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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)
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72 اسم المخترع
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74 یل اسم الو
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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 )
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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
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YU یوغوسلفیا RW رواندا
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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
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VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن

( iv )



1

األوصاف المختصرة

للبراءات الصادرة

ل رـالل شهـخ ٢٠١٦إبر



٢

٠٤/٠٤/٢٠١٣
٠٥٦٧/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

٠٣/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥١٧

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

جمھوریة مصر العربیة
بحث العلمىوزارة الدولة لشئون ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 D03D 39/08

(71) 1.
2.
3.

ULSTER CARPET MILLS (HOLDINGS) LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

STEWART, Richard

(73) 1.
2.

٠٦/١٠/٢٠١٠تاریخ ب١٠١٦٧٨٥.٦: تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٥/١٠/٢٠١١بتاریخ(PCT/GB2011/051905):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

خیوطةفي حاملةلتحمیل حزم خیطیةجھاز وطریق (54)
٠٤/١٠/٢٠٣١وتنتھى فى ٠٥/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

وطیتعلق االخترا ل الحزم الخیطیع الحالي بجھاز تحمیل حامل خی ع حجز ة الفردیةلتحمی ي مواق ف
دةمتباعدة الخیطیةالحزم ازعلى امتداد حامل خیوط ممت ھ حركةموجیتضمن الجھ ةطولیةلتوجی

سار الحركلحا داد م ى امت رد إمن وسائل ةومجموعةمل الخیوط عل شكل منف وط تعمل ب دخال الخی
ا إلدخال خیوط إةیل، تعمل كل وسةمسار الحركعلى امتدادتتباعد وانتقائي تم اختیارھ دما ی دخال عن

على الخیوطبحاملیتم بشكل دافع توصیل مشغل.لحامل الخیوطموقع حجز الخیوطخیط فردي في
وط، یعمل المشغلةامتداد مسار الحرك ل الخی ك حام سلعلى تحری ع من خالل سل شكل متقط ن ةب م

وطةزالإحیث تتم فیھا ةبالمواضع المتعاق ع حجز خی ددمواق لفاةمح جل بكل س ي س شكل مؤقت ف ب
وطإةوسیل یل.دخال خی وفیر وس تم ت مةی ار وسائل تحك تحكم باختی وطإلل یلدخال الخی ة، تعمل وس

تحكم شغیلال ى ت ائل عل ارإوس وط مخت ال خی وط اإلة دخ ز الخی ع حج وط لمواق ال الخی ذكوردخ ة لم
شف یصاحب كاشف كل موقع حجز خیوط.عند كل موضع متعاقبیقع الحاملالمسجلھ بھا بینما  للك
وط فيعن وجود الخیوط دم وجود الخی د الكشف عن ع وطیعمل المشغل، عن ز خی ع حج د موق بع

شغیل واحد ر من وسائل أو أةت ارإكث وط المخت ي ة دخال الخی اق ف ھ اخف تج عن ا ین وط إبم دخال الخی
وط ر الموجود،لموقع حجز خی كغی ى تحری وطعل ل الخی ع حام ك موق تم تحری ث ی ي موضع حی ف

شكل مؤقتحجز الخیوط ائل أةمرغیر الموجود ب ي الموضع المسجل بوس وط إخرى ف دخال الخی
شغیالتحكمةوسیلمنھا وتعیدةو بواحدة أالمختار یلت ارإةل وس وط المخت وط إلة دخال الخی دخال الخی

.غیر الموجودحجز الخیوطلى موقعإ

(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



٣

٠٤/١١/٢٠١٢
١٨٤٨/٢٠١٢
٢٠١٥إبریل 

٠٣/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥١٨

(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 G06F 19/00

(71) 1.
2.
3.

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

LANGENWALTER, Richard, J.
POLAND, Fred, B.
DAFFIN, Tom, C.

(73) 1.
2.

٢١/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/US2010/035883):طلب البراءة الدولى رقم ٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع   (12)

الجیولوجى لآلبار األفقیة أنظمة وطرق للترابط والتوجیھ (54)
٢٠/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ٢١/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

وذج  شمل استخدام النم ى ت ى، والت رابط 2Dأنظمة وطرق للترابط والتوجیھ الجیولوجى لبئر أفق المت
ى المحدث لتحدید خطوط الھدف من نھایة القسم األفقى لحفرة البئر إلى نقطة الھد3Dوالنموذج  ف ف
.التكوینات

(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



٤

١٣/١٢/٢٠١١
٢٠٨٧/٢٠١١
٢٠١٥نوفمبر 

٠٦/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥١٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 G07F 19/00 & G06Q 40/00

(71) 1.
2.
3.

EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD. (SINGAPORE)

(72) 1.
2.
3.

IBASCO, Alex D.
UBALDE, Oliver L.
TIU, Darlene Katherine L.

4.
5.

SALVADOR, Rodrigo S.
PALERMO, Christopher R.

(73) 1.
2.

١٦/٠٦/٢٠٠٩بتاریخ 5-200904119: رقمتحتسنغافورة
١١/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/SG2010/000222: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
ختراعابراءة  (12)

نظام وطریقة إلجراء المعامالت اإللكترونیة (54)
١٠/٠٦/٢٠٣٠نتھى فى ـوت١١/٠٦/٢٠١٠الحمایة من تبدأ
الى  راع الح ق االخت ام معاملةبطریقیتعل اةُونظ ر قن ب لتغیی تقبال طل ى اس شتمالن عل ط معامل/ة ی ةُنم

ى أةمن حالةُنماط المعاملأ/من قنواتةمجموعلحساب بھ ى حالإول ر حالة ثانیةل اة ؛ وتغیی ط /ة قن نم
ى الحالة إُالمعامل ذًرداةالثانیةل ب ال ى الطل تقبالھىعل م اس شف. ت راع یك سھیل ةعن وحدًیضاأاالخت ت
وات ةمجموعبحساب بھةلھا عالقىُلتسھیل المعامالت التةُمعامل اط المعاملأو أمن قن ن ةُنم ث یمك ، حی

ةن مجموعمةُنمط معامل/ة قناةطلب من مالك الحساب لتغییر حالاتصال،ةتشغیلھا الستقبال، عبر شبك
شغیل ؛ حیثة الثانیةلى الحالإولى ألاةمن الحالة ُنماط المعاملأ/قنوات ب یمكن ت تقبال الطل ، بمجرد اس

.ةالثانیةلى الحالإةُالمعاملةقناةلتغییر حالةُتسھیل المعاملةوحد

(57)

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



٥

٣٠/٠٩/٢٠١٣
١٥٢٤/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

٠٦/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٢٠

(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 C22C 21/00 & C22F 1/04, 1/00 & F28F 21/08

(71) 1.
2.
3.

 KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

KANEDA, Daisuke
UMEDA, Hidetoshi

(73) 1.
2.

٣١/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٢٠١١-٠٨٠٨٥٤: ین رقمالتحت الیابان 
٣١/٠٣/٢٠١١بتاریخ ٢٠١١-٠٨٠٨٥٥

٠٦/٠٣/٢٠١٢بتاریخ (PCT/JP2012/055660)طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

مادة جنیح تبرید من سبیكة ألومنیوم مشكلة بالكبس والدمج لمبادل حرارى ، وطریقة لتصنیعھا (54)
٠٥/٠٣/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٦/٠٣/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ییتعل ادة جن یح بم ادة جن ن م ارة ع ون عب ى تك وم ، والت بیكة ألومنی ن س د م ح تبری
وق ،  سیر الط ازة لتك ة ممت ر مقاوم رارى ، وتظھ ادل ح دمج ، لمب الكبس وال شكلة ب د م تبری
بیكة  ن س ادة م ن م شكل م ة ، وتت ة القولب اء عملی وق أثن سیر الط دوث تك ع ح ى من ل عل ا یعم مم

ضمن  ى تت وم والت ن بالكت% ٠.٤-٠.٠١٠ألومنی ة م ن Feل ا م اقى منھ شكل الب وائبAl، ویت وش
تتسم مادة جنیح التبرید المصنوعة . بالكتلة % Al٩٩.٣٠ال یمكن تجنبھا ، حیث تبلغ فیھا نسبة نقاء 

ن  ل م ا سمك أق أن لھ ادل الحرارى ب دمج للمب م ، ٠.١١٥من سبیكة ألومنیوم والمشكلة بالكبس وال م
سیم دون الحب ر ج ط قط ا متوس ون لھ غ ویك ى یبل غ٢.٥یب مود یبل اد ص ل وإجھ ر أو أق میكرومت

ا أقصى طول . ٢مم/نیوتن١٣٠-١٠٠ ى یكون لھ سبائكیة الت ات ال أن المركب ضا ب ًتتسم ھذه المادة أی
.٢مم٢٠٠٠میكرومتر ال تزید عن ٣والذى یتجاوز 

(57)

باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة 



٦

٣٠/٠١/٢٠١٢
٠١٦٣/٢٠١٢
٢٠١٥نوفمبر 

١٠/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٢١

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

جمھوریة مصر العربیة
ن البحث العلمىوزارة الدولة لشئو

أكادیمیة البحث العلمى و التكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A47B 47/00

)جمھوریة  مصر العربیة ( عبد الحمید دمحم ثروت اسماعیل صبرى / المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد الحمید دمحم ثروت اسماعیل صبرى/ المھندس  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

دمحم طارق أبو رجب/ األستاذ (74)
نموذج منفعة (12)

منظومة ھندسیة لتجمیع وتخزین ترابیزات وكراسى (54)
٢٩/٠١/٢٠١٩وتنتھى فى ٣٠/٠١/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

بیة حیث بمنظومة ھندسیة لتجمیع وتخزین الترابیزات والكراسى الحدیدیة والخشیتعلق ھذا االختراع
أنھ یوجد طریقة لطى ھذه األشیاء حیث یمكن لھا التحكم فى المساحة التخزینیة وطریقة الطى ھذه 

.لدرجة سھولة االستخدام من حیث إمكانیة أى شخص من فتح وغلق ھذه الوحدة بسھولة جدا 

.

(57)

لمرفقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع  صـورة من الرسـوماتتمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیـة ا
والصور المرفقة بالطلب



٧

٢١/١١/٢٠١٠
١٩٤٠/٢٠١٠
٢٠١٥نوفمبر 

١٠/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٢٢

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

جمھوریة مصر العربیة
لشئون البحث العلمىوزارة الدولة

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08G 65/323, 324 , 326

(71) 1.
2.
3.

ID BIOCHEM, INC (KOREA)
HANMI SCIENCE . CO, LTD. (KOREA)

(72) 1.
2.
3.

PARK,Pyeong-uk
KIM, Seong-Nyun
CHOI, Woo-Hyuk

4- JANG, Hak-Sun
5- LEE, Gwan-Sun
6- KWON, Se-Chang

(73) 1.
2.

٢٠/٠٥/٢٠٠٨بتاریخ ١٠- ٢٠٠٨-٠٠٤٦٨٠٢: تحت رقمكوریا
١٩/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ (PCT/KR2009/002628): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

دھید البولى ایثیلین جلیكول مرتفع النقاءطریقة لتحضیر مشتقات  ال (54)
١٨/٠٥/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٩/٠٥/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ة طریقة لتحضیر مشتقات البولى ایثیلین جلیكولیتعلق ھذا االختراع ب صیغة الكیمیائی ن ٤ممثلة بال م
.٣الصیغة الكیمیائیة 

ة الص[ مائ ] 3غة الك

HO- (CH2CH2O)n-H

ة صال[ مائ ] 4غة الك

HO-(CH2)k-O- (CH2CH2O)n-(CH2)k-OH

(57)

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



٨

٢٢/٠٥/٢٠١٣
٠٨٧٠/٢٠١٣
٢٠١٥اكتوبر 

١٠/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٢٣

(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 C04B 28/14

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN PLACO SAS (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

FISHER, Robin Daniel
RIDEOUT, Jan

(73) 1.
2.

٢٣/١١/٢٠١٠بتاریخ  ١٠١٩٨٤١.٤:  تحت رقم المملكة المتحدة
٢٣/١١/٢٠١١بتاریخ )  PCT/GB2011/052298(:الدولى رقمطلب البراءة

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع (12)

حریق زائدةطریقة لتصنیع منتج أساسھ كبریتات الكالسیوم لھ مقاومة (54)
٢٢/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٣/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

دة ،  ق زائ ة حری ھ مقاوم سیوم ل ات الكال ھ كبریت تج أساس صنیع من ة لت راع بطریق ق االخت یتعل
دة  اه ، وواح ص ، والمی ن الج یط م ى خل شتمل عل ص ی الط ج وفیر م ة ، ت وات التالی شتمل الخط وت

فات ، والسماح للجص فى الخلیط بأن یتمیأ ویتصلد ، حیث تتواجد إضافة أو أكثر من إضافات الفوس
ن  ل ع د إضافة الفوسفات % ٢الفوسفات بكمیة ال تق تم تزوی ضا ی ث أی الوزن الجاف للمالط ، وحی ًب

.فى محلول مائى 

(57)

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



٩

٢٧/٠٣/٢٠١٣
٠٥٠٨/٢٠١٣
٢٠١٥أكتوبر 

١٠/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٢٤

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

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

تب براءات االختراعمك

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15 & B65G 47/46, 47/64

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

ISHIKAWA, Osamu
IIDA, Miwa

(73) 1.
2.

٣٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠-٢٢٣٠٤١: تحت رقمالیابان
٢٨/٠٩/٢٠١١بتاریخ(PCT/JP2011/072904):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

نظام تصنیف وطریقة تصنیف للمنتجات الماصة (54)
٢٧/٠٩/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٨/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

الي بنظام تصنیف ث یتعلق االختراع الح يأللمنتجات الماصة حی شتمل عل ھ ی لن سي، ممر ناق رئی
سیةآئیسي، ورنھ متفرع من الممر الناقل الأحیث ،ممر ناقل فرعي ة رئی ل المنتجات لیة ناقل وم بنق تق

سي، و ل الرئی ر الناق ة تصنیفآالماصة بطول المم ل لی الممر الناق ة ب ل المنتجات الماص وم بتحوی تق
ةآلي الممر الناقل الفرعي، وإالممر الناقل الرئیسيالرئیسي من ة فرعی ة ناقل ل المنتجات لی وم بنق تق

ا ب م تحویلھ ي ت لآالماصة الت ر الناق ة التصنیف بطول المم شتمل .الفرعيلی ة التصنیفآوت ي لی عل
نھا تقوم أ، بدون توقف ، حیث عضاء التصنیفأویتم تحریك .الماصةتقوم بتحویل المنتجاتعضاءأ

ل الربالتحرك من ر الناق موضع االستعداد خارج المم سي، ث ل الرئی ر الناق سي داخل المم سحب ئی تن
.لي وضع االستعدادإمن الممر الناقل الرئیسي، ثم تعود 

(57)

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



١٠

٠٨/٠١/٢٠١٢
٠٠٣٨/٢٠١٢

٢٠١٥دیسمبر 
١٠/٠٤/٢٠١٦

٢٧٥٢٥

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

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

ت االختراعمكتب براءا

(51) Int. Cl.8 E03D 1/10

)جمھوریة  مصر العربیة(عادل دمحم عبده أحمد / السید  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عادل دمحم عبده أحمد/ السید  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

مرحاض متنقل ویعمل ككرسى متحرك (54)
٠٧/٠١/٢٠٣٢وتنتھى فى ٠٨/٠١/٢٠١٢ایة من تبدأ الحم

رك  ز مرحاض.یتعلق االختراع الحالى بمرحاض متنقل ویعمل ككرسى متح سن یتمی ار ال ل لكب متنق
ائى، عبوجود قا ور كھرب خان زجاجى، موت اة، س دة توالیت، كاتم كاوتش، خزان للفضالت، قرب می

ى تحكم ف اة، زراع امحبس لضبط اندفاع المیاه، مجر المكانیة ال ستوى المی درج لضبط م لعرض، م
.جرار لرفع المرحاض

(57)



١١

٢٦/٠٦/٢٠١٣
١١٠٧/٢٠١٣
٢٠١٥نوفمبر 

١٠/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٢٦

(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 107/44 & C09D 175/00 & E21B 17/042 & F16L 15/00 & C10N 30/06

(71) 1.
2.
3.

VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FRANCE)
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

PINEI, Eliette
GARD, Eric
PETTT, Mikael

4.     GOUIDER, Mohamed

(73) 1.
2.

٢٩/١٢/٢٠١٠بتاریخ ٠٥١٥٦/١٠: فرنسا تحت رقم 
١٢/١٢/٢٠١١بتاریخ PCT/EP)2011/006258(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة سماس للملكیة الفكریة  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لطالء مكون أنبوبى ملولب ، والمكون األنبوبى الملولب والوصلة الناتجة عن ذلك   (54)
١١/١٢/٢٠٣١فى وتنتھى ١٢/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

راع  ذا االخت ق ھ ب لحیتعل وبى ملول ون أنب ون بمك ون للمك شغیلیة ، إذ یك ة ت ار ھیدروكربونی ر آب ف
داخلى  ى الخارجى أو ال األنبوبى المذكور عند أحد طرفیھ ، منطقة ملولبة ناتجة عند سطحھ المحیط
زء  الء ج تم ط ث ی وى ، حی ذكرى أو األنث وع ال ن الن ب م رف الملول ان الط ا إذا ك ى م اء عل ًبن

ى  د عل ة واح ة رقیق رف بطبق ن الط ل م ى األق ان ، عل دد یوریث ن متع ل م ة % ١٠٠األق ى الحال ف
ا ،  دد الیوری ان ومتع دد الیوریث ًالصلبة ، وذات بنیة جاسئة أساسا ، على أساس مادة األساس من متع

ة ال سبة لوظیف ة بالن ة الوظیفی ن الناحی ب م و الغال ان ھ ون الیوریث ث یك ل یبحی سبة ال تق ا بن وری
.ًوزنا % ٥٥عن 

(57)

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



١٢

١٣/١٢/٢٠٠٩
١٨٢٠/٢٠٠٩

٢٠١٥دیسمبر 
١٠/٠٤/٢٠١٦

٢٧٥٢٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01M 19/00

)لبنان( عدنان دمحم الحاج حسن  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عدنان دمحم الحاج حسن ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

١٥/٩/٢٠٠٩بتاریخ ٨٧٦١لبنان تحت رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

مطمع جاد هللا دمیان (74)
براءة اختراع   (12)

فات بواسطة البخار الحرارى  وحدة معالجة المنتجات النباتیة من اآل (54)
١٢/١٢/٢٠٢٩و تنتھى فى١٣/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من

ار  طة البخ شرات بواس ات والح ن اآلف ة م ات النباتی ة المنتج دة معالج الى بوح راع الح ق اإلخت یتعل
ن بویضة ة م ا العمری ع أطوارھ ا بجمی الحرارى بعد حث الیرقات للخروج من الثمار والقضاء علیھ

رارة  ة ح د درج اه عن ار المی طة بخ ة بواس ى دودة كامل ة إل ى یرق دة ٤٦.٢٠حت ة ولم ة مئوی درج
اظ  ع الحف عشرون دقیقة دون إستخدام أیة مواد كیمیائیة أو مواد حافظة ودون إنبعاثات ملوثة للبیئة م

.على جمیع العناصر الغذائیة للثمار 

(57)



١٣

٠٥/١٠/٢٠١١
١٦٧٧/٢٠١١
٢٠١٥أكتوبر 

١١/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٢٨

(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 B01J 8/18 & F26B 3/06

(71) 1.
2.
3.

 LUMMUS TECHNOLOGY INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

CASTAGNOS, JR., Leonce Francis
CHAN, Ting Yee
PIEPER, Ronald Eugene

4. KOLB, Norman Paul

(73) 1.
2.

٠٦/٠٤/٢٠٠٩بتاریخ ٤١٨.٩٤٣/١٢: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٠٦/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/US2010/030076: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣.

(30)

سمر أحمد اللباد       (74)
اختراع براءة  (12)

ةممیعةمواد صلبةطبقىفةوسائل لحقن تیارات غازی (54)
٠٥/٠٤/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٦/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ب، أىوف. ع غازتوزیةوسیلىبالكشف عن فوھات حقن الستخدامھا فىیتعلق االختراع الحال د الجوان ح
ى مجموعأ: الحقن علىةفوھقد تشتمل دخل عل منةنبوب بھ مدخل مائع ومخرج مائع؛ حیث یشتمل الم

ب ىوف. فتحات تقیید تدفق اذج التآجان ق النم ا فىخر، تتعل ذه الوثیقىورد الكشف عنھ ن ةبفوھة ھ حق
مدخل مائع ومخرج مائع؛ نبوب بھأ: علىالحقنةتوزیع غاز، حیث قد تشتمل فوھةوسیلىالستخدامھا ف

ى فتح ائع عل دخل الم دةحلقیةحیث یشتمل م از تقیی دفقتحیط بجھ ا. ت ن وفق ًویمكن وضع فوھات الحق
اذج الت ا فىللنم ذه الوثیقىورد الكشف عنھ ستخدم فى فةھ ع غاز ی بیل ىُمشعب توزی ى س اء، عل وع

د اة عادإ، وةجراء تفاعالت بلمرإلالمثال،  ستھلكتولی زات الم م ةلمحف ل الفح ن إ، وتحوی ك م ى غاز، وذل ل
.خرىأغراض أبین 

(57)

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



١٤

١٧/٠٧/٢٠٠٧
٠٣٨٠/٢٠٠٧

٢٠١٥دیسمبر 
١٧/٠٤/٢٠١٦

٢٧٥٢٩

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A01K 63/04

) جمھوریة مصر العربیة(شركة الفیوم للتنمیة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

عبد السالم عبد الرحیم إبراھیم البطل / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

شركة الفیوم للتنمیة (74)
براءة اختراع   (12)

التفریخ الصناعى ألسماك قشر البیاض فى أحواض المزارع السمكیة (54)
١٦/٠٧/٢٠٢٧وتنتھى فى١٧/٠٧/٢٠٠٧تبدأ الحمایة من

سمكیةلتفریخ الصناعى ألسماك قشر البیایتعلق ھذا االختراع با دیر ض فى أحواض المزارع ال بالتخ
: والحقن بالھرمون مع ضبط الخواص الطبیعیة للماء أثناء التفریخ ویتم ذلك من خالل

مل كحول لكل واحد ١٥٠+ مل زیت ٢٠٠بالتخدیر بزیت القرنفل قبل وأثناء الحقن بمعدل ·
.متر ماء

و وحدة٤٠٠بـ (LH + FSH + HCG)والحقن الھرمون المكون من · دولیة لكل واحد كیل
ة  ة النضج الجرع ام حسب حال ى خمسة أی ة إل جرام على ثالثة جرعات بین كل جرعة ثالث

ن  ن LH + FSH + HCGاألولى مكونة م ة م ة مكون ة والثالث ا والجرعة الثانی HCGمع
. فقط

د التوصیلیة · ریخ وبالتحدی اء التف اء أثن ة للم ن Conductivityمع ضبط الخواص الطبیعی ع
.ریق إضافة ماء شرب نقىط

(57)



١٥

١٣/٠٨/٢٠٠٩
١٢٣٢/٢٠٠٩
٢٠١٥أكتوبر 

٢١/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٣٠

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

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

راءات االختراعمكتب ب

(51) Int. Cl.8 D06P 1/44, 5/00

) جمھوریة مصر العربیة(ریھام أحمد السباعى شمس / الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ریھام أحمد السباعى شمس/ الدكتورة  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

ألغراض عجینة السیلیكون متعددة ا (54)
١٢/٠٨/٢٠١٦وتنتھى فى ١٣/٠٨/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ن  ددة األغراض تتكون م یلیكون شفاف % ٣٢.٥٨عجینة السیلیكون متع + P.V.A% ٢٦.٣٧+ س
ة % ٢٥.٨٣% + ٥حمض خلیك % ٣.٦+ بیندر % ١١.٦٢ ائى(نسبة الرطوب وى الم وھى ) المحت

ة نصف عجینة راتنجیة شفافة ذات سطح أملس بارز و ت العضویة لتصبح عجین تلون بألوان البجمن
شفافة تسمح بنفاذ الضوء عند تطبیقھا على أسطح الزجاج والبالستیك وتستخدم عجینة السیلیكون فى 
ة، الخشب،  طح األقمشة المتنوع ى أس ارزة عل ة الب أغراض عدیدة، كطباعة وتشكیل الزخارف الفنی

تیك ورق، البالس وائط، ال اج، الح ص. الزج ون وتت اك والل سیل واالحتك الى للغ ات ع درجات ثب ف ب
سرب  ع ت ى من ل عل ا تعم ذكر، كم ابقة ال ات س ت الخام قة لتثبی ادة الص ستخدم كم ا ت رارة، كم والح

.السوائل واأللوان إلى األماكن المطبقة علیھا

(57)

لبراءة االختراع صورة من الرسومات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى
والصور المرفقة بالطلب



١٦

٠٢/١١/٢٠١١
١٨٧٠/٢٠١١
٢٠١٥اكتوبر

٢١/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٣١

(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 C01C 1/04 & C01B 21/02

(71) 1.
2.
3.
4.

 NAKAMURA, NORIHIKO (JAPAN)
SUGIURA, SHIGEKI (JAPAN)
OBATA, SHUSEI (JAPAN)
TAKESHIMA, SHINICHI (JAPAN)

5.    NAKANISHI, HARUYUKI (JAPAN)
6.    IIDA, YOSUKE (JAPAN)
7.    SATO, AKINORI (JAPAN)
8. OKI. Tseshe (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.
4.

NAKAMURA, Norihiko
SUGIURA, Shigeki
OBATA, Shusei
TAKESHIMA, Shinichi

5.  NAKANISHI, Haruyuki
6.  IIDA, Yosuke
7.  SATO, Akinori
8. OKI. Tseshe (JAPAN)

(73) 1.
2.

٠٥/٠٥/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩١٠١٤٩٧٠٦.٣: الصین تحت رقم 
٢٨/٠٤/٢٠١٠بتاریخ PCT/JP) (2010/057918: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة إلنتاج األمونیا (54)
٢٧/٠٤/٢٠٣٠فى وتنتھى ٢٨/٠٤/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

شأة االختراعھذا یتعلق سیة بواسطة من ة شم بطریقة إنتاج األمونیا ، حیث یشتمل على اكتساب طاق
سبة ،  سیة المكت ة الشم ن الطاق زء م تخدام ج اء باس ن الم دروجین م اج الھی دروجین وإنت اج الھی إلنت

م إ ذى ت ھ وإنتاج النیتروجین من الماء بواسطة منشأة إلنتاج النیتروجین ، تخزین الھیدروجین ال نتاج
ستمرة  صفة م ام ب دروجین والقی زین الھی شأة لتخ ى من دروجین ف اج الھی شأة إنت طة من بواس
روجین  ھ والنیت م تخزین ذى ت دروجین ال ھ أو الھی م إنتاج ذى ت دروجین ال ن الھی ا م ق األمونی بتخلی
رق  ن ح ة م ة الناتج ة الحراری ل الطاق ا ، تحوی ق األمونی شأة لتخلی طة من ھ بواس م إنتاج ذى ت ال

ة ال ة كھربائی ى الطاق واء ال ع الھ ھ م م تخزین ذى ت دروجین ال ھ أو الھی م إنتاج ذى ت دروجین ال ھی
روجین  اج النیت دروجین ، إنت اج الھی شأت إنت ن من ل م ى األق ى واحدة عل ة ال وإمداد الطاقة الكھربائی

.وتخلیق األمونیا 

(57)

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



١٧

٢٩/٠٣/٢٠١٢
٠٥٨٤/٢٠١٢
٢٠١٥نوفمبر 

٢١/٠٤/٢٠١٦
٢٧٥٣٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى 
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61F 13/15, 13/49

(71) 1.
2.
3.

UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SAKAGUCHI, Satoru
OKU, Tomomi
MATSUSHIMA, Hideki

(73) 1.
2.

٠١/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩-٢٣٠٠٤١: تحت رقمالیابان
٠١/١٠/٢٠١٠بتاریخ(PCT/JP2010/005925):ة الدولى رقمطلب البراء

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

ةواحدةحفاض یستخدم لمر (54)
٣٠/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠١/١٠/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ستخدم مریتعلق  اض ی راع الحالي بحف دةاالخت س: ویتضمنةواح سم رئی ھ طبقج ذةعلویةي ل ةمنف
، ةالخارجیةوالطبقةالعلویةللسوائل، وعضو ماص یقع بین الطبقةغیر منفذةخارجیة، وطبقللسائل

دا والتى یتمةعضاء المرنمن األةیحتوي المجمع على مجموع.ومجمع ساع بعی اه ات ي اتج ا ف ترتیبھ
ي حالةعضاء المرنیتم تركیب األ.عن الماص ث یةبالمجمع ف د األحی ي اتجاه ةعضاء المرنتم م ف

تم وضع قالب.طولي ي ةجانبیةی رز ةالطرفیجزاءحد األأف ي اتجاه طولي ویب سي ف بالجسم الرئی
ن األاألباتجاه الخارج فیما وراء واحد على ل م ساعةجزاء الطرفیق اه االت ي اتج سي ف .للجسم الرئی

سيةالجانبیةیصل جزء وصل القالب ي حا.والجسم الرئی ذي ةلوف اض ال شار للحف رانت ستخدم م ةی
د واحده، یتم ترتیب ین األأعضو مرن عن ان ب ي ةعضاء المرنقصى مك ل ف ن جزء الوص دا ع بعی

.اتجاه االتساع

(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



١٨

٢١/٠٣/٢٠١٢
٠٥٢٠/٢٠١٢
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(22)
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(11) PCT

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

یمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكاد
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 H04L 12/26 & H04W 24/00

(71) 1.
2.
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3RD BRAND PTE. LTD.  (SINGAPORE)

(72) 1.
2.
3.

UNDERWOOD, John Anthony
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LEINONEN, Rainer

4. KERO, Markku

(73) 1.
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٢٤/٠٩/٢٠٠٩بتاریخ ٢٠٠٩٠٦٣٥٤-٦: تحت رقمسنغافورة 
٠٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ(PCT/SG2010/000330):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

طریقة لتحلیل ومراقبة أداء شبكة اتصاالت  (54)
٠٦/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى فى ٠٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ة  شتمل الطریق ث ت صاالت، حی بكة ات د أداء ش ة لتحدی ن طریق شف ع الى بالك راع الح ق االخت یتعل
ال  ث كل المذكورة على خطوات إرسال رسالة من جھاز نق ل، حی ى األق دة عل ة واح دة خدم ى وح إل

ا ھ الرس ا لتوجی تم تھیئتھ ودة ت ة موج دة خدم ائل وح تقبال الرس ال، اس از النق ى الجھ رى إل رة أخ لة م
ى  دة عل ى تكون واح ة والت ین وحدات الخدم ن ب دة م المرتجعة على الجھاز النقال من خالل كل وح
ائل  تقبال الرس ذكور واس ال الم از النق طة جھ الة بواس ال رس ین إرس ى ب رق الزمن ساب الف ل، ح األق

دات الخ ن العائدة بواسطة كل وحدة خدمة من وح ل، م ى األق دة عل ة واح دة خدم ى تكون وح ة الت دم
م  یة ت ة أساس دة خدم ى وح سوب إل ى المح رق الزمن ھ الف ادة توجی ذكور، وإع ال الم از النق الل جھ خ

.اختیارھا من وحدة خدمة واحدة على األقل للتخزین

(57)

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



١٩

٠١/١٢/٢٠١٠
٢٠٢١/٢٠١٠

٢٠١٥دیسمبر 
٢٧/٠٤/٢٠١٦

٢٧٥٣٤

(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 H04L 9/08 & H04W 12/02

(71) 1.
2.
3.

TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72) 1.
2.
3.

NORRMAN, Karl
NÄSLUND, Mats

(73) 1.
2.

٠٦/٠٦/٢٠٠٨بتاریخ ٠٥٩.٣٨٦/٦١: الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم 
٢١/٠٧/٢٠٠٨بتاریخ ) PCT/EP2008/005960: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
اختراعبراءة (12)

طریقة لتولید مفتاح تشفیر (54)
٢٠/٠٧/٢٠٢٨نتھى فى ـوت٢١/٠٧/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من

دطریقة ھذه ال. مفتاح تشفیراالختراع بطریقة لتولید یتعلق ھذا  االتصالةلحمایةخاصةبصفةتكون مفی
ان ابین كی ون تعاونی ى ًین یعمل شتمل. ةموزعةمنآةجراء عملیإعل ة الت ى طریق ى إعل ارین عل داد معی ع

عن ولألالكیان اةیشتق من بعض مفاتیح التشفیر التى تتم حسابھا بواسطوأول یشتمل ألقل ، المعیار األا
ةفى كل مرةمختلفةو یشتق من رمز یحتوى على قیمأالمعیار الثانى یشتمل ، ةمنآطریق القیام بعملیات 

اح اشتقاقةیتم استخدام وظیف. ول ألللكیان اةالثانى بالنسبالكیانةبواسطةمنآةفیھا العملیأتبد ى إالمفت ل
.یجاد مفتاح التشفیر المطلوبإلعدادھا إللمعاییر التى تم 

(57)

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



٢٠

٠٧/٠٣/٢٠١٣
٠٣٨١/٢٠١٣

٢٠١٥دیسمبر 
٢٧/٠٤/٢٠١٦

٢٧٥٣٥

(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 B21D 21/00

(71) 1.
2.
3.

CONTAINER DEVELOPMENT, LTD (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

STODD, R., Peter

(73) 1.
2.

٢٠/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ٩٢٤.٠٧٧/١٢:الوالیات المتحدة األمریكیة تحت رقم
١٥/٠٩/٢٠١١بتاریخ ) PCT/US2011/001590: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

وجدى نبیھ عزیز (74)
نموذج منفعة  (12)

ةوجھاز لتكوین غالف علبةطریق (54)
١٤/٠٩/٢٠١٨وتنتھى فى ١٥/٠٩/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ةبأدواتةعلبأغلفةإنتاجیتم . ةوجھاز لتكوین غالف علبةطریقاالختراع بیتعلق ھذا  ى محمل اس عل كب
ب سحب یحیط بكم ضغط خارجوحده احتفاظاألدوات، وتتضمن ىمیكانیك م ىعلیا تدعم فارغ وقال وك

غط داخل ز قالب،ىض ب مرك یط بثق ابسیح ا مك ون لھ ا یك ر. وكلھ اك حج واءةوھن سارات ھ رتبط بم ت
ل الحجرى، وكم ضغط خارجىداخلمع مكبس كم ضغطىزنبرك ھوائ واء مث ة یالھوائةیستقبل نفس الھ

دىدخول والتةویكون لثقب مركز القالب وحد.و ھواء ضغط منخفضأ سحب كوب وكم ضغط ىفأتب
ب بوثقب مركزىداخل طح مائلأقال ع اىوالتةس شق م طح المقابلألتتع ى حلقةس وین ةعل ب لتك ب قال قل

ھ . للكباسىثناء الضرب السفلأجدار المقبض للغالف وربط ون ل وح یك ب ل ىوالتةسطح حافیأھناك ثق
.للكباسىثناء الضرب العلوأتكون جدار اللوح وثقب مشطوب من الغالف 

(57)

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