موض
.جیدة والتصاق جید 

(57)

االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٥

٢٩/٠٣/٢٠١٢
٠٥٧٧/٢٠١٢
٢٠١٥نوفمبر 

٠٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C10M 103/06 & C10N 30/06, 30/12

(71) 1.
2.
3.

VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS  (FRANCE)
SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD  (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

PINEL, Eliette
GARD, Eric

(73) 1.
2.

٣٠/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٠٤٦٥٩/٠٩المكتب الفرنسى  تحت رقم 
٢١/٠٩/٢٠١٠بتاریخ PCT/EP)2010/005763(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

عنصر انبوبى مسنن  مقاوم للكشط وطریقة لطالء العنصر (54)
٢٠/٠٩/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢١/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ار  ات االب ر او عملی ات الحف شط لعملی اوم للك سنن مق وبى م صر أنب راع بعن ق اإلخت یتعل
یتم انتاجھا على محیط سطحھا الخارجى ذات طرف من أطرافھا  منطقة مسننة  ةالھیدروكربونی

ث، ویجرى  وع المؤن او الداخلى معتمدا على ان یكون الطرف المسنن اما من النوع المذكر او الن
شكیل  تم ت ة وی ة بلوری ع بنی اف م شریط ج ل ب ى االق سننة عل اطق الم ن المن د م رف واح طالء ط

د دنى او العدی ح مع ھ من خالل مل واد منطقھ السطح المحددة  العالی ع الم ى ال تتفاعل م ا والت منھ
دنى جاف . المعدنیة ذكور بإستخدام شریط مع الء العنصر الم ة لط ویتعلق االختراع كذلك بطریق

د او  ح واح ن خالل مل ى م شكل اساس شكیلھا ب م ت مع بنیة بلوریة ذات منطقة سطح محددة عالیة ت
. العدید منھا والتى التتفاعل مع المواد المعدنیة

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٦

١٣/١١/٢٠١١
١٩٠٣/٢٠١١
٢٠١٥نوفمبر 

١٤/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 C02F 3/30

(71) 1.
2.
3.

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY (SAUDI ARABIA )
SIEMENS INDUSTRY, INC.  ( UNITED STATES OF AMRICA )

(72) 1.
2.
3.

CONNER, William, G.
SCHULTZ, Thomas, E.

(73) 1.
2.

٠٨/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٢٢٤٠١١/٦١:المكتب االمریكي  تحت رقم
٠٨/٠٧/٢٠١٠بتاریخ PCT/US)2010/041317(: رقم طلب البراءة الدولى

٠١
٠٢
٠٣

(30)

یوسف دمحم حافظ / األستاذة  (74)
ختراع  براءة ا (12)

نظام وطریقة لمعالجة التركیزات المنخفضة من الفاقد المائى  (54)
٠٧/٠٧/٢٠٣٠فى وتنتھى ٠٨/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ى نظام  وى عل ذى یحت ز وال یتعلق االختراع بنظام لمعالجة میاه الصرف الصحى منخفضة التركی
ة منخفضة معالجة المواد المكثفة عالیة التدفق بالتكامل م ع مفاعل التجدید البیولوجى للمواد المكثف

اه . التدفق ط می ر لخل ات واحدة او اكث نظام معالجة المواد المكثفة عالیة التدفق یتضمن وحدة عملی
ین،  ن االثن یط م دویرھا او خل م ت ة، او ت ة عذب واد مكثف ع م ز م الصرف الصحى منخفضة التركی

ة . نخفض من الملوثاتولصب النفایات السائلة ذات المستوى الم المواد المكثفة مع الملوثات المكثف
ل  دث التفاع ھ یح دفق وب ضة الت ة منخف واد المكثف وجى للم د البیول ل التجدی دھا مفاع تم تجدی ی
صرف  اه ال ى می ضویة ف ات الع تقالب الملوث تم اس ث ی ة حی سدة البیولوجی ل األك وجى مث البیول

ة . الصحى عموما الى ثانى أكسید الكربون وماء واد المكثف ن الم دة م ة الزائ ة الحیوی ة الكتل تتم إزل
ة  ة عالی واد المكثف ى نظام معالجة الم دویرھا ف ادة ت تم اع وبالتالى، المواد المكثفة المعاد إحیاءھا ی

.التدفق

(57)

لرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل ا
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٧

٠٥/١٢/٢٠١٢
٢٠١٢/٢٠١٢

٢٠١٥مبر نوف
١٦/٠٣/٢٠١٦

٢٧٤٨٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E03F 5/22 & F04D 29/42

(71) 1.
2.
3.

XYLEM IP HOLDINGS LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

SÖDERGÅRD, Bengt

(73) 1.
2.

٠٩/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ١٠٥٠٥٩٠-٧: السوید تحت رقم 
٠٨/٠٦/٢٠١١بتاریخ ) PCT/SE2011/050700(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

میخائیل رزقلوىس& میخائیل رزقةیامس& سھیر میخائیل رزق (74)
اختراع براءة  (12)

وصلة شفط لتوصیل أنابیب شفط لمضخة طرد مركزى جاف مثبتة (54)
٠٧/٠٦/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٨/٠٦/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

زاالختراع یتعلق ھذا  ع مرك ونىبوصلة شفط ، تتضمن شفة أولى التى تحتوى موق الل ثقب ویك من خ
ةأمرتب لیتصل بمخرج  زنبوب الشفط وشفة ثانی ع مرك وى موق ى تحت الل ثقبىالت ون من خ ى تك والت

ة ة لتتصل بمدخل مضخة طرد مركزى جاف مثبت لةًاطبق. مرتب راع وص بض لالخت شفط تتضمن مق ال
اه المحورأنبوب أ ى االتج ون ف شغیلىول ، الذى یك ین وضع الت بض اب ث مق وب األبحی سابق ألنب ول ال

ذلك یضعألتصل الشفة ا شفة اولى والشفة الثانیة وب ب لل الل ألخالل الثق سوائل من خ ى اتصال ال ى ف ول
سافةألنبوب األللشفة الثانیة ، موضع خدمة حیث مقبض االثقب ة ول یكون موجود عند م شفة الثانی من ال

.وبذلك یتسع للوصول من خالل الثقب للشفة الثانیة

(57)

براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٨

٢٣/٠٢/٢٠١١
٠٢٩٤/٢٠١١
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

ءات االختراعمكتب برا

(51) Int. Cl.8 C22B 5/10

(71) 1.
2.
3.

SGL CARBON SE (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

EDLINGER, Alfred

(73) 1.
2.

٢٧/٠٨/٢٠٠٨بتاریخ (A 1329/2008): تحت رقمالنمسا
٢٥/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/AT2009/000329):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق    (74)
براءة اختراع   (12)

ةو منصھرة أطرق لتصنیع مواد صلب (54)
٢٤/٠٩/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٥/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

راع الحالى بطریق ق االخت شغیل ةیتعل صلبألت واد ال زال الم صھرأةو اخت واد تلقائیوأ/وةو المن ةالم
ن ةوالمنصھرحیث یتم تحمیل المواد الصلبھةخفیفةقشریجزاء أاالشتعال ، وخصوصا  على جسم م

ون ةتقدیم عوامل اختزال متعددوتم.قلزئیا على األالجرافیت ، والتى یتم تسخینھا بالحث ج ن كرب م
ل ال.الجازةمنزوعوأةالمختزلةویتم تجمیع الصھار.الجرافیت دم عوام واد تق ع الم ا م یض مع تخف

تم.ةالمنصھرو أةالخام الصلب دروجین ، ی دروكربونات ، الھی از الطبیعى ، الھی دیم الغ كسید أول أتق
.ةكعوامل مختزلةو الھیدروكربونات المھلجنأكسجین معا مع البخار واألمونیااألوأ/الكربون و

(57)

، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٩

٣٠/٠٩/٢٠١٢
١٦٨٧/٢٠١٢
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

دیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F02C 7/224 & F03G 6/06 & F24J 2/00

(71) 1.
2.
3.

 ALSTOM TECHNOLOGY LTD (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

JOSUHN-KADNER, Burkhard
CARRONI, Richard

(73) 1.
2.

٠١/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠/٠٠٤٧٧: م رقتحتسویسرا 
٢٩/٠٣/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/054766: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)
اختراعبراءة  (12)

، الغازةبمحرك توربینى یعمل بقوةتولید كھربائى مجھزةمحطةكفاءةلزیادةطریق
ةقجراء ھذه الطریإلتولید كھربائى ةومحط

(54)

٢٨/٠٣/٢٠٣١نتھى فى ـوت٢٩/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 
ًمسبقا-تسخینھالغاز یتمةبمحرك توربینى یعمل بقوةتولید كھربائى مجھزةبمحطیتعلق ھذا االختراع

لنقل ةكھربائیةاستخدام دائرة ولى بواسطألتحدث عملیھ التسخین ا. ةالشمسیةوسائل من الطاقةبواسط
ةالشمسیةبین مصدر الحجرةتقوم بنقل الحرارةثانیكھرباءة، دائرةضافیإلمن االستخدامات ا.ةالحرار
ًولى طبقاألالتسخین اةتقوم عملی. ةالشمسیةولى التى قد تقوم بتخزین الحرارألاة الكھربائیةوالدائر

.محطات تولید الكھرباءةكفاءةلالختراع بزیاد

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٠

١١/١١/٢٠١٢
١٨٩٠/٢٠١٢
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D21B (1/02, 1/34) & D21C 5/00

(71) 1.
2.
3.

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

CALAFELL MONFORT, Margarita

(73) 1.
2.

١٤/٠٥/٢٠١٠بتاریخ ١٠٣٨٢١٢٣.٧: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٦/٠٥/٢٠١١بتاریخ (PCT/IB 2011/052127): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع زرق (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إلعادة تدویر المخلفات الورقیة والمنتج الذى یتم الحصول علیھ منھا وإستخداماتھ (54)
١٥/٠٥/٢٠٣١وتنتھى فى ١٦/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ة بیتعل ة ة حیویعملی ات الورقی دویر المخلف ادة ت ورق إلع ن ال شأ م ى تن الت
ة  وات التالی ك الخط ضمن ذل ة ویت ودة العالی ورق ؛ : (a)ذات الج ب ال ضیر ل تح

(b) وة ى الخط ا ف صول علیھ م الح ى ت ة الت ادة اللبی ف الم اء ؛ (a)تخفی ة (c)بالم ة اإلنزیمی المعالج
وا(d)للب الورق ؛  ر عضویة وم قة ؛ إضافة أمالح غی م الحصول (e)د الص ى ت ادة الت ف الم تخفی

ارى ؛ و (f)بالماء ؛ (d)علیھا فى الخطوة  راغ ؛ ضغط إختی ق الف ف (g)الترشیح عن طری .التجفی
وع  ن ورق مطب ارة ع ذكور عب ة الم ودة العالی ورق ذات الج ون ال ة ، یك صفة خاص ,ب

ن الحصول ع ذى یمك ذكورة أعاله ًیتعلق اإلختراع الحالى أیضا بالمنتج ال ة الم ھ بواسطة الطریق .لی
واد  شیید وم اء والت واد البن ل م تج مث ة للمن تخدامات المختلف ضا باإلس الى أی راع الح ق اإلخت ًیتعل

.اإلیكولوجیة –اإلیكولوجیة ومواد الزخرفة –التغلیف 

(57)

ة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدم



١١

٢٨/٠١/٢٠١٣
٠١٤٢/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٨٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B26B 21/40

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WALKER, Vincent, Paul, JR.
WITKUS, Stephen, Charles

(73) 1.
2.

٠٣/٠٨/٢٠١٠بتاریخ ٨٤٩.٤٢٩/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٣/٠٨/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/046411: (رقم ب البراءة الدولى لط

١
٢·
٣··

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اختراع براءة  (12)

خرطوشة حالقة ذات جیومتریة شفرة مكتومة (54)
٠٢/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٣/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة االختراع یتعلق ھذا  ة واقی ة. بخرطوشة حالقة ذات حجرة ، وغطاء ، وطبق ك الطبق ة سطح تمتل الواقی
وى أمامیة لغطاء سطح علوى ، وحافة ویمتلك ا. علوى متصل بالجلد  سطح العل وسطح منحنى متصل بال

ن الغطاءأوشفرة . مامیةألللحافة ا القرب م ع ب ة القط ین الغطاء وحاف ى ب ة. ول شفرة الثانی ك ال ةوتمتل حاف
اء ن الغط القرب م ة ب ة والواقی اء والطبق ین الغط ع ب شفرات ا. قط رف ال ىألتع شفرةول طح ال ة س والثانی

ة منحیث یتم وضع مستوى الشفرة اسفل كل. فات القطعالمماس لحا السطح العلوى المتصل بالجلد للطبق
.مامیة وللسطح العلوى للغطاءألاالواقیة ونقطة تقاطع للحافة

(57)

مثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  ت
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٢

٢٢/٠٥/٢٠١٣
٠٨٦٦/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F24F 3/14, 5/00 & B01D 53/26

(71) 1.
2.
3.

DUCOOL LTD. (ISRAEL)

(72) 1.
2.
3.

FORKOSH, Dan

(73) 1.
2.

٢٣/١١/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/057840(:رقمب البراءة الدولى لط ١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
اختراع براءة  (12)

نظام تكییف الھواء (54)
٢٢/١١/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢٣/١١/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ل. ن مزیل للرطوبة ، وجھاز إعادة تولید ، ونظام تبرید بنظام تكییف للھواء یتضماالختراع یتعلق ھذا  یزی
ائل  ف س از إعادة. جھاز إزالة الرطوبة الماء من تدفق ھواء أول بإستخدام مجف ل جھ ن ینق اء م د الم التولی

ىالمجفف فىًإختیاریا لتوفیر الحرارة فیمكن إستخدام نظام التبرید. ىالمجفف المخفف إلى تدفق ھواء ثان
از  اءةجھ ر كف ة أكث ل بطریق د لیزی ادة التولی ف إع ف المخف ن المجف اء م صدر . الم ضا م تخدام أی ن إس ًیمك

. جھاز إعادة تولید لیزیل بطریقة أكثر كفاءة الماء من المجفف المخففى لتسخین المجفف فىحرارة خارج
لمخفف ، أو یمكنبصورة منفصلة لتسخین اىكل من نظام التبرید ومصدر الحرارة الخارجیمكن إستخدام

.الحرارة بطریقة متزامنةىًتسخین المخفف بواسطة كال من مصدر

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
لیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األص



١٣

٢٢/٠٧/٢٠١٣
١٢٠٠/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

عمكتب براءات االخترا

(51) Int. Cl.8 A01N 65/00, 65/28, 65/22, 59/00, 65/24, 59/20, 65/26 & A01P 3/00

(71) 1.
2.
3.

BIOFUNGITEK, SOCIEDAD LIMITADA (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

UGALDE MARTINEZ, Unai Ona
RODRIGUEZ URRA, Ana Belen
UBEGUN LIZASO, Ainara

(73) 1.
2.

١٨/٠٣/٢٠١١بتاریخ P201130390: رقمتحت اسبانیا
٠٥/٠١/٢٠١٢بتاریخ (PCT/ES 2012/070005): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة للصحة النباتیة تتضمن زیوت أساسیة لتحفیز نشاط مضاد للفطریات (54)
٠٤/٠١/٢٠٣٢ھى فى وتنت٠٥/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ضمن یتعل ى تت ات الت ضادة للفطری صائص م ا خ ة لھ صحة النباتی ات لل بتركیب
ة  خلیط من الزیوت األساسیة التى تم الحصول علیھا من النباتات والعوامل التى لھا خصائص معروف

ات تعت وم ، ومركب ات أمونی ائى كربون دى او ثن ز قاع ل فل ات ، مث ضادة للفطری اس م ى النح د عل م
ات  ى النبات ة ف دوى الفطری د الع اس ض ة بالتم یة ، للحمای صفة أساس تخدام ، ب ھ ، لالس الح من أو األم

ذكورة  . ًالمزروعة وما بعد الحصاد ، وأیضا فى تطبیقات مضادة للفطریات أخرى  ات الم ى التركیب ف
وت یتم تحفیز تأثیر العوامل التى لھا خصائص معروفة مبیدة للفطریات بط ریقة متزامنة بواسطة الزی

ل  ن قب ذكورة م یة الم ذكورة .األساس یة الم وت االساس تخدام الزی ضا باس الى ای راع الح ق االخت یتعل
.كمحفزات لعوامل لھا خصائص مبیدة للفطریات معروفة 

(57)

نجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإل



١٤

١٧/٠٩/٢٠١٣
١٤٥١/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

تراعمكتب براءات االخ

(51) Int. Cl.8 C08K 5/00, 3/00 & C08F 299/04

(71) 1.
2.
3.

AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

REIJNDERS, Johannes Martinus Gerardus Maria
KOERS, Frederik Willem Karel
TALMA, Auke Gerardus

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠١١بتاریخ ١١١٥٩٥٦٤,١: براءات األوروبى تحت رقم مكتب ال
٢٥/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٤٦٧,٥٦٩/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم

٢١/٠٣/٢٠١٢بتاریخ(PCT/EP2012/054933): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

محلول مسرععملیة لتحضیر (54)
٢٠/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢١/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ام  وین نظ ول مسرع مناسب لتك شتملأعملیة لتحضیر محل سیدات ، ت زال بالبیروك ى كسدة واخت عل
وظیفى والقاعدة ذیب الھیدروكسى ال ى م شتمل عل ى ت سائل الت ة ال سخین تركیب وى خطوة ت ى تحت الت

ن لى درإعلى النیتروجین  راوح م ذى یت دى ال ى الم ى ٥٠جة الحرارة ف د ٢٠٠ال ة ، بع درجة مئوی
.التركیبة التى تم تسخینھا المذكورةلىإالمعقد /و المركبأضافة ملح المعدن االنتقالى إذلك یتم 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



١٥

٣٠/٠٥/٢٠٠٧
٠٢٨١/٢٠٠٧
٢٠١٥نوفمبر 

١٦/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 25/00

) جمھوریة مصر العربیة(یسرى دمحم محمود إبراھیم/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

رى دمحم محمود إبراھیمیس/ األستاذ  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

أحمد فیصل دمحم محمود  (74)
براءة اختراع   (12)

خلطة البنتونیت مع الزیت المعدنى الخفیف  (54)
٢٩/٠٥/٢٠٢٧وتنتھى فى٣٠/٠٥/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

ة الماصة یتعلق ھذا االختراع بتوفیر مركب طبیعى ذو ف ى الحشرات الثاقب اعلیة عالیة فى التأثیر عل
ات باإلضافة  سان أو النب ى اإلن ة عل ار جانبی ھ آث یس ل ا ول واالكاروسات والعناكب والمركب آمن بیئی

ة ت .إلى مردوده االقتصادى الجید وكذلك بعض األمراض الفطری ن البنتونی ة م ذه التركیب وتتكون ھ
ت .%٨٠-%٢٠والزیت المعدنى بنسبة  ع الكبری ت ممزوجا م ام البنتونی البنتونیت ھو عبارة عن خ

ة جدا  ات دقیق ت بصورة جزیئ ز البنتونی تم تجھی ى صورة أكاسید ی المیكرونى والكالسیوم ونحاس ف
ى ١٠-٣ال یتعدى قطرھا  وط ف اءة المخل ملیمتر یؤدى خلطھا مع الزیت المعدنى الخفیف إلى رفع كف

امقاومة اآلفات فى جمیع المحا .صیل الحقلیة والبستانیة مقارنة بالمستحضرات الكیماویة المناظرة لھ
ى  ة الت ن األكاسید الھام ة م ى مجموع وى عل ھ یحت ث أن یلعب البنتونیت دور ھام فى ھذه التركیبة حی
ن  ات م ى اآلف سیطرة عل ات ال ى عملی ام ف ب دور ھ ى تلع صر والت ف المخت ى الوص ا ف بق ذكرھ س

دث األمراض النباتیة باإلضاف ة وال یح ى صورة مغلق ة ف رش بصفة دائم ول ال ھ یجعل محل ى أن ة إل
ھ  صعب مع ا ی ة مم ة النباتی سطح الورق رش ل رات ال صاق قط ادة الت ى زی ساعد ف ذلك ی یب وك ترس

.انجراف محلول الرش وكذلك ثباتھ على النبات ألطول فترة ممكنة

(57)



١٦

٠٢/٠٩/٢٠١٢
١٤٨٥/٢٠١٢

٢٠١٥أغسطس 
٢٠/٠٣/٢٠١٦

٢٧٤٩٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C05B 1/00 & C05D 9/00 & C05G 3/00

(71) 1.
2.
3.

MOS HOLDINGS INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PEACOCK, Lawrence, Alan
STACEY, Samuel
MCLAUGHLIN, Michael

(73) 1.
2.

٠٣/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ٣٠٩.٨٩٤/٦١: الرقمین الوالیات المتحدة األمریكیة تحت 
٠٥/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ٣١١.٠١١/٦١

٢٣/٠٢/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/025880):طلب البراءة الدولى رقم

٠١

٠٢

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة سماد تحتوى على عناصر تغذیة دقیقة وطرق لعملھا  (54)
٢٢/٠٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٣/٠٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ع غطاء حاجز وواحد أو  ة م ات سماد قاعدی ى حبیب شتمل عل یتعلق االختراع الحالى بتركیبة سماد ت
ة ك، غالف .أكثر من عناصر تغذیة دقیق د ذل الف حاجز، وبع ة بغ ة مغلف سماد القاعدی ادة ال ون م تك

ھ بدال من ذلك، تكون مادة السما.لواحد أو أكثر من عناصر التغذیة ة بغالف حاجز ل ة مغلف د القاعدی
ع األنحاء ى جمی ة ف ة متفرق ة دقیق ن عناصر تغذی ة م ل الغالف الحاجز لفصل .جسیمات متفرق یعم

ث تكون عناصر  سماد األساسیة بحی ة ال جسیمات عناصر التغذیة الدقیقة كیمیائیا وفیزیائیا من تركیب
.قة جذر النباتالتغذیة دقیقة متاحة لمحلول التذریة، وفى النھایة لمنط

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٧

١٢/٠٩/٢٠١٢
١٥٧٣/٢٠١٢
٢٠١٥نوفمبر 

٢١/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B22D 41/24, 41/28, 41/34, 41/40, 41/56

(71) 1.
2.
3.

VESUVIUS GROUP S.A (BELGIUM)

(72) 1.
2.

COLLURA, Mariano
SIBIET, Fabrice

(73) 1.
2.

١٩/٠٣/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٧١٢٩.٧: تحت رقم مكتب البراءات األوروبى 
١٧/٠٣/٢٠١١بتاریخ ) PCT/EP2011/001324(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراع براءة  (12)

منھماةالصب وتجمیعألواحجھاز لتثبیت واستبدال إطار (54)
١٦/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١٧/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

داأللواحلجھاز لتثبیت واستبدال االختراع بإطاریتعلق ھذا  صھر فلنقل المع دنىن المن ھىوعاء مع اب ةقن
اىفطار یحدد مبیتا الستقبال وتثبیت لوح ، عند تجمیع الجھاز،إصب ،  الصب  ةموضع التشغیل بجوار قن

ب اى من الوعاء المعدن تم ترتی وح فة إتاحإلطارإل، وی ت ىدخال الل ن المبی وح م ت واستخالص الل المبی
ل شإبطول اتجاه بالنق تم ت وح، وی ل مستوىدخال الل سما بتماث ون مت ث یك ت بحی الإكیل المبی سبىجم ةبالن

ول ستوى ط زىلم وازىمرك اه ىم شتمل اإالتج ث ی وح، حی ال الل ارإلدخ ى ، ط انبأىعل ن ج ت ىم المبی
از، ةدوات الدافعألالمذكور، فجوات الستقبال اللمبیتىالمركزىللمستوى الطولةبالنسب ، عند تجمیع الجھ

دناتجاه ىف،ةلفرض قو اء المع م ىالوع وح ت ى ل ھ فإ، عل ق فجوات. المبیتىدخال دوات ألاستقبال اال تتف
ىالمركزىالمستوى الطولةالمستوى المحدد بواسطالمبیت مع تماثلىمن جانبأىعلى ةالموجودةالدافع

.من المبیت 

(57)

راع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االخت
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



١٨

١٠/٠٤/٢٠١٢
٠٦٦٧/٢٠١٢
٢٠١٥أكتوبر 

٢١/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01G 23/047

(71) 1.
2.
3.

ITALCEMENTI S.P.A (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

GUERRINI, Gian, Luca

(73) 1.
2.

١٤/١٠/٢٠٠٩بتاریخ (MI2009A 001766): تحت رقمإیطالیا
١٤/١٠/٢٠١٠بتاریخ (PCT/EP2010/006252): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

عملیة إلنتاج منتج اسمنتى لھ نشاط حفزى یشتمل على مادة أسمنتیة 
سید تیتانیوم مشاب بالكربون وثانى أك

(54)

١٣/١٠/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٤/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 
راع  ذا االخت ق ھ انیوم بیتعل سید تیت انى أك ى ث شتمل عل صنیع ت سمنتة للت ناف م ات وأص منتج

الكربون  شاب ب دى م ل الم وئى طوی زى ض شاط حف ا ن ى .، لھ صول عل تم الح د ی سید ق انى أك ث
انیوم ال ن التیت ددة م روف مح ت ظ انیوم تح سید التیت انى أك عة ث سلیط أش طة ت ا بواس ضمن بھ مت

.حیث الطول الموجى ، فى وجود تدفق غاز یشتمل على غاز خامل ومركب عضوى 
سب  الى یكت انیوم بالت سید التیت انى أك ت ، ث ال وثاب ونى ع وى كرب ة محت ع للمعالج ٍالخاض

طح ساحة س ى م اظ عل ى الحف ؤدى إل ذى ی ر ال ر األم د كبی ى ح ر إل ھ دون تغیی ددة من .مح
ات  ون للمنتج ال / یك وئى فع زى ض شاط حف ك ن ى ذل وى عل ى تحت صنیع الت سمنتة للت ناف الم األص

.ٍوعال 

(57)

، كما  تمثل الرسومات و تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 
لتفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلبالصور المرفقة بالوصف ا



١٩

٠٧/١٠/٢٠١٢
١٧١٣/٢٠١٢
٢٠١٥نوفمبر 

٢١/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 13/472

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KUDO, Jun
KINOSHITA, Hideyuki
TAKAHASHI, Yuji

4. MINAMI, Mari

(73) 1.
2.

٠٦/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٠٨٧٩٨٩: تحت رقمالیابان
٠٦/٠٤/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/059130):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

لتصنیع منتج ماصةمنتج ماص وطریق (54)
٠٥/٠٤/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٦/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

تم حیث یشتمل االتجاه الطولي فیھ على حز الضغط، یتعلق االختراع الحالي بالمنتج الماص ذي ی وال
تج الماص  ن المن اه الطولي م ن خالل عملیتشكیلھ بطول االتج تم ةوم ي ی ن إالضغط الت ا م جراؤھ

شكیلھا بطول االتجاه العرضيوحزوز الضغة ویالعلةجانب الرقاق م ت ط من االتجاه العرضي التي ت
ن خالل عملیأمن المنتج الماص غطةو م تم ض ب الرقاقإی ن جان ا م شتمل حز .ةالعلویةجراؤھ وی

الضغط ةمنطقوة الضغط المتوسطةومنطقة الضغط العالیةعلى منطقالضغط في االتجاه الطولي
ى منطقجاه العرضيویشتمل حز الضغط في االت.ةالمنخفض ةمتوسطةومنطقالضغطةعالیةعل
اه الطوليةمنخفضةومنطقالضغط ي االتج ضغط ف ى حز ال عھا عل تم وض ضغط ی اه ال ي االتج وف

.العرضي

(57)

المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٠

٢٧/٠٣/٢٠١٣
٠٥٠٥/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

٢١/٠٣/٢٠١٦
٢٧٤٩٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 13/49 & B29C 65/08

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

YAMAMOTO, Hiroki
NINOMIYA, Akihide
MATSUMOTO, Yoshihiko

(73) 1.
2.

٣٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٢٢٣٠٧٥: تحت رقمالیابان
٢٧/٠٩/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/005421):البراءة الدولى رقمطلب

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةلیفیةلشبكةبالموجات فوق الصوتیةللمعالجةجھاز وطریق (54)
٢٦/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٧/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

از وطریقیتعلق االختراع الحالي ب وفیر جھ وق الصوتیةللمعالجةمحسنةت تم ةبالموجات ف ث ی بحی
شوه نتیجةاللیفیةمنع الشبك ن الت وق الصوتیةالمعالجةم از الخاص بعملیفي.ةبالموجات ف ةالجھ

تم تحدیده من خالل ول أتحرك عنصر میكانیكي ، یتمةفي اتجاه الماكینةالممتدة اللیفیةالشبكةمعالج
ن خالل والعنصر المیكانیكي الثاني اوالسندانة بالموجات فوق الصوتیةبوق معالج لذي تم تحدیده م
اه الماكینفي االتجاه األوسندانة بالموجات فوق الصوتیخرآةبوق معالج ر اتج ي عب امي والخلف ةم

.ةاللیفیةیتم التمریر بشكل عرضي عبر الشبكبحیث 

(57)

وثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة ل
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢١

١٠/٠٢/٢٠١٤
٠١٨٤/٢٠١٤

٢٠١٥سبتمبر 
٢١/٠٣/٢٠١٦

٢٧٤٩٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A23L 1/236

(71) 1.
2.
3.

ERIDANIA SADAM S.p.a. (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

VALLINI, Veronica

(73) 1.
2.

١٢/٠٨/٢٠١١بتاریخ (TO2011A000766):تحت رقمإیطالیا
١٣/٠٨/٢٠١٢بتاریخ(PCT/IB2012/054114): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

تركیبة تحلیة  (54)
١٢/٠٨/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٣/٠٨/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ى  ل عل ى األق شتمل عل ن % ٨٠یتعلق االختراع الحالى بتركیبة تحلیة سائلة إلى حد كبیر ت الوزن م ب
الوزن من سیكالمات الصو% ١٢بالوزن إلى % ٩الماء، ومن  ن ب ى % ٤دیوم، وم الوزن إل % ٦ب

ل % ٢بالوزن إلى % ١بالوزن من سكارین الصودیوم، ومن  بالوزن من أسیسولفام البوتاسیوم وتعم
.مكونات التحلیة بالتركیبة بشكل تآزرى بطریقة تسمح بزیادة قدرتھا على التحلیة

(57)

باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة



٢٢

٠٨/٠١/٢٠١٤
٠٠٢٣/٢٠١٤

٢٠١٥سبتمبر 
٢٢/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥٠٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

ة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B26B 21/56

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

SKROBIS, Kenneth, James
PARKER, Jeffrey, Stuart
SHEN, Bin
STONE, Matthew, Robert

5.
6.
7.

NSBY, John, Joseph
SLATTERY, Jason, Scott
JU, Yongqing

(73) 1.
2.

١٤/٠٧/٢٠١١بتاریخ ٥٠٧.٧١٠/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٣/٠٧/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/US2012/046649: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة      (74)
اع اختربراءة  (12)

شفرة موس حالقة  (54)
١٢/٠٧/٢٠٣٢وتنتھى فى ١٣/٠٧/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

شفرة شفرة موس حالقةباالختراع یتعلق ھذا  زة وال تشمل ركیزة بغالف مرتبط بشفرة مغلفة محددة للركی
ن  رف م ر ط صف قط ا ن شفرة ولھ رف ال ددة بط ع مح ة قط شمل حاف ة ت ى ٥المغلف ستروم ٢٥٠إل انج

ن و وء م ة النت رة وزاوی ى المعتب الشفرة المغلفة لھا زوج من النتوءات األولى التى تمتد من النتوءات األول
ن ٠.٦٥میكرومتر إلى ٠.٣٨درجة واتساع الواجھة من ١٣٥درجة إلى ٩٠ د م ة وت ر ، زاوی میكرومت

ى ٥ ین ٣٠درجة إل ا ب ن ١.٥و ٠.٨درجة وسمك م د مسافة م ة عن ر مقاس ن می١میكرومت ر م كرومت
. طرف الشفرة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٣

٠٤/٠٧/٢٠١٠
١١٣٦/٢٠١٠
٢٠١٥سبتمبر

٢٢/٠٣/٢٠١٦
٢٧٥٠١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 B62K 11/10

(71) 1.
2.
3.

LML LIMITED (INDIA)

(72) 1.
2.
3.

KUMAR , Kinesh

(73) 1.
2.

٠٣/٠١/٢٠٠٨بتاریخ ) DEL/2008/23: (رقم تحتالھند 
١٥/١٠/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/IN2008/000672: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة إختراع (12)

تركیبة إطار شبھ معدنى لعجلة من النوع سكوتر (54)
١٤/١٠/٢٠٢٨نتھى فى ـوت١٥/١٠/٢٠٠٨الحمایة من تبدأ 

ةتحمل تركیبةیفضل اثنین مما یتحرك بعجل تشمل حمولةلعجلةشبھ معدنیةبتركیباالختراع یتعلق ھذا 
لراكبةومقعد وسادةلناقلى الحركةعطاء دعامإلالدرع الخارجى الصلب ةتركیبة ،الحركناقلى

وزوج من ةالعجللحمالةمما یحافظ على استمراریةعن التركیبًیدابعةضافى یتوافق مع ناقل الحركإ
ةلأللًواماناًغطاءاًمعطیاغالقإلالقابل لةھیكل السیارةالجزء العلوى المعدنى الصفیحى لمقدم

ًساساأحیث تتكون ةخلفیةونھایةمامیة أنھایمنةیتكون الجزء البعید عن ناقل الحرك. خرىألجزاء األوا
وتسھل ة نبوبیأةمن تركیبةالخلفیةغلب النھایأوتتكون ةصفیحیة معدنیةمن تركیبةمامیألاةیالنھا

LPG من استخدام خزانةت ضاربآلربع األى إةضافإلمع اثنین باةللتثبیت بمالئمةشبھ المعدنیةالتركیب
غیر ةتغییرات قلیلمع ةالحالیةالصدفمعةو الثالثة أالثانیةومختزل ضغط الغاز للمرحلLNGوأ
.ةساسیأ

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٤

٣٠/١٠/٢٠١٢
١٨٣٥/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٢٢/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥٠٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث
مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 B01D 53/62 & F23J 15/00

(71) 1.
2.
3.

GENERAL ELECTRIC COMPANY (UNITED STATES  OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BOTERO, Cristina
FINKENRATH, Matthias
GONZALES, Miguel, Angel

(73) 1.
2.

٣٠/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ٧٧٢.٠٠١/١٢: لمتحدة االمریكیة تحت رقم الوالیات ا
٠١/٠٤/٢٠١١بتاریخ PCT/US) (2011/030918: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
براءة اختراع   (12)

فى تیار احتراق ومنشأة صناعیة تحتوى علیھCO2طریقة لخفض انبعاث  (54)
٣١/٠٣/٢٠٣١فى وتنتھى ٠١/٠٤/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راعیتعل ادم ، االخت دفق ع ى ت ون ف سید الكرب انى أك ات ث ل انبعاث ة لتقلی بطریق
شتمل  ادم ؛ : ت دفق الع غط ت رارى ؛ ض ادل ح طة مب ادم بواس دفق الع د لت ادم ؛ تبری دفق ع ت

و ى خط ضغوط إل ادم الم ن الع دفق أول م سار ت تعادة م ون اس سید الكرب انى أك صل ث د ؛ وف ة التولی
دفق  ا ت ائل وجوھری ون س سید الكرب انى أك دفق ث ضغوط ت ادم الم دفق الع ن ت انى م دفق ث ن ت م

.عادم ثانى أكسید الكربون حر 

(57)

تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٢٥

٢٦/٠٤/٢٠١٢
٠٧٧٦/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٢٢/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥٠٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A01N 43/54, 43/40 & A01P 13/02

(71) 1.
2.
3.

DOW AGROSCIENCES LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

MANN, Richard
WEIMER, Monte
MCVEIGH-NELSON, Ändrea

4.    ELLIS, Andrew

(73) 1.
2.

١٨/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٥٥.٦٨٩/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢٧/١٠/٢٠١٠بتاریخ PCT/US) (2010/054221: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

لكیة الفكریةعبد الھادى للم (74)
براءة اختراع   (12)

تركیب تآزرى مبید لألعشاب (54)
٢٦/١٠/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٧/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

:یحتوى على یتعلق ھذا االختراع بتركیب تآزرى مبید لألعشاب 
سیبیر ، و) أ  فلورو

ـــه مثـــ ALSمثـــ ) ب ســـسوالم ،هـــوعـــشاب لألمبیـــد ALSوف میثیـــل ، –نهـــالو ســـلفورو بینو

س  مـازامو مـازثیبیر، إ ـم محــسن فـى الحــشائش أو إ عطــى تح ــات األرز ، الـضارةل عـد ان الناتجــة 

قول والمراعى  . والمروج IVMوالـمحاصیل ، الحبوب وال

(57)

غة اإلنجلیزیةتمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة بالل



٢٦

٠٦/٠٢/٢٠١٢
٠٢٠٥/٢٠١٢

٢٠١٥سبتمبر 
٢٢/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥٠٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01N 43/54

(71) 1.
2.
3.

DOW AGROSCIENCES LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.
5.

BOEBEL, Timothy
BRYAN, Kristy
LORSBACH, Beth
MARTIN, Timothy
OWEN, W.

6.
7.
8.
9.

POBANZ, Mark
THORNBURGH, Scott
WEBSTER, Jeffery
YAO, Chenglin

(73) 1.
2.

٠٧/٠٨/٢٠٠٩بتاریخ ٢٣٢,٢٤٥/٦١:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٠٥/٠٨/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/044588): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

عبد الھادى للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع (12)

فلورو بیریمیدینون كمبیدات فطریة - ٥مشتقات  (54)
٠٤/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٥/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ق االخ ـیتعل الى ب راع الح ستبدل-N1ت ورو-٥-م سوبیریمیدینون-٢-فل -(2H)-١-أوك
: (I)كربوكسامیدات ومشتقاتھ طبقا للصیغة 

Iالصیغة 

٠معرفة فى الوصف الكامل واستخدامھا كمبیدات فطریةR1 ،R2 ،R3حیث أن 

(57)

االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة 



٢٧



٢٨

١٣/٠١/٢٠١٣
٠٠٧٠/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٢٢/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥٠٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

ربیةجمھوریة مصر الع
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 33/00 & C04B 20/00, 7/02

(71) 1.
2.
3.

LAFARGE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

WOYTOWICH, Wes
CARRUTHERS, Bill
LEHOUX, Paul

4. DADERKO, Greg

(73) 1.
2.

١٥/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ٣٦٤.٧٣٦/٦١: مقرتحتالوالیات المتحدة األمریكیة 
١٤/٠٧/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/044006: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ختراعابراءة  (12)

ىتركیبات أسمنتیة منخفضة الكثافة باستخدام الحجر الجیر (54)
١٣/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ١٤/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

٤٠َّبمادة رابطة أسمنتیة مصنعة تتضمن مادة رابطة ھیدرولیكیة بكمیة تتراوح من االختراع یتعلق ھذا 
بالوزن من %٣٠إلى ١؛ ومیتاكاولین بكمیة تتراوح من بالوزن من المادة الرابطة األسمنتیة% ٧٥إلى

المادة الرابطة األسمنتیة؛ بالوزن من% ١٥؛ ودخان السیلیكا بكمیة تصل إلى سمنتیةالمادة الرابطة األ
ى، ومعجل أسمنتالمادة الرابطة األسمنتیةبالوزن من% ٣٠إلى ٥بكمیة تتراوح من ىوالحجر الجیر

الرابطة ، وتوفر المادة بالوزن من المادة الرابطة األسمنتیةعلى األقل% ٠.٥بكمیة متحكم فیھا تبلغ 
رطل لكل ١٣، حیث أنھ لكثافة أقل من أسمنتیة قابلة للشك عند اإلضافة مع الماءاألسمنتیة تركیبة

ى ، تبدرطل على األقل لكل جالون تم الحصول علیھا بدون مادة مضافة خفیفة الوزن١١وجالون
، عند فھرنھایت١٠٠عند ساعة ٢٤، مقاومة انضغاط لمدة التركیبة األسمنتیة القابلة للشك المذكورة

.رطل على البوصة المربعة٥٠٠، تبلغ على األقل التصلد

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة



٢٩



٣٠

١٦/٠٦/٢٠١٣
١٠٢٤/٢٠١٣
٢٠١٥مارس 

٢٣/٠٣/٢٠١٦
٢٧٥٠٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
ث العلمىوزارة الدولة لشئون البح

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/50

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.
4.

BADHEKA, Mehul N.
DUNBAR, Donald H.
ZADIKARIO, Guy
DRORI, Yuval

5.
6.
7.
8.

BEUCHAT, Marc
OSTRIN, Peter
ROMANO, Yaakov

(73) 1.
2.

١٢/٠١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/020978):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

تصور ثالثى األبعاد لتشكیل أرضى  (54)
١١/٠١/٢٠٣١ى فى وتنتھ١٢/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى .یتعلق االختراع الحالى بتصور ثالثى األبعاد لتشكیل أرضى ض التجسیمات التوضیحیة، عل وبع
ن  ر م ى إخراج واحد أو أكث سبب ف ذه یت د تنفی امج، عن األقل، ھى عبارة عن جھاز ذاكرة یخزن برن

ى عن طابور فى وصلة شبكة إرسال فیدیو مشفر لنموذج ) المعالجات(المشغالت  تشكیل أرضى ثالث
.والمشغالت یدفع بھا أیضا لضبط حجم الطابور على أساس جودة وصلة الشبكة.األبعاد

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات



٣١

١٦/٠٦/٢٠١٣
١٠٢٥/٢٠١٣

٢٠١٥ینایر 
٢٣/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥٠٧

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 1/48

(71) 1.
2.
3.

 LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

GORRELL, Sheldon B.

(73) 1.
2.

١٣/٠١/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/021058):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

رضیةأطریقة ونظام لتحدیث نموذج خلیة  (54)
١٢/٠١/٢٠٣١وتنتھى فى ١٣/٠١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة أرضیة وذج خلی ي األیتعلق االختراع الحالي بتحدیث نم ض من التجسیماتعل ل بع التوضیحیة ق
ةأعلي ةأرضیة لتكوین تربدیل نموذج خلیةتع: ھي طرق تتضمن ر ساس معطیات فعلی ة بئ ن فتح م

ة األزالتھا منإفعلیة، والتعدیل یكون باختیار مجموعة من الخالیا المطلوب  وذج الخلی م نم یة، ث رض
ات إللخالیا المطلوب االستكمال لتحدید سطح جدید باستخدام البیانات المصاحبة ا، وبیان ا زالتھ الخالی

تم اختیار ا لإلالتي لم ی اتھ ة، والمعطی ات المصاحبة زال ة، وحساب البیان ر فعلی ة بئ ن فتح ة م الفعلی
سطح إالخالیا المطلوب للخالیا الجدیدة التي تستبدل ع ال ع متناسبة م ي مواق دة ف زالتھا والخالیا الجدی

.الجدید

(57)

ة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغ
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٢

٢٩/٠٥/٢٠١٣
٠٩١٩/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

٢٣/٠٣/٢٠١٦
٢٧٥٠٨

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E21B 47/12, 47/01

(71) 1.
2.
3.

BAKER HUGHES INCORPORATED (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

COULSTON, Stephen James
FREEMAN, James Joseph
MAJID, Javid A.

(73) 1.
2.

٣٠/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٩٨٢.١١٦/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
٣١/١٠/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/058592: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
اختراع براءة  (12)

عالجة االتصال بین عقدة وحامللموأداةطریقة  (54)
٣٠/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ٣١/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ى االختراع یتعلق ھذا  دة عل دة واح ین الحامل وعق ى خط االتصال ب اء االتصال عل ة إلنھ بجھاز وطریق
ى . موضوعة عند السطح الفرعى للموضعقلألا دأ ف ھ للب م تكوین م ت از عضو تحك د یتضمن الجھ عق قط

ا ًیضاأ. لالتصال كإستجابة إلشارة التحكم م تكوینھ اءإلقد یتضمن وصلة اتصال ت ین نھ دة االتصال ب عق
تحكموحامل  تجابة لعنصر ال ضاأ. بالطریقة التى ال یمكن تخزینھا بعیدا كإس دًی از مصدر ق یتضمن الجھ

ط تصمیم اقد یتم. للطاقة للحفاظ على الطاقة لوصلة االتصال لقطع التشغیل لجھاز الستخدام الطاقة من خ
وم وصلة االتصال بقطع االتصال ث تق صال .االتصال بحی از الستخدام وصلة االت تم تصمیم الجھ د ی ق

.تتضمن الطریقة استخدام الجھازًیضاأ. ًوالتى قد تكون مستھلكة جزئیا

(57)

ة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براء
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٣

١٩/٠٨/٢٠١٣
١٣٢٠/٢٠١٣
٢٠١٥مارس 

٢٣/٠٣/٢٠١٦
٢٧٥٠٩

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G01V 9/00

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

PAULK, Martin D.

(73) 1.
2.

١١/٠٣/٢٠١١بتاریخ(PCT/US2011/028062):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

طرق ونظم لتقدیر أبعاد تكوین  (54)
١٠/٠٣/٢٠٣١وتنتھى فى ١١/٠٣/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وین اد تك دیر أبع الى بتق راع الح ق االخت ضمن .یتعل رق تت ى ط ل ھ ى األق سیمات عل ن التج ض م بع
ل  ى األق راءة واحدة عل ة، وق ار الفعلی ن اآلب ى م ة أول ة لمجموع مجموعة أولى من التسجیالت الفعلی

افئ أول،  ر مك داد مم ى امت افئ أول عل سجیل متك ق ت الى خل ة، وبالت ر فعلی ع مصاحبة لكل بئ وتجمی
ا  راءة مسجلة فعلی ة، وق ار فعلی ن آب ة م ن مجموعة ثانی ا م مجموعة ثانیة من القراءات المسجلة فعلی
ن المجموعة  ى م ر فعل ل بئ ة المصاحبة لك سجیالت الفعلی ة للت ة الثانی واحدة على األقل من المجموع

ة الثانیة لآلبار الفعلیة، وبالتالى خلق تسجیل فعلى ثانى على امتداد ممر مكاف دیر مجموع انى، وتق ئ ث
ز  ة مصاحبة لعمق ممی ل قیم ر المقترحة، وك ر البئ من قیم أبعاد تكوین واحد أو أكثر على امتداد مم

.على امتداد ممر البئر، والتقییم یستخدم تسجیالت متكافئة

(57)

ة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزی
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٤

١٦/٠٩/٢٠١٠
١٥٥٥/٢٠١٠

٢٠١٥سبتمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥١٠

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B26B 21/22, 21/52

(71) 1.
2.
3.

THE GILLETTE COMPANY (UNITED SATATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

BRIDGES, Kelly Daniel
LEE, Alejandro Carlos
HANEY, Carl Phillip

(73) 1.
2.

٢١/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ٥٦٣,٢١٩/١٢الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

سونیا فائق فرج  (74)
براءة اختراع (12)

عبوات وشفرات حالقة (54)
١٥/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٦/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ل یتعلق ھذا االختراع بشفرة حالقة لدی ى األق دة عل ان .ھا مكان لھ أبعاد الستقبال شفرة واح ذا المك ھ
ا  د بأكملھ ى تمت ا والت ة تمام ة مغلق ھ فتح دران لدی ك الج ن تل ًلدیھ جدارین متوازیین ومتباعدین وكل م

.من خالل الجدران المتتالیة 

(57)

لمقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع ا
المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٥

٠٥/٠٩/٢٠١٣
١٣٩٩/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٢٣/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥١١

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

یة مصر العربیةجمھور
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int,Cl,8 C04B 7/02

(71) 1.
2.
3.

RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

RIMAN, Richard, E.
GUPTA, Surojit
ATAKAN, Vahit

4.     LI, Qinghua

(73) 1.
2.

٠٥/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٤٤٩.٦٥٩/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٢/٠٣/٢٠١٢بتاریخ ) PCT/US 2012/027536: (طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سونیا فائق فرج  (74)
براءة اختراع   (12)

ر ربط ، قالب ربط ومادة مركبة لھا عنصر الربط وطریقة لتصنیع ذلك   عنص (54)
٠١/٠٣/٢٠٣٢فى وتنتھى ٠٢/٠٣/٢٠١٢من تبدأ الحمایة 
ع دواومرابطعنصر رابط ومصفوفة یتعلق االختراع الحالى بعنصر ود نطاق واس ة مع وج مركب

ن ال ضمنة ولك ة من الخصائص الجذابة التى یمكن ان تتحسن مت ى الخصائص المیكانیكی تقتصر عل
صائص ة و الخ صائص الحراری صائصوالخ سیة و الخ ة المغناطی صائص النووی صریة و الخ الب

ة  ة الثانی ى والطبق ة األول ل الطبق اس و ھیك ل أو األس ن الھیك ة م ة ثانی ى وطبق ة أول ة لطبق كنتیج
سیرا ل العناصر الرابطة وال واد / میك المناسب وَللعناصر الرابطة كما أیضا ھناك طرق لعم أو الم

.المركبة 

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات ؛
والصور المرفقـة بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٦

٠٥/٠٥/٢٠١٣
٠٧٦٤/٢٠١٣

٢٠١٥سبتمبر 
٢٧/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥١٢

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

العربیةجمھوریة مصر
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 E04C 5/16 & E04G 21/12

(71) 1.
2.
3.

ROC CO., LTD. (REPUBLIC OF KOREA)

(72) 1.
2.
3.

KIM, Byung Sub
HONG, Man Ki

(73) 1.
2.

٠٤/١١/٢٠١٠بتاریخ ١٠-٢٠١٠-٠١٠٩٣٨٨: رقمین الت كوریا تح
٢٦/٠١/٢٠١١بتاریخ ١٠-٢٠١١-٠٠٠٧٩١٠

٣١/١٠/٢٠١١بتاریخ ) PCT/KR2011/008203: (رقم ب البراءة الدولىلط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى (74)
اختراعبراءة  (12)

قضیب قارنة مقوى (54)
٣٠/١٠/٢٠٣١نتھى فى ـوت٣١/١٠/٢٠١١بدأ الحمایة من ت

: ویختص االختراع بقضیب قارنة مقوى یشتمل على . بقضیب قارنة مقوى ختراع الحالى االیتعلق 
، وزنبرك ربط یولج فى ةلھا سطح مستدق مائل على السطح الداخلى لغطاء القارننثىأسنان لولبة أ

نثى ألاللولبة اسنانأیث یزید قطر زنبرك الربط عنھا مع مالمسة سطح نثى ، حألسنان اللولبة اأبویقترن
ثناء التحرك أللداخل ، ویقل قطره ن ینزلق القضیب المسلح فى حالة إیالج القضیب المقوىأبحیث یجوز 

ةالقضیب المقوى فى حالة استخدام قوى خارجیعلى امتداد السطح المستدق المائل بحیث یجوز حجز
وقارنة القضیب المقوى یجوز توصیلھا . إیالج القضیب المقوىجاه العكسى لإلیالج فى حالةعلیھ فى االت

باستعمال التغیر فى القطر الناتج عن التواء زنبرك الربط ةالمقوى بلمسة واحدببساطھ وإصالح القضیب
.ًبسیط نسبیا بترتیب

(57)

ائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوث
بالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٧

٠٩/٠٦/٢٠١٣
٠٩٨١/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

٢٧/٣/٢٠١٦
٢٧٥١٣

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 HO1H    13 /28 ,  23 /20 ,   13 /56  ,   23/24

(71) 1.
2.
3.

VIMAR SPA (ITALY)

(72) 1.
2.
3.

VOLPATO, Alberto
CAVALLI, Antonio

4.
5.
6.

(73) 1.
2.

٧/٦/٢٠١٢بتاریخ )MI2012A 000992(ایطالیا تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائي الدقي (74)
براءة اختراع (12)

جھاز كھربى ذو اداة تحكم محوریھ (54)
٠٨/٠٦/٢٠٣٣وتنتھى فى ٠٩/٠٦/٢٠١٣تبدأ الحمایة من  

ر راع ال ائى یتعلق االخت اح ثن ى أو مفت اح كھرب ل مفت ھ مث م محوری ى ذو أداة تحك از كھرب اھن بجھ
ادة  ى م صندوق  ف شبھ ال واء ی اء إحت ى بن شتمل عل القطبیھ أو مفتاح تبادلى أو عاكس أو ما أشبھ وی

ل : عازلھ وفیھ یوضع ى االق د عل ت واح ى ثاب ل ومالمس كھرب ى االق ین عل وصلتین طرفیتین اثنت
لتین  د الوص صل بأح ى یت س كھرب ل مالم ل یحم ى االق د عل زاز واح صر ذراع ھ رفیتین وعن الط

شغیل محورى یتصل  ًمتحرك واحد على االقل یتصل كھربیا بالوصلة الطرفیة األخرى وعنصر ت
ین موضعین  ذب ب ذكور إلحداث تذب زاز الم ًحركیا بواسطة دعامة تذبذب أولى بعنصر الذراع الھ

ة الت ث دعام د ًثابتین محددین مسبقا، حی ة  والمع ذب ثانی ة تذب شغل دعام ذكورة  ت ى الم ذب االول ذب
للتذبذب فى إتجاه واحد أو اآلخر عند تشغیل عضو التشغیل المحورى المذكور  كل مره  

(57)

فقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المر
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٨

٢٣/٠٩/٢٠١٣
١٤٧٨/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

٢٧/٠٣/٢٠١٦
٢٧٥١٤

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 13/49 & B65G 47/68

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

MURAKAMI, Seiji

(73) 1.
2.

٢٤/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٢٠١١-٠٦٦٤٥٥: تحت رقمالیابان
٢٠/٠٢/٢٠١٢بتاریخ(PCT/JP2012/053916):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة تصنیع منتج ماص  (54)
١٩/٠٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٠/٠٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

ث  ل شبكة، حی ا نق تم فیھ یتعلق االختراع الحالى بطریقة لتصنیع منتج ماص تتضمن خطوة تركیب ی
ط ترتب مكونات تشكیل المنتج الماص بشكل متسلسل، ی ة خ امى، منطق كون لھا منطقة خط خصر أم

ى،  ط الخصر الخلف خصر خلفى، ومنطقة تشعب موجودة بین منطقة خط الخصر األمامى ومنطقة خ
وة  ل، خط اه النق ول اتج ى ط شبكة عل ى ال وة طى لط شبكة، خط ى ال صاص عل دة امت ب وح م تركی ث

وة تح ع المنتجات تقطیع لتقطیع الشبكة وتشكیل مجموعة من المنتجات الماصة، خط د تقطی د لتحدی دی
و اآلخر، وخطوة  د تل ل، واح ى األق انى عل ى مسار أول ومسار ث ع إل الماصة بواسطة خطوة التقطی
سار  ن المسار األول والم ل م ى األق د عل ى مسار واح اه المنتجات الماصة ف ر اتج اه لتغیی ر اتج تغیی

.الثانى

(57)

براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب 
بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلب



٣٩

٠٥/١٢/٢٠١١
٢٠٤١/٢٠١١
٢٠١٥أكتوبر 

٢٧/٠٣/٢٠١٦
٢٧٥١٥

(22)
(21)
(44)
(45)
(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنو
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 F16K 1/12, 31/04

(71) 1.
2.

MOKVELD VALVES B.V. (NETHERLANDS)

(72) 1.
2.
3.

ESVELDT, Vincent

(73) 1.
2.

٠٩/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ ١٠٢٠٠٩٠٢٦٨٣٨.٣: تحت رقمألمانیا 
٠٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/058005(:رقمىطلب البراءة الدول

١.
٢.
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة إختراع (12)

صمـــــام (54)
٠٧/٠٦/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٨/٠٦/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

من ىقفل الذدخول لمائع، عنصرةى فتحبصمام ، یشتمل على مبیت ، یشتمل علختراعالھذا ایتعلق
على ذلك على جھاز تشغیل  ةیشتمل الصمام عالوخروج للمائع،ةتدفق المائع، وفتحىخاللھ یتم التحكم ف

على ذلك على ةلعنصر القفل، یشتمل الصمام عالوةلضبط مقطع قفل عرضى یشتمل على مشغل كھرب
ةمتحرك قابل للحركعنصرإقرانلمشغل، حیث یتم عنده یتم تثبیت عضو ثابت لىتشغیل الذمبیت

یتم تحمیلھ بضغط المائع، ویتم ىلمبیت التشغیل، الذىداخلتجویفىللمشغل حركیا بعنصر القفل ف
ةالمائع بالنسبىمرتب فیتم استخدام صمام بمشغلىلك.ى التجویف الداخلىالعضو الثابت فترتیب

لمبیت التشغیل عن المائع من ىالداخلن یتم فصل التجویفأفترض ، یةكالآوةلموائع لھا مكونات ساحج
.ة خالل عنصر تقسیم قابل للحرك

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى



٤٠

٣١/٠٧/٢٠٠٧
PCT/NA2007/000793

٢٠١٥اكتوبر 
٢٩/٠٣/٢٠١٦

٢٧٥١٦

(22)
(21)
(44)
(45)
(11)

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 A01N 43/56, 43/90, 43/653, 43/50, 55/00, 37/52, 43/76, 37/24, 43/54, 47/20, 43/28, 43/40,
43/64, 43/88, 43/32, 37/44, 43/78, 55/02, 47/12

(71) 1.
2.
3.

MITSUI CHEMICALS, INC (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

INAMI, Syunichi
YANASE, Yuji

(73) 1.
2.

٠٤/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٠٢٩٣١٢:  الیابان تحت رقمى 
٠٤/٠٢/٢٠٠٥بتاریخ ٢٠٠٥-٠٢٩٣١٣

٢٠/٠١/٢٠٠٦بتاریخ PCT/JP): (2006/300890طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

تركیبة وطریقة للوقایة من أمراض نباتیة  (54)
١٩/٠١/٢٠٢٦فى تنتھى و٢٠/٠١/٢٠٠٦تبدأ الحمایة من 

ذا  ق ھ راع یتعل ون االخت ى المك ل عل ى األق وى عل اتى یحت سبب نب ة م ة لمكافح ) ١(بتركیب
زا ) ٢(المكون و ق تعزی رده ، وتحق د استخدام كل مكون بمف ع عن ر متوق ا غی أثیرا تآزری ً، تحقق ت ً ً

ات  تخدامھا بجرع د اس ة عن یة النباتی سببات المرض ن الم ع م اق واس ة نط ة مكافح ى فعالی را ف ًكبی
ة  سمیة النباتی اتى. منخفضة ، وتكون خالیة من ال ى نب ة لمكافحة مسبب مرض وفیر تركیب م ت ا ت كم

ون  ون ) ١(تشتمل على مك ة ) ٢(ومك ات فعال ون .كمكون و ) ١(المك -٣، ١(-٢[(-N–(RS)ھ
ل  ل–داى میثی وفین ) بیوتی ل-٣-ثی ل -١-] ی ل -٣-میثی ورو میثی راى فل رازول –H1-ت -٤-بی

ون . كربوكسامید  ة ) ٢(یكون المك ن المجموع ا م ن اختیارھ ى یمك ات الت ن المكون ر م واحداو أكث
ة ارات المكون میكونازول ، أو فیوم ازول ، أو س افول ، أو إیمیبنكون ازول أو فلوترای ن تتراكون م

ارب ،  سام ، أو إبروفالیك سامین ، أو إیثابوك ازول ، أو سبیروك سبوكونازول ، أو بروثیوكون أوك
مید ، أو فیتھكسامید ، أو فاموكسادون ، أو فینامیدون ، أو سیازوفامید ، أو زوكسامید ، أو سیفلوفینا

أیزوبروبیل ، أو بیكوكسى ستروبین ، أو بیراكلوستروبین ، أو فلوكساستروبین  –أو بنثیافالیكارب 
.أو داى موكسى ستروبین 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة
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