
المختصرةنشرة األوصاف
"٢٠١٦مایوىـفالصادرةالبراءات"

االختراعاالختراعبراءاتبراءاتمكتبمكتب

٢٤٠دد ــالع٢٠١٦یونیةددــع

العربیة                   جمھوریة مصر 
ىوزارة الدولة للبحث العلم

والتكنولوجیاىأكادیمیة البحث العلم



قائـمة المحتـویـات

( i ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصدیـر -

( ii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افتتاحیــة-

( iii ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠رموز البیانات الببلیوجرافیة-

( iv ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منظمة العالمیة للملكیة الفكریةبالرموز الدول األعضاء-

)١( راءات- صرة للب اف المخت صادراألوص ھةال الل ش ایورخ ة ٢٠١٦م ة العربی ـا باللغ ًطبق
ألرقام إصدار البراءات  

)٢( ٢٧٥٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٣( ٢٧٥٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٤( ٢٧٥٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٥( ٢٧٥٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٦( ٢٧٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٧( ٢٧٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٨( ٢٧٥٤٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٩( ٢٧٥٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٠( ٢٧٥٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١١( ٢٧٥٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٢( ٢٧٥٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٣( ٢٧٥٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٤( ٢٧٥٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٥( ٢٧٥٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٦( ٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٧( ٢٧٥٥١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٨( ٢٧٥٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)١٩( ٢٧٥٥٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠براءة رقـم 

)٢٠( ٢٧٥٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



)٢١( ٢٧٥٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٢( ٢٧٥٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٣( ٢٧٥٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٤( ٢٧٥٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ

)٢٥( ٢٧٥٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مبراءة رقـ



(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
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( 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 )
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عت األعضاءرموز الدول ا
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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

٢٠١٦مایورـالل شهـخ



٢

٢١/٠٥/٢٠٠٦
٤٧٤/٢٠٠٦

٢٠١٥سبتمبر 
٠٣/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٣٦

(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 A61K 31/505 & A61P 9/08

(71) 1.
2.

PFIZER INC. ( UNITED STATES OF AMERICA )

(72) 1.       Bell, Andrew, Simon
2.       Brown, David, Graham
3.      Dack, Kevin, Neil
4.     Fox, David, Nathan, Abraham

 5.     Marsh, Ian, Roger
6.     Morrell, Andrew, Ian
7.     Michael,John
8.     winslow,carol,ann

(73) 1.

٢٤/١١/٢٠٠٣بتاریخ ٠/٠٣٢٧٣١٩: المملكة المتحدة تحت رقم 
12/11/2004بتاریخ ( PCT/IB2004/003747 ):رقمطلب البراءة الدولي

٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

"PDE-5ثنائي بیریمیدینات ذات نشاط مثبط لــــ -'٣، '٤ثنائي أمینو بیرازولو -٧، ٥" (54)
١١/١١/٢٠٢٤وتنتھى فى ١٢/١١/٢٠٠٤الحمایة من مدة تبدأ 

الصیغة بیریمیدینات ذات [d-4,3]ثنائي أمینو بیرازولو -٧، ٥یتعلق االختراع الحالي بمركبات
)I(ات فوسفو استیراز المحدد لــ تعمل كمثبط(cGMP) آحادي فواسفات جوانیالت حلقي ٥النوع
وتستخدم في عالج ارتفاع ضغط الدم واالضطرابات ) PDE-5المشار إلیھا على أنھا مثبطات (

. األخرى وعملیات لتحضیرھم والتركیبات المحتویة علیھم

(57)

.وثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة ترجمة ل



٣

٢٤/٠٧/٢٠١٣
١٢١٩/٢٠١٣

٢٠١٥دیسمبر 
٠٣/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٣٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int.Cl.8 H01F 27/28

(71) 1.
2.
3.

USES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72) 1.
2.
3.

WOHLFORTH, E.Brian

(73) 1.
2.

٢٨/٠١/٢٠١١بتاریخ ٠١٥.٦٩٤/١٣:الوالیات المتحدة االمریكیة تحت رقم 
١٥/٠٧/٢٠١١بتاریخ PCT/US)2011/001251(:طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

دائرة لتنظیم التیار المتردد  (54)
١٤/٠٧/٢٠٣١فى وتنتھى ١٥/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ردد  ار المت نظم للتی ى م ستخدم ف ات ی دد الملف انق متع راع بخ ذا االخت ق ھ درة(یتعل م الق ن ث ) وم
ا م ث جمیعھ رف ثال انى وط رف ث رف أول وط ھ ط سى ب ب مغناطی ى قل شتمل عل ة ی . توازی

د األطراف الخاصة  وملف أول ملفوف حول الطرف األول ینتھى عند الوصلتین األولى والثانیة عن
د األطراف . لھا  ة عن ى والثانی د الوصلتین األول انى ینتھى عن وملف ثانى ملفوف حول الطرف الث

ا  ة بھ ى وال. الخاص لتین األول د الوص ى عن ث ینتھ رف الثال ول الط وف ح ث ملف ف ثال ة ومل ثانی
ا  راف الخاصة بھ د األط الملف . عن لة الخاصة ب ن الوص ب م ن الجزء القری ع م ف راب ویتكون مل

ذكور  ث . األول الم ف الثال ن المل ة م لة الثانی ن الوص د م زء البعی ول الج ع ح ف الراب ف المل ویلت
خامس ویلتف الملف ال. ویتكون ملف خامس من الجزء القریب من الوصلة الثانیة من الملف الثالث 

ف األول  ة للمل لة الثانی ن الوص د م زء البعی ول الج ار . ح ات للتی ن منظم ضا ع شف أی تم الك ا ی ًكم
.المتردد تستخدم واحد أو أكثر من الخوانق المذكورة 

(57)

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



٤

٢٠/٠٢/٢٠١٢
D1٣٠١/٢٠١٢

٢٠١٥دیسمبر 
٠٣/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٣٨

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01D 67/00,69/02 71/56 & C08L 77/00

)مھوریة مصر العربیةج(المركز القومى للبحوث ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أیمن طھ عبد العظیم الجندى/ السید الدكتور 
ھبھ عبدهللا دمحم عبد هللا/ السید الدكتور 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

المركز القومي للبحوث–نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع  (74)
براءة اختراع   (12)

یة البولى أمید ذات كفاءة فصل عالیة لتطبیقھا في فصل مخالیط الماء والكحوالت باستخدام أغش
تكنولوجیا التبخر الفوقي وطریقة لتحضیرھا 

(54)

١٩/٢/٢٠٣٢وتنتھى فى٢٠/٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من
ط الماء یھدف ھذا االختراع باغشیة البولى امید ذات كفاءة فصل عالیة لتطبیقھا في فصل مخالی

والكحوالت باستخدام تكنولوجیا التبخیر الفوقى وطریقة تحضیرھا مع دراسة بعض العوامل الحاكمة 

لعملیة التصنیع وتاثیرھا على خصائص االغشیة المحضرة ،  من حیث النفاذیة والتركیب البنائي 

ن اغشیة وقد اظھرت النتائج ا. للوصول الفضل غشاء مناسب لعملیة الفصل بالتبخیر الفوقي 

الترشیح المحضرة مناسبة في عملیة الفصل بالتبخیر الفوقي ولوحظ انھ كلما زادت نسبة الماء في 

حیث . الخلیط وكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت انسیابیة مرور السوائل من خالل الغشاء 

لباقي ماء وا% ١٠باستخدام خلیط %٩٩وصلت نسبة فصل الماء عن الكحول بنسبة تصل الى

.سیلیزیة ٣٠٥كحول عند درجة

(57)

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



٥

٢٥/١٢/٢٠١٢
٢١٢٥/٢٠١٢

٢٠١٥دیسمبر 
٠٣/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٣٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

میة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادی
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09J 9/06, 101/02, 5/02

) جمھوریة مصر العربیة(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ألطاف حلیم بسطا/ االستاذ الدكتور
حسنى السید دمحم على/ األستاذ الدكتور 

فیفیان فایز لطفى/ مساعد باحث 

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

منى دمحم فرید –أمال یوسف أحمد –ماجدة محسب السید نقطة االتصال المركز القومى للبحوث ویمثلھا  (74)
براءة اختراع  (12)

طریقة لتحسین استخدام خافض الفورمالدھید فى اللواصق الخشبیة 
صناعى لسھولة االستخدام على النطاق ال

(54)

٢٤/١٢/٢٠٣٢وتنتھى فى ٢٥/١٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من
راع ب ذا االخت ق ھ ة یتعل افض الفورمالطریق تخدام خ سین اس ددھلتح شا ی ى الن د عل ر المعتم الح

اج األخشا) الالصق الخشبى التجارى(والمضاف الى الصق الیوریا فورمالدھید  صناعیة فى إنت ب ال
ة  ن نوعی ة م ة للبیئ ش األرز اآلمن ن ق صناعىE1م اق ال ى النط ھ عل ن تطبیق ى یمك ، حت

رارى ا الح ضا ثباتھ رابط وأی ام ال ة النظ ى لزوج اض ف ق انخف ویره لیحق ق تح ن طری ك ع ًوذل
سرع  ع الت ى من افة ال شبیة ، باإلض واح الخ وین األل اء تك رارى أثن ل الح ا للتحل أى مقاومتھ

ت اف من زمن ال ى تالصق األلی سبب مشاكل ف ث ال ی د إضافة الخافض بحی جلط للنظام الالصق عن
.بالكبس فى أوقات الصیف بالمناطق الحارة 

د  اء تحضیر خافض الفورمالدھی ى استخدام حافز أثن ا تركزت عل وقد أجرى ذلك بطریقتین ، أولھم
ة من النشا ، بینما تركزت الطریقة األخرى الى إدخال ذرة الكلورین شا المحور بطریق على ھیكل الن

ة  ر مكلف سیطة غی افض . ب تخدام خ ن اس سلبیة م ائج ال ع النت ب من ات بجان ذه التقنی یم ھ م تقی د أت وق
ى  د ال اث الفورمالدھی سبة انبع ل ن ى تقلی ب ف أثیره الموج ب ت د بجان ضا % ٨٩-٧٩الفورمالدھی ًوأی

ش األرز اف ق ن ألی اتج م ع مصاص القصب ، على الخواص المیكانیكیة للخشب الن ھ م یط من أو خل
.DSC-TGAوالثبات الحرارى باستخدام قیاسات 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٦

٣١/٠٨/٢٠١٠
١٤٦٠/٢٠١٠
٢٠١٥نوفمبر 

٠٣/٠٥/٢٠١٦
٢٧٥٤٠

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C08J 7/00

) لعربیةجمھوریة مصر ا(المركز القومى للبحوث  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

أحمد عوض ھارون/ األستاذ مساعد دكتور 
إیمان فضل أحمد/ دكتورة 

دمحم أحمد عبد الغفار/ األستاذ الدكتور

٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ماجدة محسب وآخرین/ نقطة االتصال بمكتب براءات االختراع ویمثلھا السیدة  (74)
ع براءة اخترا (12)

الم من البولى فینیل كلورید والجیالتین وطفلة المونتمورلونیت مقاومة قأطریقة لتحضیر 
للمیكروبات وقابلة للتحلل البیولوجى 

(54)

٣٠/٠٨/٢٠٣٠وتنتھى فى ٣١/٠٨/٢٠١٠تبدأ الحمایة من
ضیر  ة لتح راع بطریق ذا االخت ق ھ د المالقآیتعل ولیمر كلوری ى ب ھ عل الحرارة مبنی ھ ب ل متلین فینی

.والجیالتین وطفلة المونتمورلونیت مقاومة للمیكروبات وقابلة للتحلل البیولوجى
ین ن الجیالت ة م زات مختلف ع تركی ل م د الفینی ولیمر كلوری ط ب ق خل الم عن طری تم تحضیر ھذه األف

د حمض ا سل أندری ھ ھى دودیسن ادة ملدن ن فى وجود م ھ م سبة ثابت تلصكسینیك ون المونتمورلونی
ولیمر  د . باستخدام جھاز الخلط البولیمرى الحرارى فى تقنیة صھر الب سینیل اندری دن دودی أكسب مل

ات  ة المیكروب ى مقاوم ة ف اءة عالی ا . حمض الصكسینیك لمكونات الخلیط المنصھر تجانس وكف بینم
م. أكسب الجیالتین قابلیة للتحلل البیولوجى  ات ت ة المیكروب ى مقاوم الم المحضره ف شاط ألف یم ان تقی

:باستخدام طریقة األقراص المشبعة فى وسط أجار ضد بعض أنواع البكتیریا الموجبة والسالبة مثل 
1)  Bacillus subtilis,
2) Bacillus cereus,
3) Staphlococus aureus,
4) Escherichia coli,
5) and Klebsilla peneumonia,

,Aspergillus niger (6باإلضافى الى فطر
.Candida albicans (7ومیكروب الخمیره 

ة ا د أن غالبی د وج زات قآلوق د تركی ضاد عن أثیر م ا ت رد لھ ل المنف د الفینی ولیمر كلوری تثناء ب الم باس
.ًلكل أنواع المیكروبات المشار لھا سابقا . مللى /مللیجم٢٠-١تتراوح بین 

(57)

ن ـــورة مــف التفصیلى لبراءة االختراع  صـــة بالوصــوغرافیـة المرفقــور الفوتــات والصـالرسومتمــثل
والصور المرفقة بالطلبلرسـوماتا



٧

١٢/٠٥/٢٠١٣
٠٨٠٤/٢٠١٣

٢٠١٥دیسمبر 
٠٣/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٤١

(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 C11D 1/37, 3/50, 17/00, 3/48 & E03D 9/02

(71) 1.
2.
3.

HENKEL AG & CO. KGAA (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHIEDEL, Marc-Steffen
GIESEN, Brigitte
ERNST, Anke

4.
5.
6.

REICHERT, Christian
CAPPLEMAN, Robert Stephen
HORN, Michael

(73) 1.
2.

١٢/١١/٢٠١٠بتاریخ ٨٤٨.٠٠٤٣٢٠١٠١٠.:تحت رقمألمانیا
١١/١١/٢٠١١بتاریخ(PCT/EP2011/069965): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع (12)

كتل مرحاض كرویة الشكل تعتمد على خافضات توتر سطحي أنیونیة (54)
١٠/١١/٢٠٣١وتنتھى فى ١١/١١/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

زین ل بن لفونات ألكی دة یتعلق االختراع الحالي بكتلة لتنظیف المرحاض، تشتمل على معطر، وس واح
ن  د ع دار ال یزی الوزن% ٢,٥على األقل، وسلفونات أولیفین واحدة على األقل، ومق ضات ب ن خاف م

ا، شكل متماثللتوتر السطحي أنیوني، حیث یمكن تشكیلھا في ماكینة دلفنة أو مكبس إلعطاء ل دورانی
ة تنظیف ي نظام یتكون من كتل تم استخدامھا ف ة كرة، وی یلة وبصفة خاص ل ووس ى األق دة عل واح

.إطالق واحدة على األقل

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٨

٠٧/٠٦/٢٠١١
٠٩٢٤/٢٠١١

٢٠١٥دیسمبر 
٠٤/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٤٢

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
اأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجی

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C11D 3/37, 1/62

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

CLOWES, Elizabeth, Ann
MOLE, Charles, Vincent
NEWMAN, Mark, Nicholas

4.
5.
6.

PERRY, Janette

(73) 1.
2.

٠٦/٠١/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/050076): رقممكتب البراءات األوروبى تحت
٢٤/١٢/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/EP2009/067917): طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق  (74)
براءة اختراع (12)

تحسینات متعلقة بمكیفات األقمشة  (54)
٢٣/١٢/٢٠٢٩وتنتھى فى ٢٤/١٢/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

أن یتع ز ب اش، یتمی یم القم ة لتنع ادة فعال ولیمر وم لق االختراع الحالى بتركیب تكییف األقمشة یشمل ب
ادى  ب أح ل مرك ى األق اء لعل ى الم اخ ف ل لالنتف اطع قاب اتیونى متق شترك ك ولیمر م و ب ولیمر ھ الب

ز كاتیونى واحد واختیاریا مركبات أحادیة أخرى مختارة من مركب أحادیة غیر أیونیة وأنیونی ة، یتمی
وزن % ٢٥فى أن البولیمر یشمل من صفر إلى  ن ال اء، م ى الم ذوبان ف ة لل ة قابل من سالسل بولیمری

ن  اطع م ل المتق ز العام ولیمر وتركی ى للب ى ppm 500الكل ت ppm 5000إل ولیمر، یثب سبة للب بالن
. ر متوقع فى خصائص إعادة الترسیب تحسن مفاجئ غی

(57)

ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة تمثل ھذه المطبوعة 



٩

١١/٠١/٢٠١٢
٠٠٥٥/٢٠١٢

٢٠١٥دیسمبر 
٠٤/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٤٣

(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 H01L 31/0236, 31/052, 31/0392 & C03B 13/00 & G02B 1/00

(71) 1.
2.
3.

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72) 1.
2.
3.

SCHIAVONI, Michele
GAYOUT, Patrick
NOSITSCHKA, Wolfgang Andreas

(73) 1.
2.

١٦/٠٧/٢٠٠٩بتاریخ ٠٩٥٤٩٠٨: مقرتحتفرنسا 
١٥/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/060199(:رقمب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ودیع رزقناھد  (74)
اختراعبراءة  (12)

ةلتصنیع مثل ھذه اللوحةوطریقةمزخرفةشفافةلوح (54)
١٤/٠٧/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٥/٠٧/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ةمنطققلألسطح منھا ، على األقل سطح من األتشمل ، على اةمتكاملةشفافةبلوحختراعاالیتعلق ھذا 
، یتمیز حللسطالمستوى العامعنًنسبیاةالمرتفعةنماط الھندسیألدید من اعن طریق العةمزخرفةواحد

لى إالنمط ةیقل كلما بعدنا عن السطح ، من قاعدىالذللمستوى العامى، موازىكل نمط بقطاع عرض
ةنسببالةمیل للمنطقةلھا زاویةالمزخرفةللمناطق من المنطقة لالختراع ، تكون المساحًوفقا. النمط ةقم

.ةالمزخرفةللمنطقة الكلیةمن المساح% ٣٥قل من أوتكون ةدرج٣٠تكون اقل من ىالتللمستوى العام

(57)

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



١٠

١٠/٠٤/٢٠١٢
٠٦٦١/٢٠١٢

٢٠١٥دیسمبر 
٠٤/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٤٤

(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 B65C 9/18, 9/40

(71) 1.
2.
3.

SICPA HOLDING SA (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

FEFIN, Christian

(73) 1.
2.

٢٨/١٠/٢٠٠٩بتاریخ ٢٥٥.٦٩٨/٦١: م رقتحتالوالیات المتحدة األمریكیة 
٢٨/١٠/٢٠١٠بتاریخ ) PCT/EP2010/066374: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

ناھد ودیع رزق (74)
ختراعابراءة  (12)

الملصقات) طالقإ(خراج إلأداة (54)
٢٧/١٠/٢٠٣٠نتھى فى ـوت٢٨/١٠/٢٠١٠مایة من تبدأ الح

ى اةلطباعخراج الملصقات ، ونظامإلةداأبىیتعلق االختراع الحال شتمل عل صقات ی ذكورةداألالمل ةالم
ضاأ. اللصق ةذاتی-الملصقاتة نظام للتخلص من الملصقات ، وخاصًیضاأو الى ،ًی راع الح تم االخت یھ

سلع ةالملصقات الخاطئعلى وجھ الخصوص ، بمنع تطبیق ى ال وىأ(عل ى تحت ات الت ل و الحاوی ى مث عل
د ا) ھذه السلع زام بالح شغیل األمع االلت ى لالنقطاع المصاحب لت د. ةلآلدن دوات وضع أوةنظمأتكون ق

قأل، وفى بعض اةمثالی-غیرةالملصقات الفعال ن تطبی ر صحیحھ"و أةملصقات خاطئحیان ، یمك " غی
ون ةملصقات محسنةونظام لطباعة خراج ملصقات محسنإةداألةحاجناكوھ. على الحاویات ذى یك وال

سین . ةالشریحةتشبةالملصقات من دعامةزالإفى ةوفعالیةاكثر كفاء الھدف من االختراع الحالى ھو تح
.اللصق ةوجھ الخصوص الملصقات ذاتیوطرق وجمع الملصقات وعلىةنظمأوةجھزأ

(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



١١

٠٣/٠١/٢٠١٣
٠٠٢١/٢٠١٣

٢٠١٥دیسمبر 
٠٤/٠٥/٢٠١٥

٢٧٥٤٥

(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 A47J 45/07

(71) 1.
2.
3.

SILAG HANDEL AG (GERMANY)

(72) 1.
2.
3.

SCHULTZ, Horst
LAPAWA, Siegfried  `

(73) 1.
2.

٠٥/٠٧/٢٠١٠بتاریخ ١٩٤.٩٠١٢٢١٠٢٠: تحت رقمألمانیا
٢٧/٠٩/٢٠١٠بتاریخ ):(PCT/EP2010/005888طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

مد اللباد سمر اح (74)
براءة اختراع   (12)

غطاء لوعاء طھى سریع   (54)
٢٦/٠٩/٢٠٣٠وتنتھى في ٢٧/٠٩/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

الى ب راع الح ل غطاء لوعاء طھى سریعیتعلق اإلخت شكل قاب ة ب دة غطاء علوی ت وح ھ تثبی تم فی ، ی
دة غطاء ًلإلنتزاع على مبیت صمام مركب مركزیا خاص بغطاء إطار  سرب خاص بوح انع ت ع م م

طة ،  ة متوس ة ولوح بض ولوح زودة بمق الق م دة إغ ن وح ة م اء العلوی دة الغط ون وح فلیة ، وتتك س
.التعشیق من وحدة الغطاء السفلیة كما یمكن نزعھا مع آلیة 

(57)

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



١٢

٣١/٠٨/٢٠٠٩
١٣٠١/٢٠٠٩

٢٠١٥دیسمبر 
٠٤/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٤٦

(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 1/76

(71) 1.
2.
3.

UNILEVER PLC. (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

KADAM, Manoj Krishna
NADAKATTI, Suresh Murigeppa
TENDULKAR, Mahesh Subhash

(73) 1.
2.

٢٨/٠٣/٢٠٠٧بتاریخ MUM/2007/0570: تحت رقم الھند
١٥/٠٥/٢٠٠٧بتارخ ٠٧١٠٨٢٠٧.٧: تحت رقم المكتب األوروبى

٢٩/٠٢/٢٠٠٨بتاریخ PCT/EP)2008/052498(: طلب البراءة الدولى رقم 

٠١
٠٢
٠٣

(30)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)
ختراع  براءة ا (12)

نظام تنقیة میاه (54)
٢٨/٠٢/٢٠٢٨فى وتنتھى ٢٩/٠٢/٢٠٠٨تبدأ الحمایة من 

ة تصنیع نظام  اه باستخدام النظام وطریق ة المی ة لتنقی اه ، طریق ة می راع بنظام تنقی ذا االخت یتعلق ھ
وى . تنقیة المیاه  یس یحت ى ك اه یتضمن عل ة می ى یتعلق االختراع بشكل خاص بنظام تنقی ٠.٠٥عل

، رطوبة% ٣كلور ، وحتى ٦٨٥الى ٥٥من ھیبوكلوریت كالسیوم بھا جرام من حبیبات ٠.٥الى 
ل  ات % ٨٠على األق ذه الحبیب ین من ھ ا حجم جزئ ب ى ٣٠٠لھ وى ٨٥٠ال ث یحت میكرون ؛ حی

وى  انى یحت سم الث ذكورة والق ات الم ى الحبیب وى عل سم األول یحت سمین ، الق ى ق ذكور عل الكیس الم
.لى تركیب تكتل ؛ وحیث أن تركیب التكتل یشتمل على مادة مخمدة ع

(57)

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



١٣

٢٦/١٢/٢٠١١
٢١٥٧/٢٠١١

٢٠١٥دیسمبر 
٠٥/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٤٧

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

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

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 B01J 19/00

)جمھوریة  مصر العربیة(ھبة الرحمن أحمد حافظ / الدكتورة المھندسة  ٠١
٠٢
٠٣

(71)

ھبة الرحمن أحمد حافظ/ ة الدكتورة المھندس ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءه اختراع (12)

ةاللیزر قبل الطالء والتكسیلألسطح بةالمبدئیطریقة وجھاز للمعالجة (54)
٢٥/١٢/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٦/١٢/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ادة اللیزر قبل الطالء والتكسیلألسطح بةالمبدئیمعالجةیتعلق االختراع الحالى بطریقة وجھاز لل ةلزی
اء سیةكف ات التك ق المعالجة عملی اللیزر ة المبدئیةعن طری ادة األصلیة ب ز العینللم ث تجھ ى حی ة ف

ى لویجھز السطح بواسطة االبكالیتصنع لھا ماسك من ویقوالب  انیكجل یم المیك د درجات التنع ى عن
ة  ق وضع العینالمختلفة، تعرض العین ن طری زر ع شعاع اللی طوانة ىفةل از مزود باس ة مجھ جوف

رف  ن الط زر م عاع اللی دخول ش ع ل ا وموض دى أطرافھ ن أح ة م ت العین ع لتثبی ى موض وى عل تحت
زر وتتصل  األخر وترتكز على حامل تثبیت متغیر المستویات للتحكم فى وضع العینة أمام شعاع اللی

ى ضغط تحكم ف دائرة لل ضغط االسطوانة ب اس لل زان ومقی مام وخ ى ص وى عل ا تحت ازات داخلھ الغ
ة  سطح العین ا ل رة وردھ ن األشعة المبعث ة م وفیر الحمای زر ولت للتحكم فى ظروف تعریض العینة للی

ن  ت بواسطالمعالجة ، وبعد تمام المعالجة تفصل العینة م تم عملیةالبكالی دبب الحواف وت ةماسك م
٠ة المعالجةبعاد مع استواء سطح المادألاىكثر تجانسا وثباتا فأةالناتجةتكون الطبقثحیةالتكسی

(57)

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



١٤

١٧/٠٥/٢٠١١
٠٧٧١/٢٠١١

٢٠١٥دیسمبر 
٠٨/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٤٨

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

جمھوریة مصر العربیة
دولة لشئون البحث العلمىوزارة ال

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 C04B 18/02, 28/02, 40/00, 18/16

(71) 1.
2.
3.

LÖGLEN KFT (HUNGARY)

(72) 1.
2.
3.

ANTAL, István

(73) 1.
2.

١٩/١١/٢٠٠٨بتاریخ (PO800701): المجر تحت رقم 
١٠/١١/٢٠٠٩بتاریخ ) PCT/HU2009/000093: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة إختراع (12)

ومبانىلصنعھاةسمنت بمتعدد استیرین مزبد وطریقأالوزن تحتوى على كتل ةخفیفةخرسان
الوزنةخفیفةمن ھذه الخرسانةمصنوعإنشائیة

(54)

٠٩/١١/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٠/١١/٢٠٠٩بدأ الحمایة من ت
د وایھدف االختر منت أع الراھن إلى مونھ للمبانى وتحتوى على متعدد استیرین مزب وى . س ھ تحت والمون

ن ٢٠٠–٥٠على ساس وتحتوىأةسمنت على شكل مادألعلى متعدد استیرین مزبد وجزء من ا م م كج
ن ألاةمادساس ، وحیثألاةمكعب من مادط لكل متر بسمنت ال مائى غیر مرتأ ـات م شمل حبیبـــ ساس ت

ـوى ةالمضغوطةالمـــزبدةمم وتصنـــع یطحــــن الخرســــان١٠–٠.٥ ـزنھ وتحتــ ـت مخــ ى تركــ الت
ـرین ـعدد استیــ ى متــ ـزبد عل ن الخرسانإل. مــ ھ تطح اج المون دةنت ضغوطةالمزب رةالم رك فت ذى ت ةال

دأمم ویضاف ١٠متعدد استیرین مزبد إلى حبیبات ال تزید على ویحتوى على اء عن م یضاف م سمنت ث
تخدام  ـونھ . االس ـذه المــ ـال ھــ ـن استعمــ ـانىإلویمكــ ـلف المبــ شـــاء مختــ شائیــإلان ك ةن ى ذل ا ف بم

ائى و ل البن واح اأالھیك انلل ھ الةخرس ائى والمون ل البن ى الھیك ت ف ى تثب ده الت ى المزب ستـــخدم ف ـى ت تــ
.البینى للھیكل البنائى الحیـــز

(57)

تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
مرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلیة والصور الفوتوغرافیة ال
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3.
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٠٢
٠٣

(30)

محمود رجائى الدقى  (74)
براءة اختراع   (12)

جھاز آمان لمقبس كھربائى  (54)
١١/٠٩/٢٠٣٣فى وتنتھى ١٢/٠٩/٢٠١٣تبدأ الحمایة من 

واء المالمسات یتعلق ھذا االختراع  ین الجسم الحت ة مصمم لیوضع ب ابس الكھربی ان للمق بجھاز أم
ذى  دخول للطور الكھربیة للمقبس ، والغطاء ال ن الفتحات لل ل م ى األق د عل ى زوج واح وى عل یحت

ل  ر قف ى عناص شتمل عل ذكور ی ان الم المذكور والمالمسات الكھربیة المتعادلة للمقبس ، ونظام األم
ذكورة  ة الم ى المالمسات الكھربی ع الوصول ال ذكورة لمن تدفع بوسائل مرنة وعادة لسد الفتحات الم

دا  رك بعی ن أن تتح ى یمك ذكورةًوالت ات الم ن الفتح ھ ع ى فی ابس الكھرب سامیر الق الج م د إی عن
دھا  ل إح ط ، حیث عناصر القف ولكن لیس عند إیالج جسم غریب فى إحدى الفتحتین المذكورتین فق

ور  ول المح ذب ح ى التذب ادر عل ذب ق سم متذب ى ج ع ف رى وتوض ن األخ زى X-Xع المرك
ن  ط م ى واحد فق ع عل وى دف ذل ق د ب ذكورة بالنسبة لھا عن الل الفتحات الم ذه من خ ل ھ وسائل القف

.للغطاء لتجنب أى إزاحة لعناصر القفل من موضعھا الذى یسد الفتحات المذكورة 

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات و الصور المرفقة 
صف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالو
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ب براءات االختراعمكت

(51) Int. Cl.8 B02C 19/12, 19/00
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(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
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(30)

(74)
نموذج منفعة  (12)

سمدة العضویة مزدوجة الدرفیل ماكینة تقلیب األ (54)
١٩/٠٧/٢٠١٦وتنتھى فى ٢٠/٠٧/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 

ى  ة ف رة الماكین تلخص فك درفیل وت یتعلق ھذا االختراع بماكینة لتقلیب األسمدة العضویة مزدوجة ال
ق عم ود اإلدارة القیام بتقلیب كومات األسمدة العضویة باستخدام درفیلى تقلیب یتم إدارتھما عن طری

ة  ب واآلل درفیلى التقلی صل ب روس ومت صندوق ت صل ب ردان مت ود ك صل بعم رار مت ى للج الخلف
ى تتصل  درولیك للجرار الت ة الھی ق طلمب ن طری ة ع ا األمامی ستمد حركتھ مقطورة خلف الجرار وت
ة  ى نھای اوتش ف ة ذات اإلطارین الك ة اآلل ى كارون بماتور ھیدرولیك مركب على مخفض سرعة عل

اوتش اآل ى اإلطارات الك ة إل ھ للكارون ض ومن ة للمخف درولیكى بتوصیل حرك اتور الھی وم الم لة ویق
ة  ون الماكین ة وتتك التى تقوم بدفع اآللة والجرار لألمام حیث أن الجرار یكون فى وضع فصل الحرك

: من األجزاء الرئیسیة التالیة
.طار الرئیسى لتعلیق آلة التقلیب اإل-١
.وحدة التقلیب -٢
.لى اآللة على أبعاد رأسیة مختلفةرفیلى التقلیب والتقطیع وتركب أفقیا عد-٣
.وحدة الدفع األمامى-٤
.وحدة االتزان-٥
.ماتور ھیدرولیكى-٦
.منظم ھیدرولیكى -٧
.نظام الترطیب-٨
.وحدة إضافة وحقن البكتریا-٩

ا ة وإنت شاكل بیئی ن وأھمیة الموضوع التخلص من المخلفات الزراعیة المسببة لم ج أسمدة عضویة م
د  ضوى جی ماد ع تج س تخدام وتن سیطة االس ا ب تخدام تكنولوجی ة باس ة والحیوانی ات الزراعی المخلف

.الصفات من حیث التحبب والعناصرالمكونات و

(57)

سومات تمثل الرسومات والصور الفوتوغرافیة المرافقة بالوصف التفصیلى لبراءة االختراع صورة من الر
والصور المرفقة بالطلب
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٠١
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(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
براءة اختراع   (12)

عملیة لتصنیع المیثانول  (54)
١٣/٠٢/٢٠٣٢فى وتنتھى ١٤/٠٢/٢٠١٢تبدأ الحمایة من 

مس تیار غازي یشتمل على غاز یتعلق االختراع الحالي بعملیھ لتحویل غاز تخلیق إلى میثانول عن طریق تال
تخلیق مع محفز دقائقي، یتم تنفیذ العملیھ المذكوره في مفاعل أنبوبي یشتمل على مدخل ومخرج، ویتواجد المخرج 
المذكور بعد المدخل، ویشتمل المفاعل المذكور على أنبوب واحد أو أكثر موضوع بداخلھ وسیلھ حاملھ واحده أو 

ر ووسط تبرید في تالمس مع األنابیب المذكوره؛ حیث تشتمل الوسیلھ الحاملھ للمحفز أكثر للمحفز الدقائقي المذكو
حاویھ حلقیھ لالحتفاظ بالمحفز المستخدم، وتشتمل الحاویھ المذكوره على جدار داخلي مثقب یحدد : المذكوره على

ھ الحلقیھ؛ سطح سفلي ًأنبوبا، جدار خارجي مثقب، سطح علوي یغلق الحاویھ الحلقیھ وسطح سفلي یغلق الحاوی
یغلق األنبوب السفلي المذكور الذي تكون بواسطھ األنبوب الداخلي للحاویھ الحلقیھ؛ درع یمتد ألعلى من الجدار 

إلى موضع أسفل الخارجي المثقب للحاویھ الحلقیھ من موضع عند أو قریب من السطح السفلي للحاویھ المذكوره
إلى ًتواجد عند أو قریبا من السطح العلوي ویمتد من الحاویھ بمسافھ تمتدمكان تواجد مانع تسرب؛ و مانع تسرب ی

)ب(إدخال مواد التفاعل الغازیھ خالل المدخل؛) أ:(ما وراء سطح خارجي للدرع؛ وتشتمل العملیھ المذكوره على
ي لـ، أو الوسیلھ إمرار مواد التفاعل المذكوره ألسفل خالل األنبوب الواحد على األقل المذكور إلى السطح العلو

لحاملھ للمحفز األولى حیث تمر ھناك في المسار المحدد بواسطھ الجدار المثقب الداخلي للحاویھ قبل المرورا) ت(
ًقطریا خالل طبقھ المحفز باتجاه الجدار الخارجي المثقب؛السماح بحدوث تفاعل عند تالمس غاز التخلیق مع 

إمرار ماده التفاعل التي لم تتفاعل والمنتج إلى خارج الحاویھ خالل الجدار الخارجي المثقب ومن ثم ) د(المحفز؛
ألعلى بین السطح الداخلي للدرع والجدار الخارجي للحاویھ الحلقیھ حتى یصالن إلى مانع التسرب حیث یتم 

رجي للدرع والسطح الداخلي ألنبوب طرف الدرع ویتم دفعھما للتدفق ألسفل بین السطح الخاتوجیھھما ھناك فوق
عند أي وسیلھ تالیھ حاملھ للمحفز؛ ) د(إلى ) ب(تكرار الخطوات ) ھـ(التفاعل حیث یحدث انتقال حراري ھناك؛

.وإزالھ المنتج من المخرج

(57)

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



١٨

٠٧/١٠/٢٠١٢
١٧١١/٢٠١٢
٢٠١٤یونیھ 

١٥/٠٥/٢٠١٦
٢٧٥٥٢

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

عربیةجمھوریة مصر ال
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C01C 1/04 & C01B 3/02, 3/50, 3/52, 3/56

(71) 1.
2.
3.

AMMONIA CASALE SA  (SWITZERLAND)

(72) 1.
2.
3.

OSTUNI, Raffaele
FILIPPI, Ermanno
SKINNER, Geoffrey Frederick

(73) 1.
2.

٠٧/٠٤/٢٠١٠بتاریخ ١٠١٥٩١٩٠.٧: تحت رقممكتب البراءات األوروبى 
١٧/٠٥/٢٠١٠بتاریخ(PCT/EP2010/056753): طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)
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والنتروجین من غاز تنظیف أمونیا  إستخالص الھیدروجین  (54)
١٦/٠٥/٢٠٣٠وتنتھى فى ١٧/٠٥/٢٠١٠تبدأ الحمایة من 

ا  ، ) ٢٠(یتعلق ھذا اإلختراع بالكشف عن وحدة تصنیع أمونیا ، حیث یتم إرسال غاز تنظیف األمونی
د  یلة تبری ذكورة وس تخالص الم دة اإلس ضمن وح رارة ، تت ضة الح تخالص منخخف دة إس ى وح إل

ضغط ) ٥٠٢،٤٠٢،٣٠٢،٢٠٢،١٠٢( الى ال وار ع ل أط )  ٥٠٣،٤٠٣،٣٠٣،٢٠٣،١٠٣(وفاص
ف  از التنظی د غ ذكورة تبری دة الم ل الوح تم داخ دائرة ؛ ی غط ال ت ض ل تح ة ) ٢٠(یعم ى درج إل

ة  رارة قری رارة(ح ضة الح ل ) منخف وم فاص ون ؛ یق ان واألرج ة للمیث الة جزئی ل إس تم عم ، وی
اع أطوار الضغط العالى بفصل ال ة(تیار البارد إلى تیار غازى وسائل ق ات ثقیل سخین ) مركب اد ت ؛ یع

ازى  ار الغ راج التی ى إخ ادرة عل الى ق دة بالت ون الوح رارى ؛ تك ادل ح ر مب ى مم ازى ف ار الغ التی
دائرة ، ) ٥٢٣،٤٢٣،٣٢٣،٢٢٣،١٢٣( غط ال د ض دروجین عن روجین وھی ضمن نی ذى یت ال

) .٤(لموزع الدائرة والذى یمكن إعادة إدخالھ فى جانب الشفط

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومات 
بالطلبو الصور المرفقة بالوصف التفصیلى صورة من  الرسومات األصلیة و الصور الفوتوغرافیة المرفقة
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. ًسابقا
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تمثل ھــذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغــة اإلنجلیزیة ، كما  تمثل الرسومـات والصور المرفقـة 
ة والصور الفوتوغرافیة المرفقة بالطلببالوصف التفصیلى صورة من الرسومات األصلی
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٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعبراءة  (12)

ارات الصرف الصحى جھاز شوكة لتطھیر بی (54)
٣٠/١٠/٢٠١٨وتنتھى في ٣١/١٠/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ة  صحى خاص ارات الصرف ال جھاز شوكة تطھیر بیارات الصرف الصحى و یستخدم فى تطھیر بی
زاء  اقى اج ا ب ب علیھ ورة و یرك ن الماس ون م ى تتك ضیقة و ھ شوارع ال شوائیة ذات ال اء الع باألحی

ت ى الف ل ذراع شوكة مث شة و ال ى الكب ت و فك یین التثبی شیقة و كرس ویر و التع سلك ال ق و ال ح و الغل
سوستتین الشد و مسمار قالوظ و البنز ، حیث یقوم العامل بقتح فكى الكبشة عن طریق ذراعى الفتح 

ین حاصدا بإنزال الجھاز داخل البیارة ثم یقثم یقوم  ق الفك تم غل وم بالضغط على ذراع الغلق وبذلك ی
ة ما بقاع  ك دون الحاج ا وذل ارة تمام ر البی تم تطھی ى ی ذا حت البیارة من أجسام صلبة و شوائب و ھك

.ًالى انسان یتجرد من مالبسھ لیغطس داخل البیارة لتطھیرھا معرضا حیاتھ للخطر 

(57)

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



٢١

٢٨/٠٧/٢٠١١
١٢٧٣/٢٠١١

٢٠١٦ینایر 
٢٣/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٥٥

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

لبحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة ا
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 E21B 43/11

)جمھوریة  مصر العربیة(بوالحمـد عبد العزیز عبد الحمیـد أبراھیــم إ ٠١
٠٢
٠٣

(71)

بوالحمـد عبد العزیز عبد الحمیـدأبراھیــم إ ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
اختراعاءة بر (12)

التكالیفبأقلالبترول والغاز آبارتوجیھ ةعادإلآمنةةمبتكرةطریق (54)
٢٧/٠٧/٢٠٣١وتنتھى فى ٢٨/٠٧/٢٠١١تبدأ الحمایة من 

ولى عمل ثقب ألاة تتطلب التقنی. نتاجإلوتحسین اةبار البترول والغاز لتنمیآتوجد تقنیتین فقط لتوجیھ 
ین با یر التبط ى مواس سارف ن م روج م توك والخ ب س تخدام الوی رس ى وألاالبئ ادإساس ھ ةع توجیھ

ن وقطعةالثانیةما التقنیأ. للمسار الجدید ر تتطلب طح ھ البئ مقطع كامل من مواسیر التبطین لتوجی
ن ةبار بدون استخدام التقنیات الحالیآلتوجیھ اةعادإعلى تعتمدةالمبتكرةالطریق. للمسار الجدید لطح

ن بر وتوفیر الوقتالمواسی شاكل الطح ادى م ات الطحن وتف ى عملی الیفأالمبذول ف ل التك د . ق وتعتم
ك باستخدام ةالمبتكرة الطریق دون طحن المواسیر وذل ى مواسیر التبطین ب ب ف تح الثق ى ف ة شعأعل
وب اللیزر ق المطل د العم ى مواسیر التبطین عن ب ف تح الثق ى قطع وف رةعادإلف ھ البئ للمسار توجی

. دیدالج

(57)

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



٢٢

٠٦/٠٦/٢٠٠١
٠٦٠٩/٢٠٠١

٢٠١٥دیسمبر 
٢٣/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٥٦

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

التكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى و
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 A61K 39/00 & C07K 16/00

(71) 1.
2.
3.

CELLTECH CHIROSCIENCE LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72) 1.
2.
3.

ATHWAL, Diljeet, Singh
BROWN, Derek, Thomas
WEIR, Andrew, Neil, Charles

4.
5.
6.

POPPLEWELL, Andrew, George
CHAPMAN, Andrew, Paul
KING, David, John;

(73) 1.
2.

UCB PHARMA, S.A. (BELGIUM)

٠٦/٠٦/٢٠٠٠بتاریخ ٠٠١٣٨١٠.٧: تحت رقمالمملكة المتحدة
٠٥/٠٦/٢٠٠١بتاریخ(PCT/GB2001/02477):طلب البراءة الدولى رقم

٠١
٠٢
٠٣

(30)

سمر أحمد اللباد  (74)
ع  براءة اخترا (12)

البشرى، واستخدامات منھا TNFaجزیئات أجسام مضادة لدیھا خصوصیة لـ (54)
٠٤/٠٦/٢٠٢١وتنتھى فى ٠٥/٠٦/٢٠٠١تبدأ الحمایة من 

ن واحدCDRجسام مضادة تحتوى على االقل علىأیتعلق االختراع بالكشف عن جزئیات  مشتق م
ھ  أر ل سیلة لف د الن ضاد وحی سم م تم TNFaاهخاصة تجةلفأج شریة وی ضاأالب ن جسم ًی الكشف ع

ـیكون واحد على األحیث CDRبـ مضاد مطعم ارCDRsقل من ال نCDRعنةعب تم ٠مھج وی
ات األحماض نوویة متتالیة تشفر سالسلأالكشف عن مجموعة ًیضاأ ل جزیئ جسام المضادة والنواق

سم ات الج تخدام جزیئ ة واس ن المحول ا الحاض ى وخالی ضاد ف الج األالم سببھاع ى ی راض الت م
TNFa٠

(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



٢٣

١٤/٠٨/٢٠١١
١٣٦٠/٢٠١١

٢٠١٦ینایر 
٢٥/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٥٧

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

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

الختراعمكتب براءات ا

(51) Int. Cl.8 A23K 1/00, 1/06

) جمھوریة مصر العربیة(مركز البحوث الزراعیة -معھد بحوث اإلنتاج الحیوانى ٠١
٠٢
٠٣

(71)

دمحم نبیل على أحمد / الدكتور  ٠١
٠٢
٠٣

(72)

٠١
٠٢

(73)

٠١
٠٢
٠٣

(30)

(74)
براءة اختراع   (12)

لتحسین الخصوبة والفقس فى الدواجن إضافة علفیة طبیعیة  (54)
١٣/٠٨/٢٠٣١وتنتھى فى١٤/٠٨/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ى  سن طبیع راع مح ذا االخت ضمن ھ صوبلیت اتةلخ اده كبریت ى م وى عل دواجن یحت س لل والفق
ل صبغة سواء كانة كسدألى مضاد إةضافباإلالالمائیة الصودیوم  دھن مث ى ال ذوب ف انزازانزین ی ك

س ةداء الخصوبأذلك لغرض تحسین مضاد أكسدة حمض أمینى مثل التیروزین أو كالھما ووأ والفق
.الكبیرفى عمر الدجاجةوخاص

(57)



٢٤

٢٨/٠٦/٢٠١٢
٠٥٦١/٢٠١٢

٢٠١٦ینایر 
٣٠/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٥٨

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

حث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة الب
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl.8 C09D 5/14

(71) 1.
2.
3.

MATEO HERRERO, María Pilar (SPAIN)

(72) 1.
2.
3.

MATEO HERRERO, María Pilar

(73) 1.
2.

١٥/١٠/٢٠٠٩بتاریخ(PCT/ES2009/070439): طلب البراءة الدولى رقم  ٠١
٠٢
٠٣

(30)

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

دھانات مبیدة للحشرات والمفصلیات (54)
١٤/١٠/٢٠٢٩وتنتھى فى ١٥/١٠/٢٠٠٩تبدأ الحمایة من 
د دھانات مبی راع ب م للحشرات وةیتعلق ھذا االخت دة الحل ات(مبی ین، )القرادی ق الكیت بط تخلی ى تث ، الت

رات تنظم ھرمون جوفی ل لمنف واد طاردة(نی ى الحشرات والمفصلیات) م ى أو القضاء عل تحكم ف ، لل
اتاآلة، توطنسمراض الماأل دھانات وف ان ال ز ب رة للحساسیة، تتمی واد مثی ى تعمل كم المفصلیات الت

ى  وى عل اتاألتحت ل المركب ى اى مزیج( ةالتالیق اء ، % ١٠٠و% ١): ف % ٢٠و% ٠,٠٠٠١م
دات  شرات، مبی ین، % ٢٠و% ٠,٠٠٠١الح بط كیت ون % ٢٠و% ٠,٠٠٠١مث شابھات ھرم م

واد حشو، صفر% ٦٠و% صبغات، صفر% ٤٠و% بولیمرات، صفر% ٥٠و% ١جوفینیل،  % م
ة، م% ٦٠و ات % ٢٠و% ٠,٠١نفرات طبیعی شطة للقضاء .مثبت سنة ومن دة، مح ة جدی ذه تركیب وھ

صلیات  واع المف ل أن ى ك ات(عل شرات، القرادی ا،)الح ا كیمیائی دات ، كالھم وى مبی ة تحت كتركیب
ى .نتیجة إدخال منظمات نمو الحشرات حشرات مخلقة وبیولوجیة وباإلضافة، العامل الفعال یدخل ف

ى  اكن الت ك األم ن تل سافة م د م صلیات عن ظ المف ى تحف صلیات الت ة للمف اردة طبیعی ادة ط ورة م ص
ة أن تت٠توضع علیھا الدھانات ع أو وتركیب الدھانات یسمح للعوامل الفعال ائى م ولیمر م ى ب سل ف كب

.غات وبالتالى یزداد مدى استخدامھا بدون إدخال مواد الحشو والصب

(57)

تمثل ھذه المطبوعة ترجمة لوثائق طلب براءة االختراع المقدمة باللغة اإلنجلیزیة 



٢٥

٢٥/١٢/٢٠١٢
٢١٢٨/٢٠١٢

٢٠١٥دیسمبر 
٣٠/٠٥/٢٠١٦

٢٧٥٥٩

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

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

علمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث ال
مكتب براءات االختراع

(51) Int. Cl. 8 F04D 29/30, 17/04

(71) 1.
2.
3.

SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(72) 1.
2.
3.

SHIRAICHI, Yukishige
OHTSUKA, Masaki
TAKAHASHI, Masaya

(73) 1.
2.

٢٨/٠٦/٢٠١٠بتاریخ ٢٠١٠–١٤٦٠٥٥: الیابان تحت رقم 
٢٥/٠٥/٢٠١١بتاریخ ) PCT/JP2011/061986: (رقم ب البراءة الدولى لط

١·
٢·
٣·

(30)

سونیا فائق فرج (74)
اختراعبراءة (12)

جھاز تغذیة المائعوالصب قالب،مروحة (54)
٢٤/٠٥/٢٠٣١نتھى فى ـوت٢٥/٠٥/٢٠١١تبدأ الحمایة من

ائعوالصبقالب،مروحةاالختراع بیتعلق ھذا  ى جھاز تغذیة الم دفق عل شتمل المروحة عرضیة الت ، ت
ى  اه المحیط ة . العدید من الریش المزودة على مسافة من بعضھا البعض فى االتج شة المروح وى ری تحت

ارجى  افى الخ زء الح داخلى والج ى ال ب المحیط ى الجان وع عل داخلى الموض افى ال زء الح ى الج عل
د .جى الموضوع على الجانب المحیطى الخار فى ریشة المروحة ، یتكون سطح ریشة المروحة الذى یمت

طح  شكل س ى ت ارجى والت افى الخ زء الح داخلى والج افى ال زء الح ین الج ا ب طح م ب وس ضغط الموج ال
ر .الضغط السالب  ث یوضع جزء كبی تحتوى ریشة المروحة على الشكل القطاعى العرضى للریشة بحی

رب السمك إلى عنده یكون السمك ما بین ر وتوضع أق سالب أكب سطح الضغط الموجب وسطح الضغط ال
د .أى واحد من جزء الحافة الداخلیة ما یكون إلى  ة عن شة المروح طح ری ى س تتكون الكوة الموضوعة ف

ة . الموضوع أقرب من إلى جزء الحافة الداخلیة حیث یوضع الجزء كبیر السمك من جزء الحافة الخارجی
از فإنھ یمكن توفیر المروحة التى تنجز افضل قدرة نفخ للھوًطبقا إلى ھذا التركیب ،  اء وقالب صب وجھ

.تغذیة المائع 

(57)

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