
جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٣٧(العدد رقم ٢٠١٣عدد  ینایر 



إعــــداد

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا        أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد         أ. أ

فردوس محمد عبد الحمید. أ

مراجعة

ــد یوسف     . أایناس عبد الباســــط   . أ فرج محمــــ

محمود احمد عبد المعز. أ

زینب صبــح. أ

مراجعة عامة 

مجدى مدبولــى         . أ

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر دیسمبر -

والمقدمــة فــى اطــار اتفاقیــة التعــاون ٢٠١٢بیــان بالطلبــات التــى تــم قبولهــا خــالل شــهر دیــسمبر -

-----------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٨

٢٩-)الجات(والمقدمة فى اطار اتفاقیة ٢٠١٢ات التى تم قبولها خالل شهر دیسمبر بیان بالطلب

والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس ٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر دیسمبر -

---------------------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (

٣٢

٣٦-معاهدة باریسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢دیسمبر خالل شهر بیان البراءات الصادرة-

اتفاقیة التعاون للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢دیسمبر بیان البراءات الصادرة خالل شهر-

------------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٥٠

للطلبات المقدمة فى إطار معاهدة الجات ٢٠١٢دیسمبر بیان البراءات الصادرة خالل شهر

MALL BOX--------------------------------------------

٨٦

٩٠---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٩٣----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

١٠٣-----ى منح رخص استغالل براءات االختراع داخل جمهوریة مصر العربیة بیان بالرغبة ف-

١٠٦-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١١٢-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

١١٥-------------------صدرت لها قرارات برفضها فنیـــــا بیان بالطلبات التى -



٢

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

١١٩----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٣٢------------------------------)نموذج منفعة(راءات صادرة بیان باستدراك ب-

١٣٤-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة -

١٣٦-------------------------------)باریس ( بیان باستدراك طلبات مقبولة -



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ
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العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"
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الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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ان بی
٢٠١٢التى تم قبولھا خالل شھر دیسمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
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یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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(51)int. Cl.8 E03D 1/10



٤

-   4(21)2007090488
(22)2007/9/18
شریف احمد احمد فرید(71)

شریف احمد احمد فرید(72)

وحدة تحكم روبوتیة قابلة للبرمجة و متعددة االغراض(54)
(51)int. Cl. G06F 19/00

-   5(21)2009060964
(22)2009/6/22
المركز القومى للبحوث(71)

مجدى محمود مصطفى النشار(72)

ماجده محسب السید (74)

طریقة لمعالجة االجینات إلستخدامھا كمادة حاملة للبروتینات(54)
(51)int. Cl. C07K17/10,C12N11/06,C12N11/10

-   6(21)2009091416
(22)2009/9/28
عاطف السید عبد اللطیف(71)

عاطف السید عبد اللطیف(72)

الحفاظ على البیئھجھاز (54)
(51)int. Cl. B01D 45/06



٥

-   7(21)2010010024
(22)2010/1/4
رندا محمد عبد الرحمن محمود(71)

رندا محمد عبد الرحمن محمود(72)

لالفاتتركیبھ مبیده(54)
(51)int. Cl. A01N 25/02,A01P 7/04

-  8(21)2010020241
(22)2010/2/14
(71)Bajaj Auto Limited

(72)Vivek Nilkanth Patwardhan

Prashant Ramesh Deshpande

ھالھ وحید احمد (74)
نتركیبة لمكبح قرصي معدة لمركبة ذات عجلتی(54)
(31)CHE 342/2009
(32)2009/2/17
(33)IN
(51)int. Cl. B62D 61/02,F16D 65/00



٦

-  9(21)2010091579
(22)2010/9/20
المركز القومى للبحوث(71)

مقار الطاف حلیم بسطا(72)

حسنى السید محمد على

السیدماجده محسب (74)
لتحسین اداء راتنج الفورمالدھید كمادة الصقھ بأضافة السائل االسود المتخلف من طریقة (54)

تلبیب قش االرز
(51)int. Cl. C09J101/02,C09J4/06,C09J5/02

-  10(21)2010101739
(22)2010/10/17
عماد الدین عبد القادر محمود احمد حماد(71)

محمود احمد حمادعماد الدین عبد القادر (72)

مقعد الدراجھ ثنائى االتجاه(54)
(51)int. Cl. A47B47/00

-  11(21)2010101748
(22)2010/10/8
محمد على حسن احمد(71)

محمد على حسن احمد(72)

نعھ من المصنظام التحكم التكنولوجى الحدیث فى لوازم میاه الشرب والصرف الصحى(54)
ستیكالالب

(51)int. Cl. F16B7/00,F16L27/00



٧

-  12(21)2010111864
(22)2010/11/4
محمود جالل یحى كامل احمد(71)

محمود جالل یحى كامل احمد(72)

المبانى المعلقھ للوقایھ من الزالزل واالرھاب(54)
(51)int. Cl. E04B 1/34

-   13(21)2011071289
(22)2011/7/31
(71)PGS Geophysical AS (NORWAY)

(72)Stian Hegna

Gregory Ernest Parkes

محمد كامل مصطفى (74)
زلزالیھ متعددهازالھ شبحیھ المجال الموجى لبیانات زلزالیھ مسجلھ باستخدام مصادر(54)
(31)12/806.098
(32)2010/8/5
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/36
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١٠

-   1(21)2009050762
(22)2009/5/25
(71)VERITAINER CORPORATION(UNITED STATES OF AMERICA)

(72)ALIOTO, Matthew T.

ALIOTO, John I.

WADHWANI, Mohan

سمر احمد اللباد (74)
وحدة كشف إشعاعي لتثبیت مستشعر إشعاعي في مرفاع علوي لحاویة(54)
(31)PCT/US2007/085673 - 11/605,529
(32)2007/11/27 - 2006/11/28
(33)US
(51)int. Cl.8 G01V 5/00

-   2(21)2009050766
(22)2009/5/25
(71)UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72)SASAYAMA, Kenichi

WAKASUGI, Kei

MUKAI, Hirotomo

TSUJI, Tomoko

HASHIMOTO, Tatsuya

سمر احمد اللباد (74)
نتج ماصم(54)
(31)2006-319396 - PCT/JP2007/072783
(32)2006/11/27 - 2007/11/26
(33)JP
(51)int. Cl.8 A61F 13/15, 13/494



١١

-   3(21)2009091363
(22)2009/9/16
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) (SWEDEN)

(72)ENGLUND, Eva

FRENGER, Pal

سراج الدینانیس ھدى (74)
طریقة وترتیب في نظام اتصاالت(54)
(31)PCT/SE2007/050743 - 0700736-2
(32)2008/10/16 - 2007/3/22
(33)SE
(51)int. Cl.8 H04J 11/00,H04L 27/26,H04Q 7/38

-   4(21)2009091440
(22)2009/9/30
(71)UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72)MITSUNO, Satoshi

GODA, Hiroki

سمر احمد اللباد (74)
قماش ماط غیر منسوج(54)
(31)PCT/JP2008/055362 - 2007-094903
(32)2008/3/24 - 2007/3/30
(33)JP
(51)int. Cl.8 A61F 13/4/496& B32B 5/26, D04H 1/42, D04H 1/70,



١٢

-   5(21)2010010053
(22)2010/1/11
(71)MARIMILS OY (FINLAND)

(72)VIRTA - NEN, Juhani

VALISUO, Petri

KYMALAINEN, Kari

BARNA, Laurentiu

MAKIRANTA, Jarkko

سمر احمد اللباد (74)
سامطریقھ وجھاز للكشف بالسعھ عن االج(54)
(31)60/929,748 - PCT/FI2008/050379
(32)2007/7/11 - 2008/6/19
(33)US
(51)int. Cl.8 G01R 27/26,- G08B 1/08

-   6(21)2010020293
(22)2010/2/22
(71)SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72)HARRIS, Clair, Louise

TOVEY, Ian, David

BELL, Gordon, Alastair

سلوى میخائیل رزق.او/سامیة میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)
تحسینات فى مركبات عضویھ او متعلقھ بھا(54)
(31)PCT/GB2008/002738 - 0716593,9
(32)2008/8/12 - 2007/8/24
(33)GB
(51)int. Cl.8 A01N 25/02



١٣

-   7(21)2010040672
(22)2010/4/26
(71)HUNAN CHINASUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,

LTD - CHINA
(72)LIU, Xianghua

HUANG, Shengqiu

سمراحمد اللباد(74)
PP تسریبماكینھ متكاملھ لنفخ وتنظیف وملء ومنع تسرب عملیھ انتاج زجاجات(54)
(31)200720175741/9 - PCT/CN2008/000878
(32)2007/10/23 - 2008/4/29
(33)CN
(51)int. Cl.8 B67C 7/00

-   8(21)2010040680
(22)2010/4/27
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)CREWS, James, B.

HUANG, Tianping

WILLINGHAM, John, R.

PACE, James, R.

BELCHER, Christopher, K.

ھدى انیس سراج الدین(74)
حشوات دعامیھدقائق التكوین فىمواد حشو دعمى مغلفھ بجزیئات متناھیھ الصغر لتثبیت(54)
(31)PCT/US2008/080853 - 11/931,501
(32)2008/10/23 - 2007/10/31
(33)US
(51)int. Cl.8 C09K 8/68,C09K 8/80 C09K 8/516 C09K 8/66



١٤

-  9(21)2010040708
(22)2010/4/29
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)HUANG, Tianping

CREWS, James B.

WILLINGHAM, John R.

BELCHER, Christopher K.

ھدى انیس سراج الدین(74)
قھجسیمات نانونیھ لتثبیت الجسیمات الدقی(54)
(31)PCT/US2008/080852 - 11/931,706
(32)2008/10/23 - 2007/10/31
(33)US
(51)int. Cl.8 C09K 8/03-C09K 8/504-C09K 8/64-C09K 8/66-C09K

-  10(21)2010050747
(22)2010/5/6
(71)LUXIN (GREEN PLANET) AG (SWITZERLAND)

(72)BURKHARDT, Holger

GLANZMANN, Arthur

الدیـــب محامونھشام مفید (74)
نظام تخزین وتنقیھ میاه(54)
(31)PCT / EP 2008 /009461 - 07120361.6
(32)2008/11/10 - 2007/11/9
(33)EP
(51)int. Cl.8 C02F 3/04-E03B 3/00-E21B 43/02



١٥

-  11(21)2010050783
(22)2010/5/13
(71)DEBELJAK, Tomislav(CROARIA)

(72)DEBELJAK, Tomislav

مصطفى حسین الشافعى (74)
تثبیت قضبان السكك الحدیدیھ على العوارض بواسطھ مشابك مرنھ(54)
(31)PCT/HR2008/000035 - P20070525A
(32)2008/11/14 - 2007/11/15
(33)HR
(51)int. Cl.8 E01B 9/30

-  12(21)2010061016
(22)2010/6/16
(71)WOLTER, Klaus (GERMANY)

(72)WOLTER, Klaus

ھدى انیس سراج الدین(74)
طریقھ واداه وجھاز لحقن الطاقھ الى وسط ما(54)
(31)PCT/EP2008/065600 - 10 2008 011 218.6 - 10 2008 020 270.3 - 10

2007 061 167.8
(32)2008/11/14 - 2008/2/26 - 2008/4/22 - 2007/12/17
(33)DE
(51)int. Cl.8 F01K 25/00-F03D 9/00-F03D 9/02-F03G 7/04



١٦

-  13(21)2010061064
(22)2010/6/20
(71)RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC

SYNTHESIS PRODUCTS, OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO (OAO NIIK)(RUSSIA)

(72)KOSTIN, Oleg Nikolaevich

SERGEEV, Yury Andreevich

VOROBYEV, Aleksandr Andreevich

ANDERZHANOV, Rinat Venerovich

POTAPOV, Viktor Valeryanovich

BESPALOV, Anatoly Diamidovich

GOLOVIN, Yury Aleksandrovich

SOLDATOV, Aleksei Vladimirovich

PROKOPYEV, Aleksandr Alekseevich

KUZNETSOV, Nikolai Mikhailovich

ESIN, Igor Veniaminovich

سمراحمد اللباد(74)
ودینامیكى یشتمل على مولد ھیدرمولد ھیدرودینامیكى ونظام داخلى لمفاعل (54)
(31)2008102334 - PCT/RU2009/000009
(32)2008/1/21 - 2009/1/20
(33)RU
(51)int. Cl.8 B01J 10/00- F15B 21/12



١٧

-  14(21)2010061128
(22)2010/6/30
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)BOUTIQUE, Jean-Pol

VANWYNGAERDEN, Nathalie, Jean Marie-Louise

VANDENBERGHE, Frederik

SOUTER, Philip, Frank

LANT, Neil, Joseph

SADLOWSKI, Eugene, Steven

WENNING, Genevieve, Cagalawan

ھدى انیس سراج الدین(74)
جالیكوسیل ھیدروالزتركیبھ منظف غسیل تتالف من (54)
(31)61/010,109 - 61/114,614 - PCT/IB2008/055468
(32)2008/1/4 - 2008/11/14 - 2008/12/19
(33)US
(51)int. Cl.8 C11D 3/37-C11D 3/386



١٨

-  15(21)2010071181
(22)2010/7/13
(71)UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (SPAIN)

(72)RODRIGUEZ RAMOS, José Manuel

MARICHAL HERNANDEZ, José Gil

ROSA GONZALEZ, Fernando

Pereznava, Fernando

سمر احمد اللباد(74)
االبعادطریقھ وكامیرا لرصد معلومات مرئیھ في الزمن الفعلي من مشاھد ثالثیھ(54)
(31)PCT/ES2009/000031 - P200800126
(32)2009/1/15 - 2008/1/15
(33)ES
(51)int. Cl.8 G06T 17/40-G06T 5/00

-  16(21)2010071219
(22)2010/7/18
(71)ENI S.P.A.(ITALY)

(72)CLERICI, Gabriele
PISANI, Franca
LOCATELLI, LINOVAIDYA

سمر احمد اللباد (74)
تروبش-ار مائى ناتج عن تفاعل فیشرعملیھ لتنقیھ تی(54)
(31)MI2008A 000079 - PCT/EP2009/000389
(32)2008/1/18 - 2009/1/14
(33)IT
(51)int. Cl.8 C02F 1/04, 1/20 &C10G 2/00



١٩

-  17(21)2010081289
(22)2010/8/2
(71)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72)ROUCHY, Patrice

NETTER, Paul

ھدى احمد عبدالھادى (74)
طریقة تسخین زجاج مصمور ذات انبعاث منخفض من اكاسید النیتروجین(54)
(31)PCT / FR 2009 / 050150 - 0850814
(32)2009/2/2 - 2008/2/8
(33)FR
(51)int. Cl.8 C03B 5/235

-  18(21)2010091585
(22)2010/9/21
(71)XOLUTION GMBH (GERMANY)

(72)BRATSCH, Christian

سمر احمد اللباد(74)
قفل لعبوه(54)
(31)PCT/EP2009/053521 - 102008016221,3
(32)2009/3/25 - 2008/3/27
(33)DE
(51)int. Cl.8 B65D 17/28



٢٠

-  19(21)2010101693
(22)2010/10/7
(71)CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)FISCHMANN TORRES, Fernando, Benjamin
سمر احمد اللباد (74)
حیث تتم عملیھ ) دیكوریھ(عملیھ تنقیھ فعالھ للماء في خزان الستعماالت ترفیھیھ وزخرفیھ(54)

الخزانھ في كمیھ قلیلھ من الماء ولیس في كامل الماء منالتنقی
(31)PCT/US2009/036809 - 3900-2008
(32)2009/3/11 - 2008/12/24
(33)CL
(51)int. Cl.8 B01D 21/01

-  20(21)2010101833
(22)2010/10/31
(71)Ncetk S.A - (SWITZERLAND)

(72)ARRACHID, ABDESSAMAD

Tudorica Carmen

مكتب الدیب محامون(74)
منتج غذائى(54)
(31) 0820696.3 - 0810856.5 - PCT / EP 2009 /004244
(32)2008/11/12 - 2008/6/13 - 2009/6/12
(33)GB
(51)int. Cl.8 A21D2/18, 13/00 & A23L 1/0522,1/09, 1/00



٢١

-  21(21)2010111979
(22)2010/11/24
(71)THYSSENKRUPP UHDE GMBH (GERMANY)

(72)KIM, Ronald
سمر احمد اللباد(74)
جھاز ادخال الموجھ لھواء احتراق اولى فى فراغ غاز لبطاریھ فرن كوك(54)
(31)10 2008 025 4371 - PCT/EP2009/003077
(32)2008/5/27 - 2009/4/28
(33)DE
(51)int. Cl.7 F27D 7/02

-  22(21)2010122134
(22)2010/12/15
(71)CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V (NETHERLANDS)

(72)Verkerk, Arjan Willem
سمراحمد اللباد(74)
تركیبھ رغویھ(54)
(31)PCT/NL2009/050347 - 08158351.0
(32)2009/6/16 - 2008/6/16
(33)EP

(51)int. Cl.8 A23C11/04 & 23/F3/30, 5/40 & A23 G1/56



٢٢

-  23(21)2010122171
(22)2010/12/21
(71)SCANDINOVA SYSTEMS AB (SWEDEN)

(72)CREWSON, Walter Frederick John

LINDHOLM, Mikael Rolf

سمر احمد اللباد(74)
مجموعھ مفاتیح تحویل تعمل بالقدره(54)
(31)12/144.437 - PCT/SE2009/050737
(32)2008/6/23 - 2009/6/15
(33)US
(51)int. Cl.8 H03K 11/00

-  24(21)2011060999
(22)2011/6/15
(71)UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)NEGIZ, Antoine

HOLMGREEN, Erik M

GAJDA, Gregory J

GLOVER, Bryan K

RILEY, Mark G

SENETAR, John J

سمر احمد اللباد (74)
محفزات كرویھ طبقیھ ذات معامالت وصول عالیھ(54)
(31)12/335,643 - PCT/US2009/061576
(32)2008/12/16 - 2009/10/22
(33)US
(51)int. Cl.8 B01J 23/72-C07C 5/09-08/35-04/11



٢٣

-  25(21)2011061000
(22)2011/6/15
(71)UOP LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)GAJDA, Gregory, J

GLOVER, Bryan, K

NEGIZ, Antoine

RILEY, Mark, G

SENETAR, John, J

HOLMGREEN, Erik, M

سمر احمد اللباد(74)
عملیھ استخدام محفزات كرویھ طبقیھ ذات معامالت وصول عالیھ(54)
(31)PCT/US2009/059931 - 12/335.639
(32)2009/10/8 - 2008/12/16
(33)US
(51)int. Cl.8 C10G 45/04-C10G 67/02

-  26(21)2011081321
(22)2011/8/7
(71)UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72)ISHIKAWA, Masahiko
سمر احمد اللباد(74)
جھاز تصنیع جسم ماص وطریقھ لتصنیع عضو منفذ للھواء(54)
(31)2009-025228 - PCT/JP2010/051021
(32)2009/2/5 - 2010/1/27
(33)JP
(51)int. Cl.8 A16F 13/15



٢٤

-  27(21)2011081366
(22)2011/8/15
(71)DAMEN DREDGING EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)

(72)LECLERC, BRRICE

CONTE, AIBERTO

محمود عادل عبد الحمید (74)
منظومھ السفینھ الحفاره(54)
(31)09290465.5 - PCT/EP2010/058526
(32)2010/06/17–2009/6/18
(33)EP
(51)int. Cl.8 E02F 3/88

-  28(21)2011081376
(22)2011/8/17
(71)MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)MCALISTER, Roy,E.

سراج الدینانیس ھدى (74)
خلیھ كھربائیھ وطریقھ الستخدامھا(54)
(31)PCT/US2010/024497 - 61/153,253 - 61/304,403 - 61/237,476
(32)2010/2/17 - 2009/2/17 - 2010/2/13 - 2009/8/27
(33)US
(51)int. Cl.8 C25B 1/00- C25B 9/08



٢٥

-   29(21)PCT/NA2006/000915
(22)2006/9/24
(71)ASTAMAIKARON B.V. - (NETHERLANDS)

(72)MEESSEN, Jozef, Hubert

سمر احمد اللباد (74)
عملیة لتحبیب الیوریا(54)
(31)1025805 - PCT/NL2005/000136
(32)2004/3/25 - 2005/2/24
(33)NL
(51)int. Cl.8 B01J 2/02,2/16&C05C 9/00

-   30(21)PCT/NA2007/000839
(22)2007/8/12
(71)- Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk

Onderzoek TNO -(NETHERLANDS)
 Tekno Ingenieur Spur Any four Mello Technik-BV
(NETHERLANDS)

(72)Van Groenestijn, Johannes Wouterus

Hazewinkel, Jacob Hendrik Obbo

Meesters, Koen Peter Henri

سھیر میخائیل رزق /أ(74)
عملیة و جھاز النتاج اكاسید الكبریت(54)
(31)PCT/NL2006/000075 - 05075351,6
(32)2006/2/13 - 2005/2/11
(33)EP
(51)int. Cl.8C01B17, 17/50 C01D 3/43, 3/35 & C12P 3/00&C02F1/58
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-   31(21)2010101723
(22)2010/10/13
(71)ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (JAPAN)
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راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئو ن االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
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Chertsey Road Sunbury on Thames Middlesex TW16 7BP
(UNITEDKINGDOM)

(72)THOMPSON, Martin

HARPER, MARK FRANCIS LUCIEN

(73)
سمر احمد اللباد(74)
مصدر زلزالي لصافره انذار بحریھ(54)
(31)PCT/GB2009/050548 - 0823296.9 - 0809094.6
(32)2009/5/20 - 2008/12/22 - 2008/5/20
(33)GB - GB - GB
(51)int. Cl. G01V 1/133,  1/137

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٨

-   7(11)026006
(21)2010091574
(22)2010/9/19
(71)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,104- 8260- JAPAN
(72)MITSUDERA, Hiromasa

(73)
سمراحمد اللباد(74)
مركب نیتریل واستخدامھ لمكافحھ افھ مفصلیھ االرجل(54)
(31)- 2009-015105- PCT/JP2009/056028  -2008-071101
(32)2008/3/19 - 2009/3/18 - 2009/1/27
(33)JP - JP - JP
(51)int. Cl. C07C 255/31,C07D 303/38& A01N 37/34, 43/04 & A01P7/00

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٩

-   8(11)026007
(21)2009111695
(22)2009/11/18
(71)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,104-8260-JAPAN
(72)MIYAZAKI, Hiroyuki

Tanaka,Mitsuo

(73)
سمر اللباد(74)
مركب كبریت عضوى واستخدامھ في مكافحھ المفصلیات الضاره(54)
(31)- PCT/JP2008/059498- 2007-132613
(32)2007/5/18 - 2008/5/16
(33)JP - JP
(51)int. Cl. C07C 317/46&C07C 317/44, A01N 41/10,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٠

-   9(11)026008
(21)2010122104
(22)2010/12/12
(71)BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED

Chertsey Road Sunbury on Thames Middlesex TW16 7BP
(UNITED KINGDOM)

(72)DENNY, MARK, JOSEPH

(73)
سمر احمد اللباد(74)
تجمیعھ محرك(54)
(31)PCT/GB2009/001430 - 08252037.0
(32)2009/6/9 - 2008/6/13
(33)GB - EP
(51)int. Cl. H02K 11/00,  3/28,  5/22

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦١

-  10(11)026009
(21)2009060885
(22)2009/6/11
(71)SMS Seimag AG

Eduard-Schloemann-Strasse 4,40237 Düsseldorf (GERMANI)
(72)RICHTER, Hans-Peter

PAWELSKI, Hartmut

(73)
وجدى نبیھ عزیز(74)
بھ شریط معدنياو صال/ طریقھ وجھاز یضع ماده مزلقھ لتنظیم استواء و(54)
(31)PCT/EP2007/009755 - 10 2007 032 485.7 - 10 2006 059 246.8
(32)2007/11/12 - 2007/7/12 - 2006/12/15
(33)EG - DE - DE
(51)int. Cl. B21B 37/44

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٢

-  11(11)026010
(21)2008071211
(22)2008/7/20
(71)TD LIGHT SWEDEN AB

BLOMMENH OVSRAGEN 22 SE- 611 39 NYKOPING- SWEDEN
(72)TAGE DUNGSKOG

(73)
شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)
جھاز لدورات انبوبیة فلورسنتیة(54)
(31)PCT/SE2007/050079 - 0600288-5
(32)2007/2/8 - 2006/2/9
(33)SE - SE
(51)int. Cl. H05B 33/08

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٣

-  12(11)026011
(21)PCT/NA2006/001065
(22)2006/11/8
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP

10001SIX PINES DRIVE THE WOODLANDS, TX 77380-
UNITED STATES OF AMERICA

(72)MCDANIEL, Max, P

BENHAM, Elizabeth, A

(73)
سمر اللباد(74)
طریقة لتنشیط محفزات من الكروم(54)
(31)PCT/US2005/016108 - 60/570,521
(32)2005/5/6 - 2004/5/12
(33)US - US
(51)int. Cl. C08F4/24,10/00, & B01J38/02,38/04, 23/26

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٤

-  13(11)026012
(21)2010061000
(22)2010/6/14
(71)ENI S.P.A.

Piazzale E. Mattei, 1,I-00144 Rome - ITALY
(72)RISPOLI, Giacomo

FIORAVANTI, Emiliano

CAPUANO, Federico

BIGNAZZI, Renzo

DE FERRA, Francesca

D'ADDARIO, Ezio, Nicola

(73)
سمراحمد اللباد(74)
عملیھ النتاج كتلھ حیویھ من طحالب ذات محتوى دھنى عالى(54)
(31)MI2007A002343 - PCT/EP2008/010291
(32)2007/12/14 - 2008/12/3
(33)IT - EP
(51)int. Cl. C12N 1/12

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٥

-  14(11)026013
(21)2008061071
(22)2008/6/22
(71)METHANOL CASALE S.A

VIA GIULIO POCOBELLI, 6 CH - 6900 LUGANO BESSO -
SWITZERLAND (SWITZERLAND)

(72)Tarozzo.Mirco

FILIPPI, ERMANNO

Rizzi.Enrico

Badano.Marco

(73)
بادسمر أحمد الل(74)
طریقة للتحكم في درجة حرارة التفاعالت الكیمیائیة الطاردة للحرارة(54)
(31)PCT/EP2006/011761 - 05028314.2
(32)2006/7/12 - 2005/12/23
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B01J 8/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٦

-  15(11)026015
(21)2010081441
(22)2010/8/26
(71)UNILEVER PLC

Unilever House,100 Victoria Embankment,London, Greater London
EC4Y 0DY - UNITED KINGDOM)

(72)NENEVE, Alessandra, Erean, Carvalho

SILVA, Joao Carlos da

TESSER, Jociane

UTEMBERGUE, Anderson

SANT'ANA CACERES, Patrice

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
علبھ كرتون قابلھ العاده الغلق(54)
(31)- PCT / EP 2009 / 052206- 0803665.9
(32)2008/2/28 - 2009/2/25
(33)GB - EP
(51)int. Cl. B65D 5/30

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٧

-  16(11)026016
(21)2010081423
(22)2010/8/24
(71)FROMAGERIES BEL

16, boulevard Malesherbes,F-75008 Paris - FRANCE
(72)FURLING, Olivier

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
طریقھ النتاج جبن حرارى غیر ناضج والجبن الناتج(54)
(31)- PCT / FR 2009 / 050292-08 51283
(32)2008/2/28 - 2009/2/24
(33)FR - FR
(51)int. Cl. A23C 19/02,  19/076,  19/082,  19/097

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٨

-  17(11)026017
(21)2010081380
(22)2010/8/17
(71)DeLa Rue International Limited

De La Rue House,Jays Close,Basingstoke,Hampshire RG22 4BS -
(UNITED KINGDOM)

(72)BRAY, David

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
وثیقھ امنیھ تشتمل على خاصیھ امنیھ ذات طبقھ بھا جسیمات(54)
(31)- PCT /GB 2009/000491- 0803866.3
(32)2008/2/29 - 2009/2/20
(33)GB - GB
(51)int. Cl. B41M 3/16

سنھ ٢٠:  ةمدة الحمای



٦٩

-  18(11)026018
(21)2010010120
(22)2010/1/24
(71)CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.

11535 South Central Avenue,Alsip, IL 60803
UNITED STATES OF AMERICA

(72)YUAN, Sheery

GRABOWSKI, Marion

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
قاعده الوعاء المعدنى(54)
(31)- PCT /US 2008/070735-  11/782,749
(32)2007/7/25 - 2008/7/22
(33)US - US
(51)int. Cl. B65D 1/16

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٠

-  19(11)026020
(21)PCT/NA2007/000026
(22)2007/1/11
(71)NOVARTIS PHARMA GMBH

LICHTSTRASSE 35, CH-4056 Basel, SWITZERLAND
(72)FEUERBACH, Dominik

ROY, BERNARD, LUCIEN

TROXLER, THOMAS, J

HURTH, KONSTANZE

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
-7 طات الفاالكیل كربیثنائى الحلقةآزا - ١- الكیل -٢-) اكسى –ھتیرو اریل ( -٣مشتقات (54)

NACHRلعالج أمراض الجھاز المركزى العصبى
(31)PCT/EP2005/007630 -0415746/7 -
(32)2004/7/14 - 2005/7/13
(33)GB - EP
(51)int. Cl. C07D 453/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧١

-  20(11)026024
(21)2010101820
(22)2010/10/28
(71)CLOSURE Systems International, INC

1205 EAST ELMORE STREET CRAWFORDSVILLE IN 47933-
UNITED STATES- OF AMERICA

(72)Mebride, Steve

Erspamer, John

GEVERS, Dave

Smeyak, Larry

(73)
سمر اللباد(74)
محسنمجموعة إثبات حدوث العبث ذات أداء فتح(54)
(31)- PCT/US2009/002632 - 61/125.981
(32)2008/4/30 - 2009/4/29
(33)US - US
(51)int. Cl. B65D 39/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٢

-  21(11)026025
(21)2008091541
(22)2008/9/17
(71)TAMINCO

PANTSERSCHIPSTRAAT 207,B-900 GENT - BELGIUM
(72)JANSSENS, GEERT

Segery, Steven

ROOSE, Peter

VANNESTE , PIET

Kalmar, Isabelle

(73)
سمر اللباد(74)
طریقھ لتقلیل معدل تحول الغذاء وتقلیل حدوث االستسقاء فى الدجاج باستخدام مركب(54)

جالیسین او احد امالحھ
(31)PCT/EP2006/060926
(32)2006/3/21
(33)EP
(51)int. Cl. A23K 1/16,  1/18,  31/197, & A61P 43/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٣

-  22(11)026026
(21)2010091648
(22)2010/9/29
(71)3RD BRAND PTE. LTD.

100 Beach Road, #25-06,,Shaw Towers,Singapore 189702 -
SINGAPORE

(72)UNDERWOOD, John Anthony

KEYS, Christopher Edward

KERO, Markku

LEINONEN, Rainer

(73)
سمراحمد اللباد(74)
منصھ ارسال رسائل موسعھ(54)
(31)  PCT/SG2009/000238-6-200805072
(32)2008/7/4 - 2009/6/3
(33)SG - SG
(51)int. Cl. G06F 15/16,  15/173

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٤

-  23(11)026028
(21)2008071230
(22)2008/7/22
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF

AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-UNITED
STATES OF AMERICA

(72)LANT, NEIL, JOSEPH

(73)
ھدى أنیس سراج الدین(74)
تحتوى على إنزیم ومبیض ضوئىمنظفة تركیبات (54)
(31)PCT/US2007/001672 - 60/854 837 - 60/795 727 - 60/761 122
(32)2007/1/22 - 2006/10/27 - 2006/4/28 - 2006/1/23
(33)US - US - US - US
(51)int. Cl. C11D3/386,  3/395,3/40,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٥

-  24(11)026029
(21)2008040672
(22)2008/4/23
(71)SAKATA SEED CORPORATION (JAPAN)

2-7-1 NAKAMACHIDAI TSUZUKI -KU YOKOHAMA - SHI
KANAGAWA 2240041-JAPAN

(72)HORIUCHI,SHINGO

(73)
ھدى آنیس سراج الدین(74)
باستخدام خلیھ نباتLACTUCA طریقھ جدیده النتاج نبات مھجن السیتوبالزم من الجنس(54)

HELIANTHUS من الجنس
(31)PCT/JP2006/321456 - 2005 – 311 598
(32)2006/10/20 - 2006/10/26
(33)JP - JP
(51)int. Cl. C12N 15/02, 15/09&A01H 1/00, 1/02,5/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٦

-  25(11)026030
(21)2009121873
(22)2009/12/22
(71)THALES

45 rue de Villiers,F-92200 Neuilly sur Seine - FRANCE
(72)DELVILLE, Florence

(73)
سمراحمد اللباد(74)
وحده كمبیوتر طرفیھ لقطع التذاكر على متن الحافلھ(54)
(31)- PCT/EP2008/056641- 0704505
(32)2007/6/22 - 2008/5/29
(33)FR - EP
(51)int. Cl. G07F 17/42 & G 07G  5/00, 15/00,G07B 1/00

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٧

-  26(11)026031
(21)2009020269
(22)2009/2/26
(71)IMERYS SERVICES

154 R De L Universite,F-75007 Paris - FRANCE
(72)PARIAS, Thomas

ALARY, Jean, Andre

(73)
سمر اللباد(74)
دعامھ ملبده شبیھة بالقضبان وعالیھ المقاومھ لتصدیع تكوینات جوفیھ(54)
(31)PCT/IB2007/003613 - 11/469,589 - 11/624,057
(32)2007/8/30 - 2006/9/1 - 2007/1/17
(33)WO - US - US
(51)int. Cl. C09K 8/80, C04B 35/111,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٨

-  27(11)026032
(21)PCT/NA2005/000769
(22)2005/11/27
(71)SHIRE  LLC

9200 Brookfield Court Florence KY 41042
 UNITED STATE OF AMERICA

(72)Mickle,Travis

Krishnan, Suma

Bishop, Barney

LAUDERBACK, CHRISTOPHER

MONCRIEF , James , Scott

OBERLENDER, ROB

(73)
سمر اللباد(74)
داممركبات امفیتامینیة مقاومة اساءه االستخ(54)
(31)PCT/US2004/017204 - 60/473,929 - 60/567,801
(32)2004/1/6 - 2003/5/29 - 2004/5/5
(33)US - US - US
(51)int. Cl. A61K38/00, 47/48 & A61P 25/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٩

-  28(11)026036
(21)2010061088
(22)2010/6/24
(71)SAINT-GOBAIN CERAMICS & PLASTICS, INC.

One New Bond Street, P.O. BOX 1518Worcester, Massachusetts
01615-0138- UNITED STATE OF AMERICA

(72)STEPHENS, Walter T.

(73)
شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
والغازده في ابار النفطئالدعامات الساھیاكل لتحسین القدره على التوصیل الستخدامھا مع (54)
(31)61/009,354 - PCT/US2008/087431
(32)2007/12/28 - 2008/12/18
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 43/267

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٠

-  29(11)026037
(21)2010010106
(22)2010/1/19
(71)BAYER INNOVATION GMBH

Merowingerplatz 1,40225 Düsseldorf- GERMANY
(72)BECKER, Rolf, Christian

TOAPANTA, Marco

DUJARDIN, Ralf

SCHMUCK, Arno

STREITENBERGER, Almuth

(73)
شادي فاروق مبارك(74)
ماده مركبھ بولیمر ذات وظیفھ مبید حیوى(54)
(31)60/951,016 - PCT/EP2008/005577
(32)2007/7/20 - 2008/7/9
(33)US - EP
(51)int. Cl. A01N 25/10,A01G 13/00, B32B 27/08

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨١

-  30(11)026038
(21)2010081463
(22)2010/8/31
(71)TETZLAFF KARL-HEINZ

Morikestrbe. 6 65779 Kelkheim (GERMANY)
(72)TETZLAFF KARL-HEINZ

(73)
محمد محمد بكیر(74)
تركیب لنقل كتلھ حیویھ بداخل حاویھ مضغوطھ(54)
(31)PCT/EP2009/001390 -  102008 012 154,10-22
(32)2009/2/27 - 2008/3/1
(33)EP - DE
(51)int. Cl. B65 1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٢

-  31(11)026039
(21)2010101664
(22)2010/10/3
(71)AMERON INTERNATIONAL

245 South Los Robles Avenue,Pasadena, CA 91101–
UNITED STATE OF AMERICA

(72)FRIEDRICH, Ralph, S.

SHENG, Qizhong

KUBAT, Paul

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
خرسانھ تم صبھا بالضغط و انابیب فوالذیھ مبطنھ بالمونھ وطرق لعمل نفس الشىء(54)
(31)- PCT/US2009/039091- 12/061,263
(32)2008/4/2 - 2009/4/1
(33)US - US
(51)int. Cl. B28B 21/00,F16L 9/02

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٣

-  32(11)026041
(21)2010030384
(22)2010/3/10
(71)UNILEVER PLC

Unilever House,100 Victoria Embankment,London EC4Y 0DY
UNITED KINGDOM

(72)SMITH, Ian

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
)انینالثی(طریقھ لتصنیع مشروب الشاى االسود من ماده اولیھ (54)
(31)PCT/EP2008/060323 - 07116753.0 -
(32)2007/9/19 - 2008/6/8
(33)EP - EP
(51)int. Cl. A23F 3/14,  3/16,  3/30

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٤

-  33(11)026042
(21)2010122146
(22)2010/12/19
(71)YALE UNIVERSITY

Two Whitney Avenue New Haven, CT 06510
UNITED STATE OF AMERICA

(72)MCGINNIS, Robert, L

ELIMELECH, Menachem

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
امامى) تناضح(عملیات فصل تنافذ (54)
(31)- PCT /US 2009/048137- 61/074199   -61/074195 -
(32)2008/6/20 - 2008/6/2 - 2009/6/22
(33)US - US - US
(51)int. Cl. B01D 61/02 & C02F 1/44

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  34(11)026043
(21)2010050832
(22)2010/5/20
(71)UNILEVER PLC

Unilever House,100 Victoria Embankment,London EC4Y 0DY-
UNITED KINGDOM

(72)KADAM, Manoj, Krishna

NADAKATTI, Suresh, Murigeppa

TENDULKAR, Mahesh, Subhash

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
الكترود المكانیھ ازالھ االیونات(54)
(31)2457/MUM/2007 - PCT / EP 2008 / 065643
(32)2007/12/14 - 2008/11/17
(33)IN - EP
(51)int. Cl. C02F 1/461,  1/469,H01G 9/04,H01M 4/04

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٦

بیان
٢٠١٢دیسمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٨٧

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
انون  صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢رق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  والت

رار  ذا الق شر ھ ك وین ى ذل یكون   منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ ف
"فى جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٨٨

-   1(11)026021
(21)2002101152
(22)2002/10/21
(71)ELI LILLY AND COMPANY

LILLY CORPORATE CENTER INDIANAPOLIS, IN 4628S-
UNITED STATES OF AMERICA

(72)DE Dios , Alfonso

Grossman Cora,sue

Hipsklnd, Philip, Arthur

lin, Ho- Shen

Lobb, Karen , Lynn

Lopezde Uralde Garmendia ,Baetriz

Lopez, Jose ,Eduard

Mader Mary Margaret

Richet Michael Enrico

SHIH, Chaun

ھدى احمد عبد الھادى(74)
مشتقات بنزویل سلفونامید كمضادات لالورام(54)
(31)60/352,012
(32)2001/10/25
(33)CH
(51)Int. Cl. C07D 209/16, C07D 209/52,C07D 209/04

٢٠/١٠/٢٠٢٢تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٨٩

-   2(11)026027
(21)2003080797
(22)2003/8/16
(71)F. HOFFMANN LA ROCHE AG

GRENZACHERSTRASSE 124, CH-4070 BASLE, SWITZERLAND
(72)hans - g. kaestle

bernard meyer

سمر احمد اللباد(74)
مستحضرات اباندرونات كبیر الجرعة(54)
(31)- 02028745.4
(32)- 2002/12/20
(33)  - EP
(51)Int. Cl. A61K31/663, 9/20, 9/28,

١٥/٨/٢٠٢٣تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٩٠

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٩١

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٩٢

-   1(21)2010040585
(22)2010/4/11
یوتشالند جي ام بي اتشبایون د(71)

العتبھ القاھره١١٩٥ص ب 

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
مجامیع فرعیھ جدیده خاصھ بانحالل جلطھ فى مریض(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
اتشبایون دیوتشالند جي ام بي:مـــن
اس/اتش لوندبیك ایھ :الـــى

02/01/2013 :بـتاریخ



٩٣

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٩٤

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٩٥

-   1(21)2008010159
(22)2008/1/28
ھانمى ھولدینجز كو ، لیمتد (71)

جمھوریة كوریا٨٢٨-١٣٨جو ، سیول - دونج ، سونجبا - بانجى , 45

محمود رجائى الدقى(74)
إنتاجا ًعلى نطاق جلوبولین مناعیة خالیة من ركازات المثیونین االولیھFc طریقة النتاج منطقة(54)

واسع
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

ھانمى ھولدینجز كو ، لیمتد :مـــن
ھانمى ساینس كو ، لیمتد :الـــى

25/12/2012 :بـتاریخ

-   2(21)2009121777
(22)2009/12/6
.اتش. بي. ام. جي، اي. دي. اتش.یو(71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١، ١٥ستراس –یو اتش دي اي –فریدریش 

سمر اللباد(74)
جھاز وطریقة لتفاعالت حفزیة لطور الغاز وطریقة الستخدامھا(54)

سم الشركةتعدیل ا:التقریر القانونى
.اتش. بي. ام. جي، اي. دي. اتش.یو:مـــن
.اتش.بي. ام. جي، اي. دي. اتش.سیسنكروب یو:الـــى

25/12/2012 :بـتاریخ



٩٦

-   3(21)2010030356
(22)2010/3/4
یو إتش دى إى جى ام بى اتش(71)

المانیا-دورتموند٤٤١٤١،١٥ستراس -یو إتش دى إى-فریدریتش

سمراحمد اللباد(74)
الفران الكوكجھاز الدخال ھواء او غازات احتراق تؤثر في عملیھ التكویكالى المنطقھ العلویھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو إتش دى إى جى ام بى اتش:مـــن
سیسنكروب یو اتش دى اى جي ام بي اتش :الـــى

22/12/2012 :بـتاریخ

-   4(21)2010050835
(22)2010/5/20
بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)

برلین المانیا١٧٨١٣٣٥٣مولر ستراس 

وكیل براءات–شادى فاروق مبارك (74)
ونات، -٢-كوینولین-١H-]امینو) اریل بروبیل- ١- ھیدروكسى- ٢- ثالثى فلورو-3،3،3)]-5(54)

ملیھ النتاجھا واستخدامھاع
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت:مـــن
اكتینجزلشافتبایر فارما:الـــى

31/12/2012 :بـتاریخ



٩٧

-   5(21)2010050872
(22)2010/5/26
یو اتش دي اي جي ام بي اتش(71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١، ١٥ستراس –و اتش دي اي ی–فریدریش 

سمراحمد اللباد(74)
جھاز تشغیل ساكن لتشغیل ابواب فرن كوك ساكن(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دي اي جي ام بي اتش:مـــن
اتشسینسكروب یو اتش دي اي جي ام بي:الـــى

22/05/2012 :بـتاریخ

-   6(21)2010060930
(22)2010/6/2
یو اتش دى اى جى ام بى اتش(71)
سمراحمد اللباد(74)
الحرارىوسیلھ لطرد محتویات افران غرفھ فحم الكوك التى تتسم بدرجھ منخفضھ من التبادل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
بى اتشیو اتش دى اى جى ام:مـــن
اتش دى اى جى ام بى اتشسینكروب یو:الـــى

16/12/2012 :بـتاریخ



٩٨

-   7(21)2011010004
(22)2011/1/2
لیمتد. ھانمى ھولدینجز كو(71)

.كوریا١٣٨–٨٢٨جو سول -دونج سونجبا- بانجى٤٥رقم 

محمود رجـائى الـدقى(74)
یحتوى على بولیمر غیر ببتیدى لھ ثالث اطراف وظیفیھمتراكب متعدد ببتید (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
لیمتد. ھانمى ھولدینجز كو:مـــن
لیمتد. ھانمى ساینس كو:الـــى

30/12/2012 :بـتاریخ

-   8(21)2011010125
(22)2011/1/19
یو اتش دى اى جى ام بى اتش(71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١. ١٥ستراس –یو اتش دى اى –فریدریش 

سمر احمد اللباد(74)
عملیھ بطاقھ منخفضھ النتاج االمونیا او المیثانول(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دى اى جى ام بى اتش:مـــن
تشاسیسنكروب یو اتش دى اى جى ام بى:الـــى

18/12/2012 :بـتاریخ



٩٩

-  9(21)2011020181
(22)2011/2/6
یو اتش دي اي جي ام بي اتش (71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١. ١٥ستراس –یو اتش دي اي –فریدریش 

سمراحمد اللباد(74)
اللكاناتازالھ الھیدروجینمواد خزفیھ لرغوه ذات مسامیھ عالیھ كمواد حاملھ للمحفز لعملیھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دي اي جي ام بي اتش :مـــن
سیسنكروب یو اتش دي اي جي ام بي اتش :الـــى

23/12/2012 :بـتاریخ

-  10(21)2011030471
(22)2011/3/27
یو اتش دي اي جي ام بي اتش (71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١. ١٥ستراس –یو اتش دي اي –فریدریش 

سمر اللباد(74)
الدست الى نظام معایره ھواء لھواء ثانوي في افران تكویك كدالھ في نسبھ درجھ حراره فرن(54)

درجھ حراره القاعده
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

اتش یو اتش دي اي جي ام بي:مـــن
سیسنكروب یو اتش دى اى جى ام بى اتش :الـــى

16/12/2012 :بـتاریخ



١٠٠

-  11(21)2011091502
(22)2011/9/11
یو اتش دى اى جي ام بي اتش (71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١. ١٥ستراس –یو اتش دى اى –فریدریش 

سمر اللباد(74)
تل مضغوطھ فردیھ مناسبھ لغرف فرن الكوكطریقھ النتاج ك(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دى اى جي ام بي اتش :مـــن
سیسنكروب یو اتش دى اى جي ام بي اتش :الـــى

06/01/2013 :بـتاریخ

-   12(21)PCT/NA2005/000176
(22)2005/4/28
ام بى اتش یو اتش دي أي جي(71)

.دورتموند المانیا١٥٤٤١٤١فریدریش یو ان دي أي ستریت 

سمر أحمد اللباد(74)
طریقة لنزع الماء حفزیَّاً من الھیدروكربونات(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دي أي جي ام بى اتش :مـــن
بى اتشسیسنكروب یو اتش دى اى جى ام:الـــى

30/12/2012 :بـتاریخ



١٠١

-   13(21)PCT/NA2007/000471
(22)2007/5/13
یو اتش دى إى جى ام بى اتش (71)

ألمانیا–دورتمیونت ١٥،٤٤١٤١ستراسى- یو اتش دى اى –فریدریش 

سمر اللباد(74)
ن بروبیلینطریقة لنزع الماء من البروبان باستخدام محفز لتكوی(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دى إى جى ام بى اتش :مـــن
سیسنكروب یو اتش دى إى جى ام بى اتش :الـــى

16/12/2012 :بـتاریخ

-   14(21)2009050702
(22)2009/5/13
نوفاتیك بیوسول (71)

.، المانیا٧٦١٣٥-روه، دى، كارلس٢٩لورینزستراس 

وجدى نبیھ عزیز(74)
جھاز غسیل وطریقة غسیل للوحات تجمیع الطاقة الشمسیة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
نوفاتیك بیوسول :مـــن
مساھمةشركة المانیة-نوفاتیك سوالر جي ام بى اتش :الـــى

13/01/2013 :بـتاریخ



١٠٢

-   15(21)2010091479
(22)2010/9/2
یو اتش دى جى ام بى اتش (71)

Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund

سمر اللباد(74)
متارجحھ عملیھ ووسیلھ لفصل الغازات الغریبھ عن غاز مختزل مفید عن طریق وحده امتزاز(54)

الضغط تعمل بالبخار
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

یو اتش دى جى ام بى اتش :مـــن
إتش دى أى جى أم بى إتشسیسنكروب یو:الـــى

14/01/2013 :بـتاریخ

-   16(21)1994070417
(22)1994/7/12
افنتیس ھولدینجز انك (71)

بالوالیات المتحدة االمریكیة٨٨٧٦سورفیل نیوجرسي 206 -202

اخنوخ صادق الیاس(74)
لعالح امین مقبولھ صیدلیا یستخدم-١- اند اندول ) بیریدسل ( طریقھ لتحضیر مركبات (54)

اضطرابات الوسواس القھرى
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

افنتیس ھولدینجز انك :مـــن
انك ١١اب افنتیس:الـــى

03/09/2008 :بـتاریخ



١٠٣

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



١٠٤

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
ام  ة الخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــاً ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



١٠٥

أ.ب.بینیلى أره ى س:ـــنیعلـ1   -
یوربینو فیساروا ایطالیا-٦١٠٢٩فیا دیلال ستازیون 50:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣١/١٢/٢٠٠١الصادرة بتاریخ ٠٢١٦٠٨لبراءة االختراع رقم 
سالح محمول ذو خزینة منفصلة:فى شــأن
ھدي سراج الدین:الوكـــیل

ج. ف ھوفمان ال روش ا :یعلــــن2   -
االسكندریة١١١٧ص ب :المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٨/٠٦/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٧٥٥لبراءة االختراع رقم 
مشتقات اوكسازول جدیده:فى شــأن
سمر احمد اللباد:الوكـــیل



١٠٦

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١٠٧

-   1(21)2008040657
(22)2008/4/21
ایلى لیلى آند كومبانى ، شركة متحدة(71)

الوالیات المتحدة أ ن ،٤٦٢٨٥لیلى كوربوریت سنتر ، مدینة اندیانا بولیس ، والیة اندیانا 
األمریكیة

انزیم الكینـــازمثبطات(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2008050744
(22)2008/5/6
شركة ھندیة محدودة المسئولیة-رانباكسى البوراتوریز لیمتد(71)

الھند٠٠١١٢٢جورجون ، ھارینا ٣٢–قطاع ٩٠بلوت رقم 

تركیبات صیدلیة تتضمن مشتقات أتورفاستاتین(54)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

إلدارة الخاص باستیفاء قرار ااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3(21)2008050771
(22)2008/5/11
شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد (71)

المملكة -صفر إن إن ٦سكس یو بى جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى أفینیو جرینفورد میدل إ
المتحدة

عملیة وآشكال صیدلیة جدیدة(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٨

-   4(21)2008050773
(22)2008/5/11
شركة محدودة یابانیھ-بانیو فارما سیوتیكال سى او ، ال تى دى(71)

الیابان–١٠٢٨٦٦٧كیو طوكیو –كودانكیتا شیاودا ١٢- ١٣-١كیتانوماریو سكیوارى ، 

بارمشتق سبیرو بھ استبدال باستخدام طریقة لمعالجة وبناء اآل(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2008050822
(22)2008/5/19
لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، سویسرابالو–شیرینج (71)

لوسون ، سویسرا٦٠٠٤، س ھـ ٥وستراس 

مركبات صیدلیة(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/ بعض البیانات و 

-   6(21)2008050823
(22)2008/5/19
شركة مساھمة امریكیة–بوردیو فارما ال بي (71)

امریكا–٣٤٣١- ٠٦٩٠١سي تي . تریسیر بولیفارد ستامفورد ٢٠١وان ستامفورد فوروم 

امھاأوكسا دایازولیل ببریدین واستخد-٤مركبات (54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٩

-   7(21)2008050842
(22)2008/5/21
شركة محدودة المسئولیة ، انجلترافایـزر لیمتد ،(71)

.ان جى ، المملكة المتحدة ٩، ١٣رامسجاتى رود ، ساندویش ، كت سى تى 

PDE7 مشتقات كوینازولین سبیرو حلقیة كمثبطات لـ(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

رة الخاص باستیفاء قرار اإلدااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   8(21)2008050875
(22)2008/5/27
نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة(71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیختستراس 

تركیبات من الكینولینونات(54)
عبد الھادىھدى (74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   9(21)2008050879
(22)2008/5/28
ة سویدیة مساھمةشرك–. أسترا زینیكا أیھ بى (71)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

شكل جرعة صیدلیة للتناول عن طریق الفم یتضمن مثبط(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/ بعض البیانات و 



١١٠

-  10(21)2008050901
(22)2008/5/29
شركة مساھمة كندیة–جینیریكس فارماسوتیكالس أي ان سي (71)

كندا–٢جي ٢جیھ ٥اونتاریو ام . تورونتو -٢٠٢ھاربور سكیوار سویت 33

لة بالفم وطرق اعطاؤھاالصیدالنیة المتناو) الصیغ(التراكیب (54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11(21)2008060907
(22)2008/6/1
شركة مساھمة دینماركیة–اس / تي ام فارما ایھ 7(71)

الدینمارك–ھویرشولم ٢٩٧٠-دي كي . ٣فریمتیدسفیج 

(54)CRTH2مشتقات أوكسا دایازول ذات نشاط مستقب
سمر اللباد(74)

ء قرار اإلدارة الخاص باستیفااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12(21)2010020315
(22)2010/2/25
كریم محمد فرج جبریل(71)

االسكندریھ–٢٣تعاونیات سموحھ شقة 117

وبعض الموادالبرتقالمكافحھ سوسھ النخیل الحمراء باستخدام مستخلص طبیعي من قشور (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١١

-  13(21)2011050679
(22)2011/5/2
كس اوىنوكیا سمنز نتویر(71)

)فنلندا(ایسبوو ٠٢٦١٠، ٣كارابورتى 

التحكم بوصول الخدمھ(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ت الطلبالفكرة المقدمة ومرفقاأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   14(21)2008050834
(22)2008/5/20
سانوفى افینتس(71)

فرنسا–باریس ٧٥٠١٣–افینیو دى فرنسا اف 174

مشتقات اندولیزین جدید طریقھ لتحضیرھا وتركیبات عالجیھ محتویھ علیھا(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الط:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و



١١٢

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١١٣

-   1(21)2011061047
(22)2011/6/21
دي اس ام اي بي اسیتس بي في(71)

ھولندا-تي اى ھیرلین٦٤١١ان ال ١ھیت اوفرلون 

اسیالز متطفرهG انزیمات بنسیلین(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار ال:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2012020209
(22)2012/2/7
میومار اكار(71)

.اوبرھایسین، المانیا٤٦٠٤٥، ٢٦ى ستراب–كارل –فریدریش 

نارجیلھ للتدخین(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى

السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند
الفحص،ولعدم سداد مصروفات

-   3(21)2012030454
(22)2012/3/14
ھوریزون اویل فیلد سولیوشنز انك(71)

كندا- ٣ار اى ار ٣، كالجارى ، البرتا تى . دبلیو. شیروود جروف ان23

نظم و طرق لتركیز موائع میاه الصرف(54)
:تندات التالیةتقدیم أى من المستقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٤

-   4(21)2012030471
(22)2012/3/18
شلركھ مساھمھ ھولندیھ–في . تربیرج كینجلیفتار بي (71)

ھولندا–ان ال ایجسلشتاین ٣٤٠٣- الایھ ان ٢٣بارونیویج 

نظام ربط لشاحنھ بمرفاع شوكي(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
ص،ولعدم سداد مصروفات الفح

-   5(21)2012030487
(22)2012/3/20
شركھ مساھمھ امریكیھ–اي ان سي . سرجانتس بي اي تي كار برودیكتس (71)

امریكا-٦٨١٣٠ان اي . اوماھا . تي اتش بالزا١٥٨سوث 2625

تركیبھ عالیھ الفعالیھ مبیده لالفات(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةكأن لم یكن لعدمتقرراعتبار الطلب:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   6(21)2012030524
(22)2012/3/22
سالفاتوري فونداتسیوني- نانو تكنولوجي انستیتوت اوف ابلید " كلوزد ستوك كومباني -1(71)

لیمتیدسیب البوراتوریز- ماوجیري كلینیكا دیل الفورو اي دیلال ریابیلیتاتسیوني 
- روسیا–١٢٤٤٨٢. موسكو . زیلینوجراد . ١٣١٤اوفیس . ٤سافیلكین سكاي ترافیل -1
سان ماركو ستریت. ١٩-ایطالیا –بافیا ٢٧١٠٠-أي . ٤فیا سالفاتوري ماوجیري -1

مالطا- ١٣٦٢في ال تي . فالیتا 
مرھم مطھر لالستخدام الخارجي(54)

:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

سداد مصروفات الفحص،ولعدم



١١٥

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١١٦

-   1(21)2008040673
(22)2008/4/23
شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (71)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

بیریمیدین لإلستخدام) أمینوبیرازول –٣( –٤مشتقات (54)
رفض فنى:قریر القانونىالت

-   2(21)2008050734
(22)2008/5/5
شركة اكدیما انترناسیونال للتجارة(71)

الجیزة-میدان لبنان–شارع اسراء المھندسین 13

تركیبھ لوسیون موضعى من الفینیتوین للحث على التئام الجروح(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)2008050735
(22)2008/5/5
شركة اكدیما انترناسیونال للتجارة(71)

الجیزة-میدان لبنان–شارع اسراء المھندسین 13

تركیبھ بخاخ مسحوق موضعى من الفینیتوین للحث على التئام الجروح(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١١٧

-   4(21)2008050737
(22)2008/5/5
شركة اكدیما انترناسیونال للتجارة(71)

الجیزة-میدان لبنان–شارع اسراء المھندسین 13

تركیبھ كریم موضعى من الفینیوین للحث على التئام الجروح(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2008050739
(22)2008/5/5
بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة(71)

انجلھایم ام رین ، المانیا٥٥٢١٦–بینجر ستراس ، د 173

الحیضإستخدام فلیبانسرین لمعالجة إضطرابات الرغبة الجنسیة قبل إنقطاع(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   6(21)2008050781
(22)2008/5/12
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33

(HCV ) بیریمیدین كمضادات لفیروس الكبد الوبائى سى-مركبات البنزایمیدازول(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١١٨

-   7(21)2010040690
(22)2010/5/2
ماتسور ایجور یوریفیش(71)

روسیا–١٦٢-١، بوندارینكو ، توال، ٣٠٠٠٥٣، ار یو

نظام المراقبھ المروریھ(54)
فنىرفض:التقریر القانونى



١١٩

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٢٠

-   1(21)1998121598
(22)1998/12/23
تججھاز وطریقة للمراقبة اللالسلكیة الستھالك من(54)

SYSTEM AND METHOD FOR COLLECTING DATA ON
PRODUCT CONSUMPTION

كمبرلى كالرك ورلد واید إنك(71)
ھدي سراج الدین(74)

-   2(21)2009060946
(22)2009/6/21
DHODH مشتقات حمض أمینو نیكوتنك وأیزونیكوتنك كمثبطات(54)

AMINO NICOTINIC AND ISONICOTINIC ACID DERIVATIVES
AS DHODH INHIBITORS

شركھ اسبانیھ مساھمھ–ایھ . المیرال ، اس (71)
ھدى سراج الدین(74)

-   3(21)PCT/NA2005/000269
(22)2005/6/1
عبــوة مكیفــة من بولــى بروبیلیــن(54)

POLYPROPYLENE CONDITIONING PACKAGE

فروماجیرى بیھ ایھ ال ، شركة مساھمة ، فرنسیة ،(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٢١

-   4(21)PCT/NA2005/000277
(22)2005/6/7
وسیلة لحقن الرغوة وطریقة لملء الفجوات(54)

FOAM INJECTION DEVICE AND METHOD OF FILLING
CAVITIES

شركة سویسریة مساھمة–وریس برودكتس إس إیھ فیلیب م(71)
ھدى سراج الدین(74)

-   5(21)PCT/NA2005/000285
(22)2005/6/8
تمثل ھذا النظامنظام إلقران طرفین أنبوبیین لالستخدام فى ثقب الحفر ومجموعة توصیل(54)

SYSTEM FOR USE IN A BORE HOLE FOR AXIALLY
COUPLING A TUBULAR END AND A MANDREL, AND A
CONNECTING ASSEMBLY FOR SUCH A SYSTEM

شیل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   6(21)PCT/NA2005/000301
(22)2005/6/15
طح عائمسداده اغالق ثانیھ محتویھ على نابض خزان ذو لس(54)

SPRING-LOADED SECONDARY SEAL FOR FLOATING-ROOF
STORAGE TANK

شیكاغو بریدج اند ایرون كومبانى(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)



١٢٢

-   7(21)PCT/NA2005/000311
(22)2005/6/18
مشتقات بیرولوبیریمیدین(54)

PYRROLOPYRIMIDINE DERIVATIVES

فایزر برودكتس انــك ، شركة متحدة(71)
ھـدى عبد الھادى(74)

-   8(21)PCT/NA2005/000315
(22)2005/6/18
لمواد تغذیة عملیة ومفاعل إلنتاج مركبات األولیفین بواسطة تفاعل التكسیر البخاري(54)

ھیدروكربون سائل في وجود محفز
PROCESS AND REACTOR FOR THE PRODUCTION OF
OLEFINS BY THE STEAM CRACKING REACTION OF LIQUID
HYDROCARBON FEEDS IN THE PRESENCE OF A CATALYST

شركة -ایھاینیتیكنولوجي اس بي-٢شركة مساھمة ایطالیة –بولیمیرا ایروبا اس بي ایھ -1(71)
مساھمة ایطالیة

سمر أحمد اللباد(74)

-  9(21)PCT/NA2005/000331
(22)2005/6/19
نظام للمعالجة اآللیة للمكونات على جھاز(54)

SYSTEM TO AUTOMATICALLY PROCESS COMPONENTS ON A
DEVICE

كوالكوم انكوربوراتید(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٢٣

-  10(21)PCT/NA2005/000341
(22)2005/6/21
مبیدات للفطریات اساسھا حلقات غیر متجانسھ محتویھ على النیتروجین(54)

FUNGICIDES BASED ON NITROGEN-CONTAINING
HETEROCYCLES

محدوة سینجنتا لیمتد ، شركة- ج ، شركة محدودة المسئولیة . سینجنتا باریتسیبیشن أ (71)
المسئولیة

ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-  11(21)PCT/NA2005/000345
(22)2005/6/22
ھیدروبرومید السیتالوبرام وطریقة لتحضیره(54)

ESCITALOPRAM HYDROBROMIDE AND A METHOD FOR
THE PREPARATION THEREOF

شركة مساھمة دینماركیة–اس /اتش لیندبیك ایھ (71)
سمر اللباد(74)

-  12(21)PCT/NA2005/000359
(22)2005/6/27
الصلھ المفیده بریمیدین والمركبات ذات[A-٢، ١[بیریدو -٤H-مركبات تیتراھیدرو (54)

انتیجرازHIV كمثبطات النزیم
TETRAHYDRO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDINES AND
RELATED COMPOUNDS USEFUL AS HIV INTEGRASE
INHIBITORS

مساھمھ شركھ-استیتو دى ریكرتشى دى بیولوجیا مولیكو الرى بي انجیلیتتي اس بي ایھ (71)
ایطالیھ

سمر احمد اللباد(74)



١٢٤

-  13(21)PCT/NA2005/000368
(22)2005/7/4
الصلبطریقة ومعدات للدلفنة واللف المتتالي لشریط معدني وباألخص شریط من(54)

METHOD AND PLANT FOR ROLLING AND SUBSEQUENT
REELING OF METAL STRIP IN PARTICULAR STEEL STRIP

اس ام اس دیماج اكتنجزلشافت(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-  14(21)PCT/NA2005/000412
(22)2005/7/27
طریقة لصنع جسم برمیل سھل الفك و التركیب(54)

Knock-Down Drums

لیمتد) بروباریتارى ( جریف ساوث افریكا (71)
محمود رجـائى الـدقى(74)

-  15(21)PCT/NA2005/000597
(22)2005/10/1
حاویة سائل مرنة(54)

FLEXIBLE LIQUID CONTAINER

شركة مساھمة سویسریة-باك ایرمان اس ایھ (71)
أحمد اللبادسمر(74)



١٢٥

-  16(21)PCT/NA2005/000786
(22)2005/12/5
طریقة وجھاز لتنظیف أسطوانة ألة طابعة(54)

METHOD AND DEVICE FOR CLEANING A CYLINDER OF A
PRINTING PRESS

أومیت اس ار ال(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  17(21)PCT/NA2006/000019
(22)2006/1/8
أداة الستخراج جسم(54)

TOOL FOR EXCAVATING AN OBJECT

شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابي بي في(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  18(21)PCT/NA2006/000504
(22)2006/5/31
فیحھ ملفاتمكبر صوت مسطح یحتوى على جھاز توجیھ ذا ص(54)

PLANE SPEAKER HAVING COIL PLATE GUIDE DEVICE

یول شین-جونج(71)
خالد مجدي حماده(74)



١٢٦

-  19(21)PCT/NA2006/000516
(22)2006/6/4
منارة سكك حدیدیة وطریقة إلنتاجھا(54)

RAILWAY BEACON AND RELATED PRODUCTION METHOD

ایھ. بي . نسالدو سیجناالمانتو فاروفیاریو سي ا(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  20(21)PCT/NA2007/000463
(22)2007/5/9
شحنھا مباشرة عن بعد طریقة سداد عن طریق بطاقات سداد للدفع المسبق الذى یمكن ان یتم(54)

بواسطة كوبون
REMOTELY INSTANTLY COUPON-RELOADABLE PREPAID
PAYMENT CARD

زورماتى ، ألكسندر ، سام(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  21(21)PCT/NA2007/000529
(22)2007/6/3
مشتقات أندینیل وإستخدامھا فى عالج إضطرابات الجھاز العصبى(54)

INDENYL DERIVATIVES AND USE THEREOF FOR THE
TREATMENT OF NEUROLOGICAL DISORDERS

شركة إنجلیزیة محدودة المسئولیة–جالكسو جروب لیمتد (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٢٧

-  22(21)PCT/NA2007/000531
(22)2007/6/3
1 من نوع١-طرق معالجة مرض تنفسى بأستخدام مضادات مستقبل انترلیوكین (54)

METHODS OF TREATING RESPIRATORY DISEASE USING
ANTAGONISTS OF INTERLEUKIN-1 RECEPTOR TYPE 1

دومنیتس لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة، بریطانیا-(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  23(21)PCT/NA2007/000559
(22)2007/6/10
تولیفة جدیدة(54)

NOVEL COMBINATION

شركة مساھمة بلجیكیة. ایھ .جالكسوسمیزكلین بیولوجیكالز اس (71)
سمر اللباد(74)

-  24(21)PCT/NA2007/000571
(22)2007/6/12
عقاقیر لمعالجة او الوقایة من امراض التلیف(54)

MEDICAMENTS FOR THE TREATMENT OR PREVENTION OF
FIBROTIC DISEASES

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٢٨

-  25(21)PCT/NA2007/000587
(22)2007/6/13
وسیلھ ماصھ لھا مؤشر تقویھ وظیفى(54)

ABSORBENT ARTICLE HAVING A FUNCTIONAL
ENHANCEMENT INDICATOR

الوالیات المتحده االمریكیھ–ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ھدى سراج الدین(74)

-  26(21)PCT/NA2007/000609
(22)2007/6/17
مستقلبات من نظائر السیكلوسبورین(54)

METABOLITES OF CYCLOSPORIN ANALOGS

ـــدیـــةكنـ-ایسو تیكنیكا انك (71)
محمد طــارق أبو رجب(74)

-  27(21)PCT/NA2007/000614
(22)2007/6/18
مخالیط فوسفینات سائلھ ذات نقطھ انصھار منخفضھ كمثبتات بولیمرات(54)

LIQUID OR LOW MELTING STABILIZER FORMULATIONS

شركة محدودة المسئولیة، ایسالندلیمتد ،) بى فى اى ( كالرینت فینانس (71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٢٩

-  28(21)PCT/NA2007/000615
(22)2007/6/18
مركبات لعالج فالفیسفیریدى(54)

COMPUNDS FOR FLAVIVIRIDAE TREATMENT

نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  29(21)PCT/NA2007/000624
(22)2007/6/19
تدخین كھربائىسیجارة بفلتر وطریقة لتصنیع سیجارة بفلتر لھا نظام(54)

FILTER CIGARETTE & METHOD OF MAKING FILTER
CIGARETTE OF AN ELECTRICALSMOKING SYSTEM

ساھمةشركة سویسریة م- فیلیب موریس برودكتس إس أیھ (71)
ھدى أنیس سراج الدین(74)

-  30(21)PCT/NA2007/000626
(22)2007/6/19
ثالثیة الحلقةō -معدالت األوبیود(54)

TRICYCLIC Õ-OPIOID MODULATORS

شركة بلجیكیة مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)



١٣٠

-  31(21)PCT/NA2007/000627
(22)2007/6/19
واستخداماتھا٢- أجسام مضادة موجھة للمكون الوعائي(54)

ANTIBODIES DIRECTED TO ANGIOPOIETIN-2 AND USES
THEREOF

شركة مساھمھ سویدیة–استرازینیسا أیھ بي (71)
سمر اللباد(74)

-  32(21)PCT/NA2007/000635
(22)2007/6/20
-C(HCV ) تركیبات لعالج فیروس االلتھاب الكبدى الوبائى(54)

COMPOSITIONS FOR HCV TREATMENT

نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  33(21)PCT/NA2007/000653
(22)2007/6/21
للحرارةصنیع منتجات حلوى الشیكوالتھ وحلوى تشبھ الشیكوالتة مقاومةعملیة لت(54)

PAPID DEVELOPMENT OF HEAT RESISTANCE IN
CHOCOLATE AND CHOCOLATE-LIKE CONFECTIONERY

كرافت فودز ار ودي انك ، شركة متحدة(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٣١

-  34(21)PCT/NA2007/001403
(22)2007/12/12
.اإلختزالمعالجة محالیل كلورید المعدن وطریقة وجھاز إلنتاج حدید مباشر(54)

PROCESSING OF METAL CHLORIDE SOLUTIONS AND
METHOD AND APPARATUS FOR PRODUCING DIRECT
REDUCED IRON

شركة استرالیة-ال . استباك ریسورسیس ان(71)
رج عزیز عبد الملكجو(74)



١٣٢

بیان
باستدراك براءات صادرة 

)نموذج منفعة(



١٣٣

-   1(11)025883
(21)2010020220
(22)2010/2/9
جمال حسین عالم(71)

العجوزه-شارع عبد المنعم ریاض 86
ال حسین عالمجم(72)
غطاء السایره المنطبق المنزلق(54)
(51)int. Cl. B60J 11/00

سنوات ٧: مدة الحمایة



١٣٤

بیان
باستدراك رسوم سنویة



١٣٥

جریــدة ســـبتمبر ٧٣٣بجریــدة بـــراءات االختــراع عـــدد ٢٠٠٩٧١١٠١تــم النــشر عـــن ســقوط الطلـــب رقــم 

فــى الملــك العــام لعــدم وصــول اخطــار مطالبــة بالــسداد والخــاص برســوم الــسنویة وذلــك بنــاء علــى ٢٠١٢

وبالتـــالى تـــم اخطـــار ٠٢/١٢/٢٠٠٦وزیـــر البحـــث العلمـــى والمؤرخـــة فـــى / رمـــذكرة الـــسیداالستاذ الـــدكتو 

ـ : صاحب الشأن باالستمرار فى سداد الرسوم السنویة وبیانات الطلب هى

-   1(21)2009071101
(22)2009/7/19
صیاغة ممتدة اإلطالق للنیفیرابین(54)

EXTENDED RELEASE FORMULATION OF NEVIRAPINE

انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیابوھرنجر(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

جریــدة نـــوفمبر ٧٣٥بجریــدة بــراءات االختــراع عــدد ١٨٢/٢٠٠٥تــم النــشر عــن ســقوط الطلــب رقـــم 

م الـسنویة وذلـك بنـاء علـى فى الملـك العـام لعـدم وصـول اخطـار مطالبـة بالـسداد الخـاص برسـو ٢٠١٢

وبالتـالى تـم اخطـار ٠٢٣/١٢/٢٠٠٦وزیـر البحـث العلمـى المؤرخـة فـى / مذكرة السید االستاذ الـدكتور

:صاحب الشأن باالستمرار فى سداد الرسوم السنویة وبیانات الطلب هى 
-   2(11)024166

(21)2005040182
خزان مطاط متغیر الضغط(54)

INTER CHANGEABLE PRESSURE DIAPHRAGM TANK

فوزي علي بیومي(71)
مطیع جاد هللا دمیان(74)



١٣٦

بیان
)باریس(باستدراك طلبات مقبولة 



١٣٧

: عن خطأ بالتسمیة والصحیح كاالتى٧٣٤عدد ٢٠١٢تم النشر بجریدة اكتوبر 

-   1(21)2009081195
(22)2009/8/9
محمود عبد اللطیف محمود محمد الیسیر(71)

محمود عبد اللطیف محمود محمد الیسیر(72)
او اى سوائل اخرى  ویعمل بدون عوامھجھاز بماسورة واحدة لشحن وتفریغ خزان المیاه (54)
(51)int. Cl. F04F 5/24



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٣٨(العدد رقم ٢٠١٣عدد  فبرایر 



إعــــداد

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا        أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد         أ. أ

فردوس محمد عبد الحمید. أ

مراجعة

ــد یوسف     . أایناس عبد الباســــط   . أ فرج محمــــ

محمود احمد عبد المعز. أ

زینب صبــح. أ

مراجعة عامة 

مجدى مدبولــى         . أ

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ینایر -

والمقدمة فى اطار اتفاقیة التعـاون بـشأن ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ینایر -

-----------------------------------------PCTالبراءات 

٧

والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس ٢٠١٣ات التى تم قبولها خالل شهر ینایر بیان بالطلب-

---------------------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (

٣٢

والمقدمة فى اطار اتفاقیة التعـاون بـشأن ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ینایر 

--------------------)من القانون١٧ام المادة وفقا الحك(PCTالبراءات 

٣٦

٣٩-معاهدة باریسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣ینایر بیان البراءات الصادرة خالل شهر -

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣ینایر بیان البراءات الصادرة خالل شهر-

------------------------------------------ PCTالبراءات 

٤٤

٧٢---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٧٥----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

٨٠------------------------------------------بیان بدمج الشركات 

٨٢-------------------لتى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه بیان بالطلبات ا-

١٠٩-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

ــا - ــ ١١٤-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ



٢

ت التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق بیـان بـالبراءات والطلبـا-

١١٨----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٣٥-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة -



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمزالبیان الببلیوجرافى
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

22تاریخ تقدیم الطلب 

بیانات األسبقیة  

31:  رقـم األسبقیـة 

32:تاریخ األسبقیة  

33:دولة األسبقیـة 

44البراءةطلب تاریخ النشر عن قبول 

51التصنیف الدولي للبراءات 

54تسمیة االختراع

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

74اسم الوكیل

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )
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ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

ن تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً م
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2007110603
(22)2007/11/21
(71)Crystal lagoons corporation llc

(72)FERNANDO BENJAMIN FISCHMANN TORRES

سمر احمد اللباد (74)
إلغراض الترفیھ مع متر مكعب١٥٠٠٠عملیة للحفاظ على أجسام من الماء تزید حجما عن (54)

االستوائیة بتكلفھ منخفضةخواص الشفافیة والنظافھ شابھھ لحمامات ألسباحھ والبخار
(31)3225-2006
(32)2006/11/21
(33)CL
(51)int. Cl. C02F1/00; C02F9/00; E04H4/00

-   2(21)2008020246
(22)2008/2/11
بسام أحمد أحمد بدوى زاید(71)

بسام أحمد أحمد بدوى زاید(72)

٨٤قنابل اإلطفاء ب (54)
(51)int. Cl. A62C 3/02,F42B 12/20



٤

-   3(21)2009101499
(22)2009/10/12
محمود ابراھیم احمد محمد(71)

محمود ابراھیم احمد محمد(72)

تكییف یعمل ببخار الماء(54)
(51)int. Cl. F24F 5/00,

-   4(21)2010030339
(22)2010/3/1
أحمد عاطف جمعھ مراد-ا(71)

رحمن حسن عبد ال-٢
امل جالل احمد-٣

احمد عاطف جمعھ مراد(72)

امل جالل احمد ابو العال

حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

تحفیز التئام الجروح بمستحضرات مستخلص الشرش الجاموسى الخام(54)
(51)int. Cl. A23C21/00,A23C9/13,A61K38/00



٥

-   5(21)2011030353
(22)2011/3/6
(71)FOMINAYA, S.A

(72)Mercedes Gonzalez Salmron

ھدى احمد عبد الھادى(74)
اداه الشطف الھوائیھ المائیھ الحواض المرحاض(54)
(31)P201030319
(32)5/3/2010
(33)ES
(51)int. Cl. E03D1/30

-   6(21)2011040565
(22)2011/4/12
(71)MSK Verpackungs-Systeme GmbH

(72)Frank Rolf Michels

Norbert Vermeulen

Enrico Czok

Michael Oymann

Sergealekseew

ھیر میخائیل رزق س(74)
جھاز و طریقھ لتغلیف طبقھ رقیقھ حول مجموعھ اجسام(54)
(31),0١٠٠٠٣٩٨٩
(32)2010/4/15
(33)DE
(51)int. Cl. B65B 9/13



٦

-   7(21)2010081345
(22)2010/8/9
روال سمیر عبد الرحمن عفیفى(71)

روال سمیر عبد الرحمن عفیفى(72)
طریقھ معدلھ لتكوین ومتابعھ فقاعات الھیدروجین فى جھاز(54)
(51)int. Cl. H01M8/06



٧

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٨

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االعت ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٩

-   1(21)2008071257
(22)2008/7/27
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP

UNITED OF STATES OF AMERICA
(72)YANG, QING

JAYARATNE Kumudini C

JENSEN Michael D
MCDANIEL, MAX P
MARTIN, JOEL L
THORN, MATTHEW G
LANIER, JERRY T
CRAIN, TONY R

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
من أجل بلمرة البولیمرات ثنائیة التشكیلحفازات میتالوسین ثنائیة(54)
(31)11/359.972 - PCT/US2007/062555
(32)2006/2/22 - 2007/2/22
(33)US
(51)int. Cl.8 C07F 15/00,C08F 10/00,C08F 4/659,C08F 4/659



١٠

-   2(21)2008071258
(22)2008/7/27
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP -UNITED

STATES OF AMERICA
(72)YANG,QING

JENSEN MICHARL D

MARTIN Joel L

THORN MATTHEW

MCDANIEL MAX P

YU YOULU

ROHLFING DAVID C

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
الطویلةسالسلحفازا بلمرة إلنتاج بولیمرات ذات مستویات منخفضة من تفرع ال(54)
(31)11/345,966 - PCT/US2007/061519
(32)2006/2/2 - 2007/2/2
(33)US
(51)int. Cl.8 C07F 15/00,C08F 10/00,4/659



١١

-   3(21)2009020221
(22)2009/2/17
(71)CARBON SOLUTIONS INC.-CANDA

(72)JOHNSON, Richard L.

KUZUB, R. Eugene

TAK, Jin Kwon

سمر احمد اللباد (74)
كربون منشط مشرب بحمض وطریق لتكوینھ واستخدامھ(54)
(31)60/823,347 - PCT/CA2007/001492
(32)2006/8/23 - 2007/8/23
(33)US
(51)int. Cl.8 B01D 53/58,B01J 20/32,C01B 31/08,C05C 3/00,C05F 11/00,

-   4(21)2009060928
(22)2009/6/17
(71)UOP LLC -UNITED STATS OF AMERICA

(72)BOZZANO, Andrea G.

GLOVER, Bryan K.

سمر احمد اللباد (74)
الكیمیائىتحویل مؤكسد إلى أولیفینات بواسطة البلمرة الثنائیة والتبادل(54)
(31)PCT/US2007/086494 - 11/643,604
(32)2007/12/5 - 2006/12/21
(33)US
(51)int. Cl.8 C07C 6/04



١٢

-   5(21)2010010048
(22)2010/1/11
(71)FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED-NEWZEALAND

(72)ILLINGWORTH, David

JANSSEN, Patrick William Mary

CANT, Philip Arthur Euan

STEPHENS, Graeme Rober

سراج الدینانیس ھدى (74)
طریقھ النتاج مركزات نكھھ مكثفھ للمنتجات اللبنیھ(54)
(31)PCT/NZ2008/000168 - 556528
(32)2008/7/14 - 2007/7/13
(33)NZ
(51)int. Cl.8 A23C 15/14,A23C 9/152,A23C 9/156,A23D 7/04,A23L 1/29



١٣

-   6(21)2010010078
(22)2010/1/17
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

UNITED STATS OF AMERICA
(72)TANG, Ming

SUN, Yongmei

PRICE, Kenneth, Nathan

GONG, Suxuan

LIU, Sen

HECHT, Stacie, Ellen

SIVIK, Mark, Robert

YAN, Peng

سراج الدینانیس ھدى (74)
وبلولیمر تركیب منظف یحتوى على ماده مصاحبھ خافضھ للتوتر السطحي معززه للرغوه(54)

نشط السطح مثبت للرغوه
(31)60/961,184 - PCT/IB2008/052806
(32)2007/7/19 - 2008/7/11
(33)US
(51)int. Cl.8 C11D 1/00, 3/00, 3/22, 3/37



١٤

-   7(21)2010020174
(22)2010/2/2
(71)THYSSENKRUPP UHDE GMBH -GERMANY

(72)HEINRITZ-ADRIAN, Max

NOLL, Oliver

SCHWASS, Rolf

WENZEL, Sascha

GEHRKE, HELMUT

MIAN, MUHAMMAD IQBAL

سمراحمد اللباد(74)
تجدید المحفزات لنزع الھیدروجین من مركبات االلكان(54)
(31)PCT/EP2008/006059 - 10 2007 036 750.5
(32)2008/7/24 - 2007/8/3
(33)DE
(51)int. Cl.8 B01J 38/12, B01J 38/16,C07C 5/333



١٥

-   8(21)2010030399
(22)2010/3/14
(71)MEVLABS, INC. -UNITED STATS OF AMERICA

(72)KOLLARS, Thomas

سراج الدینانیس ھدى (74)
بداخلھاتركیبات وادوات لتسلیم مركبات الى المفصلیات والكائنات الدقیقھ(54)
(31)PCT/US2008/075324 - 60/970,552
(32)2008/9/5 - 2007/9/7
(33)US
(51)int. Cl.8 A01N 25/08

-  9(21)2010030437
(22)2010/3/18
(71)1-GOODWIN, Edward, Henry-UNITED KINGDOM

2- HARTSHORN, Richard, Andrew -UNITED KINGDOM
(72)GOODWIN, Edward, Henry

HARTSHORN, Richard, Andrew

ھدى احمد عبد الھادى(74)
جھاز الختزال الرش لوعاء لطقم صحى(54)
(31)PCT/GB2007/003563
(32)2007/9/20
(33)GB
(51)int. Cl.8 A47K 1/14,E03C 1/262,E03D 13/00



١٦

-  10(21)2010030471
(22)2010/3/23
(71)1-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.  -JAPAN

2- Japan Oil, Gas and Metals National Corporation -JAPAN
3- INPEX CORPORATION-JAPAN
4- NIPPON OIL CORPORATION -JAPAN
5- Japan Petroleum Exploration Co., Ltd-JAPAN
6- COSMO OIL CO., LTD-JAPAN

(72)TANAKA, Yuichi
ھدى انیس سراج الدین(74)
عملیھ النتاج وقود الدیزل(54)
(31)PCT/JP2008/067271 - 2007-256545
(32)2008/9/25 - 2007/9/28
(33)JP
(51)int. Cl.8 C10G 2/00,C10G 45/58, 47/00, 65/14, &C10L 1/08

-  11(21)2010030474
(22)2010/3/23
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP

UNITED STATS OF AMERICA
(72)MCDANIEL, Max P.

YU, Youlu

MARTIN, Joel L.

ROHLFING, David C.

YANG, Qing
JENSEN, MICHAEI

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
حفازات بلمره النتاج بولیمرات لھا مرونھ صھاره منخفضھ(54)
(31)PCT/US2008/011056 - 11/904,735
(32)2008/9/24 - 2007/9/28
(33)US
(51)int. Cl.8 C07F 17/00,C08F 10/00,C08F 4/6592



١٧

-  12(21)2010030491
(22)2010/3/25
(71)HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

UNITED STATS OF AMERICA
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قنوات دخول امامیھمتزایده فى حاالت
(31)61/040,866 - 61/048,464 - PCT/SE2009/050228
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(31)61/085692  - PCT /US 2009/051379 - 12/349851
(32)2008/8/1 - 2009/7/22 - 2009/1/7
(33)US
(51)int. Cl. 8 G06F 17/18



٢٦

-  30(21)2011030350
(22)2011/3/3
(71)MANTOCK, Paul, Lenworth -UNITED KINGDOM

(72)MANTOCK, Paul, Lenworth
سمر احمد اللباد(74)
قدره فقد صفر في نقل شحنھ وكبل ارسال اشاره(54)
(31)0816106.9 - PCT/GB2009/002122
(32)2008/9/4 - 2009/9/3
(33)GB
(51)int. Cl. 8 H01B7/30

-  31(21)2011030394
(22)2011/3/13
(71)1-BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

UNITED STATS OF AMERICA
2-BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
UNITED STATS OF AMERICA

(72)EDWARDS, Stephen T.

COLEY, Christopher J.

EDWARDS, Michael L.

SHAFER, Donald F.
ALBERTY, MARK W.
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٣٢

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

اتفاقتى الجات وباریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٣

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اص دارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
شار  االت الم ى الح راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق الیھ

"البراءة  



٣٤
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(22)2005/3/20
اسامھ عبد الجواد نصر نوفل(71)
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ورثھ -عادل محمد مطاوع - وائل محمود سامى ابو الفتوح - نازك عبد اللطیف الجندى(71)

محمد رنا- احمد محمد عادل العجاقى - محمد عادل العجاقى وھم كوكب ندیم عمر السراج 
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(51)int. Cl. A61K6/033,A61K6/08,A61L27/12



٣٦

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ینایر بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٧

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى ا جراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
اال ى الح راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ ت الم

"البراءة  
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٣٩

بیان
٢٠١٢ینایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٤٠

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفك وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤١

-   1(11)026044
(21)2009071036
(22)2009/7/5
حمدى على ابراھیم(71)

)حمدي الدا(شارع دمشق میدان الجامع مصر الجدیدة 62
حمدى على ابراھیم(72)

(73)
مرشد استخدام المیاه(54)
(51)int. Cl. F16K 1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2(11)026046
(21)2008061092
(22)2008/6/25
محمد اسماعیل عبد المقصود العربى(71)

ع.م.مركز بسیون ـ قریة بار الحمام ـ حارة الجامع ـ ج-محافظة الغربیة 
محمد اسماعیل عبد المقصود العربى(72)
نظام میكانیكى لشحن وتفریغ حموالت عربات ومقطورات النقل(54)
(51)int. Cl. B60D 7/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢

-   3(11)026047
(21)2005080356
(22)2005/8/6
عمرو حلمى أحمد عبد المجید/ مھندس(71)

جمھوریة مصر -محافظة القاھرة -حلوان -التبین - مساكن الخبراء -٤شقة - ٥٦بلوك 
العربیة

عمرو حلمى أحمد عبد المجید/ مھندس(72)
(73)
تسمح بمرور الضوء والھواء حاجبة للرؤیةنافذة (54)
(51)int. Cl. E06B 9/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4(11)026053
(21)2009091315
(22)2009/9/3
مدینة مبارك لألبحاث العلمیة و التطبیقات التكنولوجیة(71)

رقم –اإلسكندریة –دة مدینة برج العرب الجدی- البحوث حى الجامعات ومراكز
٢١٩٣٤بریدى

محمد عبد المعز السعدى/ االستاذ الدكتور(72)
السید السید حافظ/االستاذ

احمد السید ابراھیم جمعة/االستاذ

رحاب یس احمد غریب فراج

احمد خلف ریاض رسالن

محمود السید عبد اللطیف دیاب(74)
اه بغرض انتاج الدیزل الحیوىنظام لحصد الطحالب من المی(54)
(51)int. Cl. C11B 3/08,  3/10,& C12M 1/04,&C12P 7/64

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٣

-   5(11)026059
(21)2010091508
(22)2010/9/7
(71)SUZHOU EAGLE ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURING Co.

LTD
699 TONGYUAN ROAD,SUZHOU INDUSTRIAL PARK SUZHOU
CITY-CHINA

(72)BAOGUI WU
سمر اللباد(74)
نظام رفع بالتعلیق لعربات جولف مزوده بعقد محوریھ ُمحسنھ(54)
(31)201010131598.X
(32)2010/3/11
(33)CN
(51)int. Cl. B60G 7/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   6(11)026072
(21)2009081195
(22)2009/8/9
محمود عبد اللطیف محمود محمد / المھندس(71)

٢٠شقة ٤الدور شارع جزیرة بدران روض الفرج القاھرة81
محمود عبد اللطیف محمود محمد / المھندس(72)
عوامھجھاز بماسورة واحدة لشحن وتفریغ خزان المیاه او اى سوائل اخرى ویعمل بدون (54)
(51)int. Cl. F04F 5/24

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر ینایر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٤٥

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢انون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٦

-   1(11)026045
(21)2010050906
(22)2010/5/31
(71)SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. - VALLOUREC

MANNESMANN OIL & GAS FRANCE
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka,5410041 japan-
54, rue Anatole France, AULNOYE-AYMERIES,F-59620 -france

(72)KUNIO GOTO,

MASARU TAKAHASHI,

RYUICHI IMAI,

TAKAYUKI KAMIMURA,

KEISHI MATSUMOTO,

MICHIHIKO IWAMOTO,

STEPHANIE RAI,

(73)
شركھ سماس للملكیة الفكریة(74)
وصلھ ملولبھ لالنابیب(54)
(31)- PCT/JP2008/071856- 2008-268817 -2007-313378
(32)2007/12/4 - 2008/10/17 - 2008/12/2
(33)JP - JP - JP
(51)int. Cl. B05D 7/24,F16L 15/04

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٤٧

-   2(11)026048
(21)PCT/NA2006/001041
(22)2006/11/1
(71)Saudi Basic Industries Corporation

P.O.BOX 5101, RIYADH 11422-SAUDI ARABIA
(72)BASHIR ZAHIR,

SIDDIQUI, Jamil

Sampath, Venkatanathan

AL-luhaidan, khalid

(73)
كریھشركھ سماس للملكیھ الف(74)
عملیة إلنتاج بولیستر إسھامـي بولى ایثیلین تیرفیثاالت(54)
(31)PCT/IB2005/001577 - 04010616.3
(32)2005/4/8 - 2004/5/5
(33)WO - EP
(51)int. Cl. C08G63/83, 63/80, 63/183,& C08J5/18, D01F6/84

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨

-   3(11)026049
(21)2010030361
(22)2010/3/7
(71)SSM SCHARER SCHWEITER METTLER AG

Neugasse 10,CH-8812 Horgen -switzerland
(72)BONI, Franz

(73)
سماس للملكیھ الفكریھ(74)
طریقھ لمراقبھ وجود ماده صقل(54)
(31)PCT/EP2007/007930
(32)2007/12/9
(33)EP
(51)int. Cl. B65H 71/00,D06B 23/28

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٤٩

-   4(11)026050
(21)2010010041
(22)2010/1/10
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215,CH-4058 Basel - switzerland
(72)ACKERMANN, peter

BOBBIO, Carla

CORSI, Camilla

EHRENFREUND, Josef

MCGINLEY, Ann Monica

VERRAS, Andreas

TITULAER, Ruud

(73)
سھیر میخائیل رزق /أ(74)
مشتقات ایزوثیازول و بیرازول كمبیدات للفطریات(54)
(31)- PCT/EP2008/005589- 0713479.4
(32)2007/7/11 - 2008/7/9
(33)GB - EP
(51)int. Cl. A01N 43/40,A01N 43/54,C07D 401/06,C07D 417/06,C07D

417/14

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٥٠

-   5(11)026051
(21)2010101797
(22)2010/10/25
(71)DLB Draht und Litzen GmbH

Malteserstrasse 149,12277 Berlin - germany
(72)EICHELMANN, Klaus

(73)
او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و(74)
طریقھ انتاج ضفیره وضفیره تشتمل على تعدد اسالك(54)
(31)PCT/EP2009/004049 - 10 2008 027 295.7
(32)2009/6/5 - 2008/6/6
(33)EP - DE
(51)int. Cl. H01B 13/02, 7/00

سنة  ٢٠: مایةمدة الح



٥١

-   6(11)026052
(21)2010111842
(22)2010/11/1
(71)INVENTIO AG

SESTRAS 55-POSTFACH CH 6052 HERGISWIL - switzerland
(72)ILLEDITS, Thomas

NOVACEK, Thomas

MATHEISL, Michael

(73)
ماجده ھارون(74)
زین لمرقاه متحرك او ممشى متحركدراب(54)
(31)- PCT/EP2009/055429- 08156619.2
(32)2008/5/21 - 2009/5/5
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B66B 23/24

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٢

-   7(11)026054
(21)2010071232
(22)2010/7/20
(71)BASF SE

67056 Ludwigshafen - GERMANY
(72)BOLIN, David G.

(73)
طھ حنفى محمود(74)
جھاز لمكافحھ االفات(54)
(31)PCT/EP2009/050765- 61/023,553
(32)2008/1/25 - 2009/1/23
(33)US - EP
(51)int. Cl. A01M 1/20

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-   8(11)026055
(21)2010071175
(22)2010/7/12
(71)BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION GROUP, INC.

20 S. Van Buren Avenue,Barberton, OH 44203- U.S.A
(72)WHITE, William, J.

ALBRECHT, Melvin, J.

MARSHALL, Jason, M.

SHIFFER, Dennis, R.

(73)
ھشام مفید الدیب(74)
مبادل حرارى(54)
(31)PCT / US 2009 / 030978 - 61/020,882 -
(32)2008/1/14 - 2009/1/14
(33)US - US
(51)int. Cl. F28F 9/00

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-   9(11)026056
(21)2008111878
(22)2008/11/18
(71)DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

2040 Dow Center,Midland, MI 48674
(72)VAIRO, Giuseppe

LISTA, Giuseppe

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)
لدینة مرنة من البولى یوریثان لھا مقاومة معززة للتحلل المائى(54)
(31)60/801,335 - PCT/US2007/069108
(32)2006/5/18 - 2007/5/17
(33)US - US
(51)int. Cl. C08G 18/42,18/66,

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٥٥

-  10(11)026057
(21)2009091356
(22)2009/9/15
(71)IZCARA ZURRO, Jesus

Calle Tutulu, 20-2,E-48007 Bilbao- SPAINE
(72)IZCARA ZURRO, Jesus

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
مائع عازل كھربى قابل للتحلل بعامل بیولوجى(54)
(31)PCT/ES2007/000148
(32)2007/3/16
(33)ES
(51)int. Cl. H01B 3/20,H01F 27/12

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٥٦

-  11(11)026058
(21)2010091537
(22)2010/9/14
(71)COMMERZIALBANK MATTERSBURG IM BURGENLAND

AKTIENGESELLSCHAFT
Judengasse 11,A-7210 FORCHTENSTEIN- AUSTRIA

(72)PHILIPP, Franz, Josef

(73)
سمر اللباد(74)
طریقھ لتشكیل عامل رابط للزیت(54)
(31)PCT/AT2009/000095 - A 424/2008
(32)2009/3/9 - 2008/3/17
(33)AT - AT
(51)int. Cl. C09K 3/32

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٥٧

-  12(11)026060
(21)2011061063
(22)2011/6/21
(71)CHAIGNE, Patrick - VAZEILLE, Joel

53 bis avenue Gabriel Peri F-94100 Sain-Maur Des Fosses (FR) -
Tour Totem 57 Quai de Grenelle F-75015 Paris (FR)

(72)CHAIGNE, Patrick

VAZEILLE, Joel

(73)
سمر اللباد(74)
قنینھ ناقلھ(54)
(31)- PCT/FR2009/052456-  0858943
(32)2008/12/22 - 2009/12/9
(33)FR - FR
(51)int. Cl. B65G 35/08

سنة٢٠: یةمدة الحما



٥٨

-  13(11)026061
(21)2008010118
(22)2008/1/23
(71)AKZO NOBEL N.V (NETHERLANDS)

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem (NL)
(72)KORVEMAKER, ALBERT LUCAS

HOOGESTEGER, FRANS JOHANNES

WAANDERS, PETRUS PAULUS

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
شكل بیروكسید معبا(54)
(31)60/716 033  - PCT/EP2006/064438- 05106787.4
(32)2005/9/9 - 2005/7/25 - 2006/7/20
(33)US - EP - EP
(51)int. Cl. B65D 85/84, 90/34,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-  14(11)026062
(21)2010111993
(22)2010/11/28
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202- U.S.A
(72)COURCHAY, Florence, Catherine

NUYTS, Walter

WINTER, Johannes, Georg

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
ماده خافضھ للتوتر السطحىسائل مركز من(54)
(31)PCT/US2009/045443 - 08157405.5
(32)2009/5/28 - 2008/6/2
(33)US - US
(51)int. Cl. C11D3/20,10/04,11/04,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٠

-  15(11)026063
(21)2010091497
(22)2010/9/7
(71)NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. - Japan Oil, Gas and

Metals National Corporation - Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
INPX CORPORATION– NIPPON OIL &ENERGY

CORPORATIAN- COSMO OIL CO., LTD. -
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,1008071 - 1310, Omiya-
cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,2128554 - 7-12,
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,1000005 - 1-1-1, Shibaura,
Minato-ku, Tokyo,1058528 -- TOKYO-JAPAN

(72)TANAKA, Yuichi

(73)
ھدى سراج الدین(74)
قھ لحساب درجھ تكسیر كسر الشمعطریقھ معالجھ كقاعده النتاج وقود الدیزل و طری(54)
(31)2008-065767 - PCT/JP2009/054652
(32)2008/3/14 - 2008/3/11
(33)JP - JP
(51)int. Cl.   C10G 47/36,  2/00,  45/62,  47/18, 65/14

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٦١

-  16(11)026064
(21)2008071228
(22)2008/7/22
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (UNITED STATES OF

AMERICA)
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-UNITED
STATES OF AMERICA

(72)SOUTER, PHILIP, FRANK

BURDIS, JOHN, ALLEN

LANT, NEIL, JOSEPH

(73)
ھدى أنیس سراج الدین(74)
تركیبات منظفات صناعیة(54)
(31)PCT/US2007/001594 - 60/761 188 - 60/796 267 - 60/854 787
(32)2007/1/22 - 2006/1/23 - 2006/4/28 - 2006/10/27
(33)US - US - US - US
(51)int. Cl. C11D3/386,3/40&C12N9/20,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٢

-  17(11)026065
(21)2008122021
(22)2008/12/17
(71)ABLOY OY

Wahlforssinkatu 20,FI-80100 Joensuu- FINLAND
(72)MARTIKAINEN, Kaarlo

(73)
ھدى سراج الدین(74)
مفتاح وقفل أسطوانى لھ لسان على شكل قرص(54)
(31)PCT/FI2007/050340 - 20065422
(32)2007/6/11 - 2006/6/19
(33)FI - FI
(51)int. Cl. E05B 19/00,  21/06

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٦٣

-  18(11)026066
(21)2010101667
(22)2010/10/3
(71)STAMICARBON B.V

Mercator 2 NL-6135 KW Sittard- NETHERLANDS
(72)MENNEN, JOHANNES HENRICUS

(73)
سمر اللباد(74)
عملیھ لزیاده قدره مصنع یوریا(54)
(31)PCT/EP2009/053748 - 08006710.1
(32)2009/3/30 - 2008/4/2
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B01J 12/00,&C07C 273/04, 275/06

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٦٤

-  19(11)026067
(21)2010101802
(22)2010/10/26
(71)SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC

330 Nw Brandon Drive Pullman, WA 99163 (US)
(72)SCHWEITZER, Edmund O.

FEIGHT, Laurence, V

DUROS, James, Manely

RAUCH, Joseph, Robert

(73)
سمر اللباد(74)
مبین دائرة أخطاء ثالثي األطوار(54)
(31)61/042.636– PCT/US2009/039403
(32)2008/4/4 - 2009/4/3
(33)US - US
(51)int. Cl. H02H 3/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٥

-  20(11)026068
(21)2010111941
(22)2010/11/21
(71)STAMICARBON B.V

Mercator 2 NL-6135 KW Sittard- NETHERLANDS
(72)GEVERS, Lambertus Wilhelmus

MEESSEN, Jozef Hubert

MENNEN, Johannes Henricus

(73)
سمر احمد اللباد(74)
عملیھ النتاج الیوریا من االمونیا وثانى اكسید الكربون(54)
(31)PCT/EP2009/056066 - 08156422.1 -
(32)2008/5/19 - 2009/5/19
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C07C 273/00,273/04,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٦

-  21(11)026069
(21)2009091388
(22)2009/9/23
(71)NORTHSTAR BATTERY COMPANY LLC - RSR

TECHNOLOGIES
4000 Continental Way,Springfield, Missouri 65803 - 2804 Sea Harbor
Road,Dallas, Texas 75212- U.S.A

(72)PRENGAMAN, David R.

FLEMING, Frank Albert

(73)
سمر اللباد(74)
بزموت للوح الموجب لبطاریات رصاص –فضة –قصدیر –سبیكة تحتوي على رصاص (54)

حامضیة
(31)- PCT/US2008/057410 - 12/049,700- 60/895,885
(32)2007/3/20 - 2008/3/19 - 2008/3/17
(33)US - US - US
(51)int. Cl. C22C 11/06,H01M 4/68

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٦٧

-  22(11)026070
(21)2009081258
(22)2009/8/19
(71)MICROBAN PRODUCTS COMPANY

11515 Vanstory Drive, Suite 125,Huntersville, NC 28078- U.S.A
(72)CAMPBELL, Alvin, Lamar

(73)
سمر اللباد(74)
تركیبھ خزفیھ مزججھ مضاده للمیكروبات(54)
(31)- PCT/US2008/054190 - 60/890,666-60/890,673
(32)2007/2/20 - 2007/2/20 - 2008/2/16
(33)US - US - US
(51)int. Cl.   C04B 35/453,35/45,

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٦٨

-  23(11)026071
(21)2010071156
(22)2010/7/7
(71)REYNOLDS, Richard, Arthur, Henry

22 Marti Street,Bayview Heights,Cairns, Queensland 4868-
AUSTRALIA

(72)REYNOLDS, Richard, Arthur, Henry

(73)
سمراحمد اللباد(74)
مجموعھ تربینیھ(54)
(31)- PCT/AU2009/000010-2008900080
(32)2008/1/8 - 2009/1/6
(33)AU - AU
(51)int. Cl.   F03B 13/10, 3/12,F01D 5/04, 1/22,

سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٦٩

-  24(11)026073
(21)2010101823
(22)2010/10/28
(71)AROS S.R.L

Via Einaudi, 4/1E I-37010- Affi- ITALY
(72)FIORATTI, Stefano

(73)
سمر احمد اللباد(74)
عملیھ لتقویھ كتل او بالطات من ماده صخریھ(54)
(31)- PCT/IB2009/005437- VR2008A000053
(32)2008/4/30 - 2009/4/30
(33)IT - IB
(51)int. Cl. B28D 1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٠

-  25(11)026074
(21)2010020197
(22)2010/2/7
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm- SWEDEN
(72)PARKVALL, Stefan

TYNDERFELDT, Tobias

DAHLMAN, Erik

(73)
سمر اللباد(74)
خلط اتصال صاعد اثناء الوصول العشوائي(54)
(31)PCT/SE2008/050832- 11/835,782
(32)2007/8/8 - 2008/3/7
(33)US - SE
(51)int. Cl. H04W 74/08,H04W 76/02,H04W 88/00

سنة  ٢٠: ة الحمایةمد



٧١

-  26(11)026075
(21)2009030275
(22)2009/3/1
(71)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,1048260- JAPAN
(72)KOZUKI, Yumiko

(73)
سمر اللباد(74)
داي اعیة تشتمل على خلیط كمذیب من ھیدروكربونات عطریة كمذیب وتركیبة كیمیائیة زر(54)

ایمیدازولیدینون-٢-داى میثیل-٣، ١أسیتات بروبیلین جلیكول و
(31)2006-262136 - PCT/JP2007/068911
(32)2006/9/27 - 2007/9/20
(33)JP - JP
(51)int. Cl.  A01N 25/04, 25/02, 51/00, 47/36, 43/48, 43/56& A01P 1/00,

7/04, 13/00
سنة  ٢٠: مدة الحمایة



٧٢

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٧٣

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٧٤

-   1(21)PCT/NA2007/000223
(22)2007/2/27
ویث ریسیرش ایرالند  لیمتد(71)
ھدى عبد الھادى(74)
إنتاج متعدد ببتیدات(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ویث ریسیرش ایرالند  لیمتد:مـــن
ماسیتوكالزفایزر ایرلندا فار:الـــى

19/12/2012 :بـتاریخ

-   2(21)2008101762
(22)2008/10/27
یو فارما سیتوكال كولیمتدبان(71)
سمر أحمد اللباد(74)
مشتقات داى ھیدروبیرازولو بیریمیدینون(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
بانیو فارما سیتوكال كولیمتد:مـــن
اس دى كیة كیةام:الـــى

21/01/2013 :بـتاریخ

-   3(21)PCT/NA2007/000224
(22)2007/2/27
ویــث ریسیرش ایرالند لیمتد(71)

االسكندریة–١١١٧ب . ص 

ھدى احمد عبد الھادى(74)
أنظمة وطرق ألنتاج البروتین(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ویــث ریسیرش ایرالند لیمتد:مـــن
فارماسیتوتیكالزفایزر ایرلندا:الـــى

19/12/2012 :بـتاریخ



٧٥

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٧٦

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٧٧

-   1(21)PCT/NA2006/000952
(22)2006/10/2
اوه سى اى فارماسوتیكالس اى ان سى (71)

امریكا-١١٧٤٧٤میلفیل ان واى ١١٠سوز سیرفیس رود سیت 58

سمر اللباد(74)
٦.٦مثبطات بروتین كیناز غیر متجانسة ثنائیة الحلقات بھا استبدال فى الموضعین (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اوه سى اى فارماسوتیكالس اى ان سى :مـــن
اوه سى اى فارماسوتیكالس ال ال سى :الـــى

3/02/2013 :بـتاریخ

-   2(21)2008050812
(22)2008/5/18
سى ناىاوه سي أي فارماسوتیكالز ا(71)

امریكا-١١٧٣٥بیوسینس بارك درایف فارمانیجدال نیویورك 1

سمر أحمد اللباد(74)
مدمجة ثنائیة الحلقاتM TORمثبطات(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
سى ناىه سي أي فارماسوتیكالز ااو:مـــن
اوه سي أي فارماسوتیكالز ال ال سى :الـــى

23/01/2013 :بـتاریخ



٧٨

-   3(21)2008050813
(22)2008/5/18
یو اتش دى ایھ جى ام بى اتش (71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١، ١٥اس تى ار - یو اتش دى اى –فریدریش 

سمر اللباد(74)
نظام تھویھ لفرن كوك یتم فیھ التحكم المركزى فى الھواء االولى والثانوى(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دى ایھ جى ام بى اتش :مـــن
سینكروب یو اتش دى اى جى ام بى اتش :الـــى

04/02/2013 :بـتاریخ

-   4(21)2010010013
(22)2010/1/4
ھولدینجزكولیمتد(71)

.كوریا–٤٤٥٨١٣دو –سى، جایوجى –میون ، ھاواسیونج –رى، بالتان –ھاجیو 893-5

محمود رجائى الدقى(74)
الطرفیھn مشتقات ببتید انسولینى االنتحاء معدل بحامض امینى عند ذره(54)

شركةتعدیل اسم ال:التقریر القانونى
ھولدینجزكولیمتد:مـــن
لیمتد، ھانمى ساینس كو :الـــى

28/01/2013 :بـتاریخ



٧٩

-   5(21)2011020309
(22)2011/2/24
نوفاتیك بیوسول (71)

كارلسروه، المانیا٧٦١٣٣، ، ٣٠یرینستراس 

وجدى نبیھ عزیز(74)
جھاز حرارى شمسى(54)

تعدیل اسم الشركة:القانونىالتقریر
نوفاتیك بیوسول :مـــن
اتشنوفاتیك سوالر جى ام بى:الـــى

06/02/2013 :بـتاریخ

-   6(21)PCT/NA2004/000041
(22)2004/6/8
موتوروال اى ان سى (71)

ه االمریكیھالوالیات المتحد-٦٠٠٤٨لیبیرتیفیللي ٤٥نورز یو سى ھیجواى 600

سمر احمد اللباد(74)
طریقة مزامنة لمجموعتین من البیانات فى نظام اتصاالت السلكى(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
موتوروال اى ان سى :مـــن
موتوروال موبیلتى اى ان سى:الـــى

28/01/2013 :بـتاریخ



٨٠

انبی
بدمج الشركات 



٨١

-   1(21)2010111929
(22)2010/11/14
تاكیدا سـان دییجـو انـك (71)

االسكندریھ–١١١٧ب . ص

ھدى احمد عبد الھادى(74)
منشطات جلوكوكیناز(54)

دمج مالك:التقریر القانونى
تاكیدا سـان دییجـو انـك :تم دمج مالك البراءة

تاكیدا سان فرانسیسكو انك:مع شركة 
تاكیدا كالیفورنیا انك:لتكون

20/1/2013 :بـتاریخ



٨٢

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٨٣

-   1(21)2008060912
(22)2008/6/1
.شركة امریكیة- ألكون ریسیرش لیمتد (71)

الوالیات ٧٦١٣٤فورت ورث، تكساس ٨-٤ساوث فري واي،میل كود تي بي 6201
.المتحدة

بیرازینات لعالج - )ون-٢-اندول- ھیدروثاني–٣، ١(بیرازینات و - )یل-٥-اندازول)(54)
.كیناز(RHO) االمراض و الحاالت التي یسببھا

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2008060941
(22)2008/6/5
نوفارتیـس أ ج ، شركة مساھمة(71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥یختستراس 

مركبات عضـــویة(54)
ھدى عبد الھادى(74)

اإلدارة الخاص باستیفاء قرار اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3(21)2008060959
(22)2008/6/9
ذى ریجنتس اوف ذى یونیفرسیتى اوف میتشیجان(71)

ساوث ستات ستریت٣٠٠٣، ٢٠٧١اوفیس اوف تكنولوجى ترانسفیر ، ولفرین تاور ، روم 
، الوالیات المتحده االمریكیھ١٢٨٠- ٤٨١٠٩آن أربور ، أم أى ،

مواد و طرق لعالج أمراض التلیف المزمن(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا/ بعض البیانات و 



٨٤

-   4(21)2008060961
(22)2008/6/9
شركة بریطانیة مساھمة–أرو ثیرا بیوتیكس لیمتد(71)

بریطانیا-دى إیھ١١ترینیتى ستریت ، لندن إس إى – 7

للفیروساتامل مضادةمشتقات تریازولو أنیلینو بیریمیدین لإلستخدام كعو(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2008060962
(22)2008/6/9
استرا زینیكا ایھ بى(71)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–اس 

الكیل سلفونامید كوینولینات(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6(21)2008061001
(22)2008/6/15
شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي . جینتیك (71)

أمریكا-٩٤٠٨٠كالیفورنیا . سویث سان فرانسیسكو . ا دنا واي . ٤٩ام اس 

وطرق الستخدامھاOX40L أجسام مضادة لـ(54)
دسمر أحمد اللبا(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٥

-   7(21)2008061012
(22)2008/6/17
جیكیة مساھمةشركة بل.فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس ى ب - ب ا . بلجیك

المواد واألدمانإستخدام مشتقات بنزو مدمج ھتیروسیكل سلفامید فى عالج فرط إستخدام(54)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

ستیفاء قرار اإلدارة الخاص بااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   8(21)2008061014
(22)2008/6/17
شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس ى ب - ب ا . بلجیك

وخفض معدالت و مدمج ھتیروسیكل سلفامید فى خفض معدالت الدھونإستخدام مشتقات بنز(54)
الجلوكوز فى الدم

ھدى أنیس سراج الدین(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مرفقات الطلبالفكرة المقدمة وأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9(21)2008061015
(22)2008/6/17
شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس ى ب - ب ا . بلجیك

المواد واألدمانإستخدام مشتقات بنزو مدمج ھتیروسیكل سلفامید فى عالج فرط إستخدام(54)
نیس سراج الدینھدى آ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٦

-  10(21)2008061016
(22)2008/6/17
شركة بلجیكیة مساھمة.فى . ن جانسن فارما سوتیكا أ(71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس ى ب - ب ا . بلجیك

إستخدام مشتقات بنزو مدمج ھتیروسیكل سلفامید فى عالج اإلكتئاب(54)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

اء قرار اإلدارة الخاص باستیفاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11(21)2008061017
(22)2008/6/17
شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس ى ب - ب ا . بلجیك

ھتیروسیكل سلفامید فى عالج األلمإستخدام مشتقات بنزو مدمج (54)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12(21)2008061019
(22)2008/6/17
فى. جانسن فارما سوتیكا ان(71)

بلجیكا-بى بیرس ٢٣٤٠–٣٠تورنـھوتسفیج 

الصرعمسببات/استخدام مشتقات بنزو مدمج ھتیروسیكل سلفامید فى تعدیل المرض(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد ع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٧

-  13(21)2008061021
(22)2008/6/17
شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (71)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

وطرق لتخلیقھاGABAA – ن مستبدلة ، كمعدالت مستقبلمشتقات سینولی(54)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14(21)2008061036
(22)2008/6/18
شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي فارماسوتیكال (71)

ھولندا–سي بي ویسب ١٣٨١- ان ال . ٣٦فان ھویتینالن . جیھ . سي 

CB1 القنببیرازول كمعدالت لمستقبل شبیھ– (١H(–داي ھیدرو -٥، ٤مشتقات (54)
سمر أحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15(21)2008061037
(22)2008/6/18
ةشركة فرنسیة مساھم–لي البوراتورز سیرفیر (71)

كوربیفوى سیدكس ، فرنسا٩٢٤١٥بالس دى ال دیفینز 12

الصیدالنیة مشتقات أوكزیم جدیدة حلقیة غیر متجانسة، عملیة لتحضیرھا، والتركیبات(54)
المحتویة علیھا

سمر أحمد اللباد(74)
اص باستیفاء قرار اإلدارة الخاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٨

-  16(21)2008061056
(22)2008/6/22
نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سویســرا(71)

سویسرا٤٠٥٨، بازل ٢١٥شفارزفالدالى 

FGF تكون مثبطاتمشتقات بیریمیدنیل أریل یوریا التى(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17(21)2008061059
(22)2008/6/22
شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (71)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

III مركبات جدیدة(54)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ا/ بعض البیانات و 

-  18(21)2008061072
(22)2008/6/22
جالسكوسیمزكلین بیولوجیكالز اس ایھ(71)

بلجیكا–ریكسنسارت ١٣٣٠–، بى ٨٩ریو دى ال انستیتیوت 

لقاحات مترافقھ(54)
سمر أحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٩

-  19(21)2008061078
(22)2008/6/23
بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ(71)

، المانیا١٧٣م راین بنجر ستراس انجلھایم ا55216

محتویھ على تلك مشتقات بنزونیتریل مستبدل بواسطھ جلوكوبیرانوزیل وتركیبات صیدالنیھ(54)
المركبات واستخدامھا و طریقھ تصنیعھا

ھدى أحمد عبد الھادى(74)
خاص باستیفاء قرار اإلدارة الاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20(21)2008061082
(22)2008/6/24
نوفارتیس اج(71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس 

مركبات عضویھ(54)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نىالتقریر القانو
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  21(21)2008061093
(22)2008/6/25
فایزر لیمتــد(71)

.ان جى ، المملكة المتحدة ١٣،٩رامسجاتى رود ، ساندویش ، كت سى تى 

ایمیدازوالت مستبدلھ واستخدامھا كمبیدات لالفات(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ة ومرفقات الطلبالفكرة المقدمأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٠

-  22(21)2008061097
(22)2008/6/26
یابان توباكو اى ان سي(71)

الیابان- ١٠٥٨٤٢٢طوكیو –كي یو -میناتو - شوم -٢تورانومون 2-1

الڤانیال من النوع داى ھیدرو بنزوكسازین ومثبِّطات نشاط مستقبل شبیھ-٤، ٣مركبات (54)
(VR1) الفرعي االول

سمر أحمد اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  23(21)2008061106
(22)2008/6/29
كة متحدة ، امریكیةویــــث ، شر(71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

الكتاماز-عملیة لتحضیر كربوكسالدھید اوكسازین ثنائى حلقى ومثبطات بیتا(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24(21)2008061108
(22)2008/6/29
بالو لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، سویسرا–شیرینج (71)

لوسون ، سویسرا٦٠٠٤، س ھـ ٥وستراس 

المضادات الحیویة لكربونات الفینیكول(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩١

-  25(21)2008061109
(22)2008/6/29
شركة مساھمة اسبانیة–فیریر انترناشیول اس ایھ (71)

اسبانیا–برشلونة ٠٨٠٢٨-أي . ٩٤جران فیا كالیس أي ال ال 

وعملیات أسیتیك،- یل-٣-بیریدین(A-٢، ١(مركبات ھیدرازید لحمض إیمیدازو (54)
لتحضیرھا واستخدامات صیدالنیة لھا

مد اللبادسمر أح(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  26(21)2009010067
(22)2009/1/15
ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(71)

سویسرا- بازل٤٠٥٨- ، سى اتش٢١٥سوارزوالدالى 

مشتقات بیریدزین جدیدة(54)
سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو/ بعض البیانات و 

-  27(21)2009060823
(22)2009/6/2
ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

اآلمریكیةالوالیات المتحدة- ٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

حقیبة قابلة للغلق عدة مرات(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٢

-  28(21)2009060845
(22)2009/6/3
یسیارش ماتشابیج بى فىشل انترناشیونال ر(71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجى ٢٥٩٦- ان ال٣٠كاریل فان بیالندتالن 

عملیة لتحضیر الكیلین جلیكول(54)
سمر أحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلباء بعض التعدیالت لموضوعأو إجر/ بعض البیانات و 

-  29(21)2009060876
(22)2009/6/10
شركة انجلیزیة محدودة، سینجینتا لیمتد(71)

سورى جى یو ، جیلفورد، سورى ریسیرش بارك،برویستلى رود، اوربیان ریجیونال سنتر
المملكة المتحدة–واى اتش 7 ٢

بیرازین نافعة كمركبات مبیدة لالعشاب- شتقات بیریدوم(54)
سھیر میخائیل رزق(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  30(21)2009060921
(22)2009/6/17
)بى یو بى ال ( تیلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون (71)

السوید–ستوكھولم ١٦٤٨٣-أس 

طریقة ونظام إلختیار نمط ھوائى فى شبكة إتصاالت التلیفون المحمول(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عن:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٣

-  31(21)2009071089
(22)2009/7/15
میلبروك لید ریسیكلینج تكنولوجیز لیمتد(71)

ایرلندا٢وستالند سكویر دوبلین 31

النقاوه من ترداد العافیة من الرصاص في شكل من اشكال كربونات الرصاص عالیھاس(54)
.رصاص البطاریات المستھلك تشمل القطب الكھربائي الالصق

عواطف برزى قزمان(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/بعض البیانات و 

-  32(21)2009071126
(22)2009/7/26
المنحدة كلسى سوالر جروب ال ال سى ، شركة محدودة المسئولیة ، الوالیات& ویالرد(71)

االمریكیة

.ات المتحدة االمریكیة ، الوالی٤٣٦٠٤نورث ھورن ستریت ، تولدو ، او اتش 136

نظام و طریقة تغلیف شبھ موصل للوح زجاجى والمنتج الناتج(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مرفقات الطلبالفكرة المقدمة وأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  33(21)2009091317
(22)2009/9/6
نوالریس اس ایھ(71)

نیوشاتیل ، سویسرا٢٠٠٠، سي اتش ١شارع جاكیھ دروز 

الجزیرة الصناعیة المجھزة بمرافق تجمیع الطاقة الشمسیة(54)
وائل رشدي حلیم(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٤

-  34(21)2009101595
(22)2009/10/28
سیفالون انــك ، شركھ متحده(71)

، الوالیات المتحده١٩٣٥٥فرازر ، بى ایھ ٤٠١١: ب . موورس رود ، ص 41
االمریكیھ

بیرولیدین وأمالح مثیل– 2 – ( S ) مثیل بیرولیدین و– 2 – ( R ) عملیات لتحضیر(54)
الطرطرات لھا

ھدى سراج الدین(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  35(21)2009111669
(22)2009/11/11
شركة محدودة–ھیدروجین انیرجي انترناشیونال لیمتد (71)

انجلترا–ان واي ١٣٠بیلدینج وان زا ھایتس بروك الندز واي بریدج سوري كي تي 

ھ ثاني أكسید الكربون من تیارات الغازعملیھ إلزال(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  36(21)2009111688
(22)2009/11/17
شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بى فى(71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجى ٢٥٩٦- ان ال٣٠كاریل فان بیالندتالن 

نظام مفاعل، وماده ماصھ وعملیھ لتفاعل خام تغذیھ(54)
سمر اللباد(74)

ار اإلدارة الخاص باستیفاء قراعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٥

-   37(21)2002080972
(22)2002/8/28
میرك فروست كندا اند كو(71)

وفاابار ووتر ستریت ، ھالفاكس ن١٩٥٩، بیوردیز وارف تاور ون ، ٩٩٧صندوق برید 
، كندا٢اكس ٢جیھ ٣سكوتیا بى 

٤- مثبطات الكین اریل فوسفو داى استرز(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لبالفكرة المقدمة ومرفقات الطأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   38(21)2010010037
(22)2010/1/6
فاطمھ عبد الحمید محمد(71)

شبرا مصر-شارع شبرا-شارع الشھید محمود سامي24

حزام المستقیم(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   39(21)2010010067
(22)2010/1/13
یاسر محمد عبادى(71)

٤منزل رقم –شارع مصطفى الوكیل –حى االربعیین –السویس 

اثناء عملیات حفر ضالنظام الوقائى لحمایھ الدقاق وملحقاتھ من مشاكل تھیالت طبقات االر(54)
االبار البترولیھ

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٦

-   40(21)2010020182
(22)2010/2/3
اسف اس ايب(71)

المانیا-لودو یجشافین 67056

مستحلبات دقیقھ مائیھ تحتوى على مركبات عضویھ مبیده للحشرات(54)
طھ حنفي محمود(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/ بعض البیانات و 

-   41(21)2010061077
(22)2010/6/21
شركھ بنى سویف للعزل الحرارى ومواد التعبئھ(71)

المعادى الجدیده مصنع بنى سویف المنطقھ الصناعیھ بیاض العرب٢٦٣شارع 65

الفوم االسمنتى ثمانى االبعاد(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:قریر القانونىالت

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   42(21)2010071206
(22)2010/7/18
الشركھ السعودیھ للصناعات االساسیھ(71)

، المملكھ العربیھ السعودیھ١١٤٢٢، الریاض ٥١٠١ب .ص

اولفین خطیھ- طریقھ لتحضیر مركبات الفا(54)
شركھ ابو ستھ وشركاه للخدمات االداریھ واالستشاریھ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلببعض التعدیالت لموضوعأو إجراء / بعض البیانات و 



٩٧

-   43(21)2010081325
(22)2010/8/8
متحدهكابوشیكى كایشا توشیبا ، شركھ(71)

، الیابان١٠٥٨٠٠١كو ، طوكیو –كوم ، میناتو -١شیبورا 1-1

فك شفره فیدیو/ جھاز تشفیر (54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   44(21)2010101808
(22)2010/10/27
سیالنسى انترناشیونال كوربوریشن(71)

، الوالیات المتحده٧٥٢٣٤ویست ال بى جى فریواى ، داالس ، تكساس 1601 :
.االمریكیھ 

خلیكطریقھ وجھاز لمعالجھ المیثانول بالكربونیل بنظام ومیضى معزز بحمض(54)
ھدى عبد الھادى(74)

باستیفاء قرار اإلدارة الخاص اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  45(21)2010111955
(22)2010/11/22
شركھ مساھمھ بلجیكیھ-سولفاى (71)

بروكسیل ، بلجیكا١٠٥٠رو دى برنس البیر ، 33

االثیلین یكون مختلفاكب واحد على االقل مشتق مندیكلوروایثان و مر- ٢،١عملیھ لصنع (54)
وجدى نبیھ عزیز(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٨

-  46(21)2010122042
(22)2010/12/2
محرز سید جاد عطا هللا(71)

شارع طلعت حرب امبابھ82

الصندوق االسود المنزلى(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  47(21)2010122086
(22)2010/12/9
شركھ مساھمھ. ب ه. م.سیفیرین الكترو جیریتج(71)

المانیا-ساندرن ٥٩٨٤٦- ٢٧روھریھ 

جھاز منزلى(54)
.محمد محمد بكیر(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد عل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  48(21)2010122199
(22)2010/12/26
اس/ السیانو ایھ (71)

بركیرد٣٤٦٠- دك ٢١بولككین 

ق لتحضیر ھذه التركیباتتركیبات من مسحوق الدن للمضغ استخداماتھا وطر(54)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٩

-   49(21)2010020332
(22)2010/2/28
ایمــن احمــد سلیمــھ(71)

الغربیھمحافظھ–اول طنطا –الدور الثالث–برج عمر بن الخطاب –ش ابوبكر الصدیق 1

ذراعي عزملرفع كفائھ اجھزه تشتیت الطاقھ الزلزالیھ باستخدام تشكیل مكون من(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء رد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   50(21)2010030453
(22)2010/3/21
حسنى عبد الرحمن متولى سماحھ(71)

١١رقم ش سید الجویلى من عدوى سلیم –العمرانیھ الغربیھ –الجیزه 

بوابھ خروج(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   51(21)2010030456
(22)2010/3/22
حسنحسن عبد هللا (71)

الحضرة القبلیھ-شارع السرخسى3

مغذى ومخصب حیوى(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٠

-   52(21)2010040652
(22)2010/4/21
عبد هللا مسعد زین الدین(71)

االسكندریھ-السراى –شارع حسن امین متفرع من شارع االقبال 11

معدالت التحمیل طریقھ جدیده لقیاس معدل التغیر الحجمي للتربھ مع الزمن تحت تاثیر(54)
الدینامیكیھ

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   53(21)2010050830
(22)2010/5/19
نبیل محمود طلعت وھبھ سمك(71)

)القاھره(شارع عمان بالدقي محافظھ الجیزه 18

الي طاقھ كبس او كباسات في دوائر كفرامل مغتزلھ ومحولھ للطاقھ الحركیھ/ورمبات وط(54)
الماء المقطر – حراریھ مضاعفھ الستخدامھا و مصادر حراریھ اخرى في دائره كبس بخار

كطریقھ لتولید الكھرباء–او بخار سائل اخر
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد عل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   54(21)2010060916
(22)2010/6/1
عبدالحافظ یوسف حسین الوتار(71)

المنطقھ نصرمدینھ) ١٣(الدور السادس شقھ رقم-شارع عبدهللا بن طاھر ٣٠عماره رقم
السادسھ

عباءه البحر(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠١

-   55(21)2010071159
(22)2010/7/7
خلیفھ ابراھیم خلیفھ المغربى(71)

البحیره- قریھ ابو المطامیر -كوم امبو - القریھ السادسھ 

)االلكترونى( المولد االتوماتیكى (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالت لموضوعأو إجراء بعض التعدی/ بعض البیانات و 

-   56(21)2010081450
(22)2010/8/30
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–المركز القومى للبحوث مكتب اتصال براءات االختراع / شارع التحریر33

تحسین خواص االجنھ باستخدام الخالیا الجذعیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر 

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   57(21)2010091495
(22)2010/9/6
ایمن حسن امین مخیمر(71)

االسكندریھ- ندره قبلي الم–شارع ملك حفنى 445

تسییل البیتومین كیمیائیا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٢

-  58(21)2010091550
(22)2010/9/15
سولفاى(71)

بروكسیل بلجیكا١٠٥٠رو دى برنس البیر 

دیكلوروبروبانولتركیب یتضمن غلیسرول و عملیھ للحصول علیھ و استعمالھ فى صناعھ(54)
وجدى نبیھ عزیز(74)

یفاء قرار اإلدارة الخاص باستاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  59(21)2010091571
(22)2010/9/19
داورن فرانسواز(71)

فرنسا–فو سور سین ٧٨٧٤٠- اف . ریو اللي دي ال ریف 3

طریقھ لتشیید المباني من وحدات نمطیھ مصنعھ(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  60(21)2010101780
(22)2010/10/21
اي ان سي. ال كلوسور سیستمز انترناشیون(71)

امریكا-٤٧٩٣٣اف ال . كراوفوردسفیل . ایست المور ستریت 1205

نظام مكافحھ حاالت التالعب(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعدیالت لموضوعأو إجراء بعض الت/ بعض البیانات و 



١٠٣

-  61(21)2010111954
(22)2010/11/22
شركھ مساھمھ بلجیكیھ-سولفاي (71)

بروكسیل ، بلجیكا١٠٥٠رو دي برنس البیر ، 33

عملیھ النتاج اثیلین منخفض التركیز لالستخدام الكیمیائي(54)
زوجدى نبیھ عزی(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  62(21)2010111966
(22)2010/11/22
وائل یوسف محمد سید أحمد(71)

الدور الخامس–٢٣شقھ –باب اللوق –منصور ش42

دیجیتال الكترونیك كارد(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  63(21)2010111990
(22)2010/11/28
.شركھ مساھمھ بلجیكیھ-سولفاى (71)

بروكسیل ، بلجیكا١٠٥٠رو دى برنس البیر ، 33

عملیھ لصنع مركب واحد على االقل مشتق من االثیلین(54)
وجدى نبیھ عزیز(74)

دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و



١٠٤

-  64(21)2010122070
(22)2010/12/6
محمد طارق منصور احمد على(71)

القاھره- شارع عبد المجید حامد تقسیم مكھ خلف مرور السالم 35

عام المبتكرهثالجھ حفظ الط(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  65(21)2010122087
(22)2010/12/9
شركة مساھمھ. ب ه. م.سیفیرین الكترو جیریتج(71)

ساندرن المانیا٥٩٨٤٦- ٢٧روھریھ 

جھاز منزلى كھربائى(54)
محمد محمد بكیر(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  66(21)2010122100
(22)2010/12/12
انك. كو & كران(71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ٠١٢٢٦سویث ستریت ، دالتون ، ام ایھ 30

طریقھ لزیاده االلتصاق بین عنصر امن و بین لوحھ من ماده الفیبر(54)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٥

-   67(21)2010030429
(22)2010/3/17
اسامة عبد الرءوف عبد الغفار الشاذلي(71)

الخلیفھ- المقطم -منطقھ س 7742

جھاز إندوفاشیا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   68(21)2010050719
(22)2010/5/2
سیالنسى انترناشیونال كوربوریشن شركھ متحده(71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ٧٥٢٣٤ویست ال بى جى فریواى ، داالس ، تكساس 1601
.

ازالھ اسیتالدھید من اسیتات مثیل بواسطھ التقطیر عند الضغط المرتفع(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:ىالتقریر القانون
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   69(21)2010050826
(22)2010/5/19
كوربوراشن. شارم –یونى (71)

الیابان- ٠١١١- ٧٩٩اھیم . یكوكوشیو شي ش. شو . كینسى . شیموبون 182

منتج ماص(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٦

-   70(21)2010081416
(22)2010/8/22
مصطفى عوض محمد السید حجاب(71)

اكتوبر٦محافظة -مدینة الفردوس١١٤عمارة 

جھاز النشاء وكتابھ كلمات المرور(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلببعض التعدیالت لموضوعأو إجراء / بعض البیانات و 

-   71(21)2010081447
(22)2010/8/29
ابراھیم محمد موسى محمد(71)

القلیوبیھ–مركز الخانكھ –عرب العریقات -ش عمر بن الخطاب 1

ھوردي فوم(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء دم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   72(21)2010091637
(22)2010/9/29
شركھ امریكیھ مساھمھ–ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

المریكیھالوالیات المتحده٤٥٢٠٢سیناتى ، اوھایو وان بروكتر اند جامبل بالزا ، سین

كیس یذوب في الماء یتضمن تركیب منظف(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
قدمة ومرفقات الطلبالفكرة المأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٧

-   73(21)2010101717
(22)2010/10/13
اى اى دى بونت دى نیمور اند كومبانى شركھ امریكیھ(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ١٩٨٩٨ماركت استریت ویلمنجتون دیالور 1007

بیوتان- تركیبات بنتا فلورو ایثان ، و تترا فلورو ایثان و ع(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   74(21)2010122080
(22)2010/12/8
التقنیھ العالیھشركھ خدمات (71)

زھراء مدینھ نصر–عمارات الضباط المتقاعدیین 82

البترولفرشھ مرنھ للتنظیف تتاقلم مع االقطار الداخلیھ المختلفھ البار(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا/ بعض البیانات و 

-   75(21)2010122133
(22)2010/12/15
باســـف اس اي(71)

المانیا-لودو یجشافین 67056

بنزایزوثیازول المفیده لمكافحھ االفات الحیوانیھ-٢، ١مركبات الـ (54)
طھ حنفى محمود(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٨

-  76(21)2011071154
(22)2011/7/6
مساھمھزر فیرجن البریطانیھشركھ مؤلفھ طبقا لقانون ج–ریدیمبتف تیكنولوجیزلیمتد (71)

روود تون،٣١٣٦بوكس .ب.دي كاسترو ستریت ویكھامس كي اي ص٢٤،اكارا بیلدینج 
)جزر فیرجن البریطانیھ( تورتوال

مولد كھربائیا عالى الكفاءه منخفض السحب(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء دم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   77(21)2008061101
(22)2008/6/26
لكسیكون فارماسیوتیكالز ، إتكشركھ مساھمھ امریكیھ(71)

تكساس، الوالیات المتحده٧٧٣٨١الندز ، تكنولوجى فوریست بالس ، ذى وود8800
االمریكیھ

مشتقات حامض امینو متعدد الحلقیھ و طرق استخدامھا(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبموضوعأو إجراء بعض التعدیالت ل/ بعض البیانات و 



١٠٩

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١١٠

-   1(21)2012040697
(22)2012/4/15
شركھ تعاونیھS.L.N.E اى. ان. ال. بودیجاز داجون اس(71)

4، E-46310 أسبانیا) فالنیسیا(فینتاز دل مورو

عالیھ من السكر خمیراتھا لتخمیر نسبھطریقھ لزراعھ كرمھ عنب تمكن من الحصول على(54)
والكحول

:تقدیم أى من المستندات التالیةكأن لم یكن لعدمتقرراعتبار الطلب:التقریر القانونى
التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2012040711
(22)2012/4/17
سیب -فونداتسیوني سالفاتوري ماوجیري كلینیكا دیل الفورو اي دیلال ریابیلیتاتسیوني (71)

اوف ستات سینتتیفیك سنتر اوف زا روسیان فیدیراشن انستیتوت-١-البوراتوریز لیمتید 
بیومیدیكال بروبلیمز اوف زا روسیان اكادیمي اوف سنیس

سان ماركو ستریت. ١٩-ایطالیا –بافیا ٢٧١٠٠-أي . ٤فیا سالفاتوري ماوجیري -1
-١٢٣٠٠٧. موسكو . خوروشیفسكو شوز . ایھ ٧٦- ١-مالطا - ١٣٦٢في ال تي . فالیتا 

روسیا
بزه طبیھ لتحمیل محوري ذات نظام تحكم الي(54)

:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر
عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١١

-   3(21)2012040738
(22)2012/4/22
جانسن فارماسیوتیكا ان فى(71)

بلجیكا(بیرس ٢٣٤٠-، بى٣٠ترنھوتسیویج 

– ١,٢] اندینو – فینیل-٤- [ یل-١- بیبریدین –) فینوكسي-میثوكسي- ٤(-٤] -٩- امینو -2(54)
D [

:تقدیم أى من المستندات التالیةلم یكن لعدمتقرراعتبار الطلب كأن:التقریر القانونى
بى، لوحات الرسم التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عرمستند الوكالة، مستند السجل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   4(21)2012040739
(22)2012/4/22
شركھ بلجیكیھ مساھمھ–فى . جانسن فارما سوتیكا ان (71)

ھوتسفیج 2340 – 30 تورنـ یرس ى ب - ب ا . بلجیك

عالى A2a كادینوسینستقبلبریمیدینات اریلندینومستبدلھ بالكیل واستخدامھا كمضادات م(54)
االنتقاء

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى
السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند

الفحص،ولعدم سداد مصروفات



١١٢

-   5(21)2012040740
(22)2012/4/22
فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)

بلجیكا-بى بیرس ٢٣٤٠–٣٠تورنـھوتسفیج 

عالى A2A كادینوسینبریمیدینات اریلندینومستبدلھاریل واستخدامھا كمضادات مستقبل(54)
االنتقاء

:ن المستندات التالیةتقدیم أى مالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى
السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند

الفحص،ولعدم سداد مصروفات

-   6(21)2012040741
(22)2012/4/22
جانسن فارماسیوتیكا ان فى(71)

بلجیكا(بیرس ٢٣٤٠-، بى٣٠ترنھوتسیویج 

مستقبلبریمیدینات اریلندینومستبدلھھیتیروسیكیلیل واستخدامھا كمضادات(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند
الفحص،ولعدم سداد مصروفات 

-   7(21)2012040742
(22)2012/4/22
فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)

بلجیكا-بى بیرس ٢٣٤٠–٣٠تورنـھوتسفیج 

A2A كادینوسینبریمیدینات اریلندینومستبدلھھیتیرواریل واستخدامھا كمضادات مستقبل(54)
عالى االنتقاء

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمبارتقرراعت:التقریر القانونى
السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند

الفحص،ولعدم سداد مصروفات



١١٣

-   8(21)2012040746
(22)2012/4/22
نادرا عبسى محمد-منى عبسى محمد مبدى - بدى ھالھ عبسى محمد م-عبسى محمد مبدى (71)

مبدى
فلور مدحت باشا ستریت ، ستریت فاكینج میھیو فارماسى طلعت خییات١٢نورا بلدنج 

فلور مدحت باشا ستریت ، ستریت فاكینج میھیو١٢نورا بلدنج -بیروت لبنان 12000
فلور مدحت باشا ستریت ،١٢نورا بلدنج - بیروت لبنان ١٢٠٠٠فارماسى طلعت خییات 

فلور١٢نورا بلدنج - بیروت لبنان ١٢٠٠٠ستریت فاكینج میھیو فارماسى طلعت خییات 
بیروت لبنان١٢٠٠٠مدحت باشا ستریت ، ستریت فاكینج میھیو فارماسى طلعت خییات 

غطاء للراس او حجاب جاھز لالرتداء(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةیكن لعدمتقرراعتبار الطلب كأن لم :التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٤

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١١٥

-   1(21)2007090498
(22)2007/9/23
حسین توني عرفات محمد(71)

محافظة المنیا. المنیا . تلة .الجوارنة . ش

صابون الحجم اإلضافي(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   2(21)2008050736
(22)2008/5/5
شركة اكدیما انترناسیونال للتجارة(71)

الجیزة-میدان لبنان–شارع اسراء المھندسین 13

تركیبھ جیل موضعى من الفینیتوین للحث على التئام الجروح(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١١٦

-   3(21)2009010019
(22)2009/1/5
محمد نصر الدین احمد عبد الكریم(71)

شبرا مصر الخلفاوى–شارع رابعة العدویة من عبد الحمید الدیب 39

تایمر الیكترونى اتوماتیكى لكل االغراض الكھربیة(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   4(21)2009040611
(22)2009/4/29
، جوردون-تشوى ، یونج مون -شركة بلجیكیة مساھمة -فى . رما سوتیكا أن جانسن فا(71)

.ماالتینسكا ، إوا -ھاس ، ماجالى -روبرت 

أمریكا-أمریكا -أمریكا -أمریكا - بلجیكا -بى بیرس ٢٣٤٠–٣٠ورنـھوتسفیج 

طرق لعالج اإلكتئاب(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2010122166
(22)2010/12/21
حازم على ابراھیم فرج(71)

القاھره- الزیتون –ش السید طھ متفرع من ش االصبغ 9

جھاز الكترونى جدید لرى االراضى الزراعیھ اوتوماتیكیا(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١١٧

-   6(21)2010122201
(22)2010/12/27
المركز القومي للبحوث(71)

الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع -المركز القومى للبحوث -شارع البحوث 33

crapeks طریقھ بسیطھ لتصنیع التركیبھ الجاھزه لبیئھ تشابیك(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   7(21)PCT/NA2007/000277
(22)2007/3/13
شركة ذات مسئولیة محدودة بلجیكیة-جالكسو سمیزكلین بیولوجیكالز اس ایھ (71)

بلجیكا-ریكنسارت١٣٣٠بى ٨٩اینستیتیت ، ریو دي أي

HBS AG معCS لقاح للمالریا من بروتین(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١١٨

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١١٩

-   1(21)1997010018
(22)1997/1/7
الجیناتومضاد للحموضھ اوصور جرعھ فمیھ صیدلیھ تحتوى على مثبط ضخ بروتون(54)

ORAL PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS COMPRISING A
PROTON PUMP INHIBITOR AND AN ANTACID AGENT OR
ALGINATE.

استرا اكتیبوالج(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   2(21)2000010054
(22)2000/1/17
غط منخفض وباستخدام عامل محفزعملیة تقطیر تحت ض(54)

CATALYTIC VACUUM DISTILLATION PROCESS

بترودینامیكس انفیروتمنتال انك(71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

-   3(21)2001010044
(22)2001/1/16
جھاز یعمل بالطاقة الشمسیھ لتكثیف الماء(54)

OLAR DEW TUBE

اكزو نوبیل ان فى(71)
ھدى أنیس سراج الدین(74)



١٢٠

-   4(21)2001010087
(22)2001/1/30
جھاز وطریقھ للقیاس باستخدام شریط االختبار(54)

TEST STRIP MEASURING METHOD AND DEVICE

، ال تى دى.اوتسوكا فارماسوتیكال كو(71)
سمرأحمد اللباد(74)

-   5(21)2002010038
(22)2002/1/14
طریقھ لتعیین لزوجھ مائع ھیدروكربونى فى خزان ارضى(54)

DETERMINING THE VISCOSITY OF A HYDROCARBON
RESERVOIR FLUID

فى.شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   6(21)2002010039
(22)2002/1/14
طریقھ الخذ عینات من مائع تكوین باطنى من تجویف بئر مغلف(54)

RETRIEVING A SAMPLE OF FORMATION FLUID IN A CASE
HOLE

فى.شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى(71)
سمر احمد اللباد(74)



١٢١

-   7(21)2002010040
(22)2002/1/14
والنفاذیھ تبعا لتزاید الضغططریقھ لتعیین مدى قابلیھ مائع فى خزان ارضى للحركھ الفعالة(54)

DETERMINING THE IN SITU EFFECTIVE MOBILITY AND THE
EFFECTIVE PERMEABILITY OF A FORMATION

فى.شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى(71)
بادسمر احمد الل(74)

-   8(21)2002010041
(22)2002/1/14
ھیدروكربونى فى طریقھ لتعیین الدالھ الرابطھ بین الضغط والحجم ودرجھ الحراره لمائع(54)

خزان ارضى
DETERMINING THE PVT PROPERTIES OF A HYDROCARBON
RESERVOIR FLUID

فى.بىشل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   9(21)2002010042
(22)2002/1/14
طریقھ لقیاس درجة الحرارة االستاتیكیھ لمانع تكوین أرضى باطنى(54)

MEASURING THE IN SITU STATIC FORMATION
TEMPERATURE

فى.شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى (71)
مر احمد اللبادس(74)



١٢٢

-  10(21)2002010049
(22)2002/1/15
مركبات كرومون عالجیھ(54)

THERAPEUTIC CHROMAN COMPOUNDS

ب.استرا زینیكا ا(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  11(21)2002010073
(22)2002/1/22
بلور لزجاجة بیرة من البولیسترطریقة لتصنیع عنق مت(54)

CRYSTALLIZED BOTTLENECK OF POLYESTER BEER
BOTTLE AND MANUFACTURING METHOD FOR THE SAME

ال تى دى.زھوھاى زھونج فو بیت بیر بوتیل كو(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  12(21)2002010093
(22)2002/1/26
تجمیع وتنقیھ المیاه مقاوم للمیكروباتجھاز ل(54)

MICROBIAL RESISTANT WATER PURIFICATION AND
COLLECTION SYSTEM

بوسكو. روبرت اس(71)
رفعت عزمى بطرس(74)



١٢٣

-  13(21)2006010007
(22)2006/1/2
عالج جدید لمرض السكر(54)

New Treatment for Diabetic disease

میالد زكي صمور غطاس(71)

-  14(21)2008071138
(22)2008/7/6
-5َ-]میثیل) فینیلمیثوكسي-٤- فلورو- ٢[(–َ ٤- )میثیل إیثیل-١(–1َشكل متبلور من (54)

تحضیره واستخدامھ جلوكوبیرانوزید، وطریقة– D -بیتا- ٥-3َ–بیرازول -١H- میثیل
تحضیر أدویةفي

CRYSTALLINE FORM OF 1´-(1-METHYLETHYL)- 4´-[(2-
FLUORO-4-METHOXYPHENYL)METHYL]-5´-METHYL-1H-
PYRAZOL-3´-O-& bgr;-D-GLUCOPYRANOSIDE, A METHOD
FOR ITS PREPARATION AND THE USE THEREOF FOR
PREPARING MEDICAMENTS

ل ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیابوھرنجر انجلھایم انترناشیونا(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-  15(21)2008071225
(22)2008/7/22
تركیبات منظفات صناعیة(54)

DETERGENT COMPOSITIONS

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)
ھدى سراج الدین(74)



١٢٤

-  16(21)2008071229
(22)2008/7/22
تركیبات منظفات(54)

DETERGENT COMPOSITIONS

شركة أمریكیة مساھمة–ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)
ھدى أنیس سراج الدین(74)

-  17(21)2008071253
(22)2008/7/24
نظام إلنشاء مبنى شبھ مجمع مسبًقا(54)

SYSTEM FOR THE CONSTRUCTION OF A SEMI-
PREFABRICATED BUILDING

بینجوا سایز دي كورتازار دومینجو(71)
سمر اللباد(74)

-  18(21)2008071302
(22)2008/7/30
طریقة لتحدید سمات مركب نشط حیوًیا(54)

METHOD OF CHARACTERIZING A BIOLOGICALLY ACTIVE
COMPOUND

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي ، ریجینیتك (71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٢٥

-  19(21)2008122116
(22)2008/12/30
حاویة لخزن المنتجات(54)

CONTAINER FOR STORAGE PRODUCTS

سارل، جاني(71)
سھیرمیخائیل رزق(74)

-  20(21)2009071037
(22)2009/7/5
انحالل عصبياستخدام مركبات حامیة لألعصاب للحصول على عقاقیر لعالج ألمراض(54)

USE OF NEUROPROTECTIVE COMPOUNDS FOR OBTAINING
DRUGS FOR TREATING NEURODEGENERATIVE DISEASES-
UTILISATION DE COMPOSES NEUROPROTECTEURS POUR
L''OBTENTION DE MEDICAMENTS DESTINES AU
TRAITEMENT DE MALADIES NEURODEGENERATIVES

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر (71)
سمر اللباد(74)
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١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر   فبرایر -

والمقدمــة فــى اطــار اتفاقیــة التعــاون ٢٠١٣بیــان بالطلبــات التــى تــم قبولهــا خــالل شــهر   فبرایــر -

-----------------------------------------PCTبشأن البراءات 

١١

والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس ٢٠١٣الطلبات التى تم قبولها خالل شهر   فبرایر بیان ب-

---------------------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (

٣٩

والمقدمــة فــى اطــار اتفاقیــة التعــاون ٢٠١٣بیــان بالطلبــات التــى تــم قبولهــا خــالل شــهر   فبرایــر -

--------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (PCTبشأن البراءات 

٤٢

٤٥-معاهدة باریسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣فبرایر بیان البراءات الصادرة خالل شهر -

اتفاقیة التعاون للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣فبرایر بیان البراءات الصادرة خالل شهر-

------------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٥١

لجات للطلبات المقدمة فى إطار معاھدة ا٢٠١٣فبرایر بالبراءات الصادرة خالل شھر بیان -
)(MAIL BOX--------------------------------------------------------------------------

٨٣

معاهدة باریس للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣یر فبرابیان البراءات الصادرة خالل شهر -

----------------------------------------------)نموذج منفعة(

٨٦

٨٩---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٩٤----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

١٠٠------------------------------------------بیان بدمج الشركات -

١٠٢------------------------------------------بیان باحكام قضائیة -



٢

١٠٤-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١١٦-------------------باعتبارها كأن لم یكن بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات-

ــا - ــ ١٢٢-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

١٢٥----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٢٠١٢بیان باستدراك الطلبات التى صدرت لهـا قـرارات باعتبارهـا متنـازل عنـه عـن شـهر اغـسطس

-------------------------------------------------

١٤١

١٤٦-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة -



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمزالبیان الببلیوجرافى
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

22تاریخ تقدیم الطلب 

بیانات األسبقیة  

31:  رقـم األسبقیـة 

32:تاریخ األسبقیة  

33:دولة األسبقیـة 

44البراءةطلب تاریخ النشر عن قبول 

51التصنیف الدولي للبراءات 

54تسمیة االختراع

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

74اسم الوكیل

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )
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ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2006040142
(22)2006/4/11
عالء توفیق حسین غبور-٣بده محمد حبیبإبراھیم ع- ٢أنور أحمد إبراھیم خلیل1-(71)

أنور أحمد إبراھیم خلیل(72)

إبراھیم عبده محمد حبیب

عالء توفیق حسین غبور

إبراھیم عبده محمد حبیب(74)
النتروكربنة الصلبة للصلب(54)
(51)int. Cl. C21D1/78,C23C 8/02,C23C 8/30

-   2(21)2007060343
(22)2007/6/24
(71)SNAM PROGETTI S.P.A

(72)GIANAZZA ALESSANDRO

MAIRANO LUCA

MERELLI GIUSEPPE

SANFILIPPO DOMENICO

سمر أحمد اللباد(74)
انبوبیھانبوب ثنائى المعدن مقاوم للتآكل واستخدامھ فى معدات ذات حزمھ(54)
(31)MI2006A001223
(32)2006/6/26
(33)IT
(51)int. Cl. F28F 21/08



٤

-   3(21)2007090460
(22)2007/9/5
معھد بحوث البترول (71)

ـ ماھر عباس السكرى ١(72)
ـ ایمن محمدى السید ٢
ـ اسامة فرید محمود٣

تامر حامد عبد السمیع (74)

مواسیر نقل الغاز والبترولالكثافة لتغلیف لى ایثلین عالى تحسین مواصفات البوطریقة ل(54)
(51)int. Cl. F16L 58/10

-   4(21)2007090506
(22)2007/9/26
(71)KRAFT FOODS R& D. INC

(72)RON EXNER

OLAV DAGESTAD

ھدى أحمد عبد الھادى(74)
عبوة قابلة العادة الغلق(54)
(31)06 027 067.5
(32)2006/12/29
(33)EP
(51)int. Cl. B65D 75/58, 58/00



٥

-   5(21)2008061064
(22)2008/6/22
المركز القومى للبحوث(71)

مجدى محمود مصطفى النشار(72)

ماجدة محسب السید)74(

اإلنزیماتمیل وإعادة إستخدامطریقة لمعالجة بعض البولیمرات الحیویة لتح(54)
(51)int. Cl. A61K47/36,C07K17/10,C12N11/10

-   6(21)2008071306
(22)2008/7/31
(71)ROHM & HAAS COMPANY

(72)EDWARD CHARLES KOSTANSEK

محمد محمد بكیر )74(

النباتاتتتضمن سیكلو بروبین لمعالجةتركیبات زیتیة(54)
(31)60/963.297
(32)2007/8/3
(33)us
(51)int. Cl. A01N25/02,A01N27/00,A01P21/00



٦

-  7(21)2009010112
(22)2009/1/25
.معھد بحوث البترول(71)

أحمد مجدي حسین مطاوع(72)

مجد متولي بدر

دالیا الصاوي أبو الیزید

دعاء عبد الوارث الكومي

تامر حامد عبد السمیع (74)

معالجة البنتونیت المصرى لتطویره الى بنتونیت عضوى مصرى نانونى(54)
(51)int. Cl. C02F 1/56

-  8(21)2009030344
(22)2009/3/16
معھد بحوث البترول(71)

أحمد محمد أحمد الصباغ(72)

الح الدین أحمد خلیلص

محمود ریاض نور الدین محمود

محمود ریاض نور الدین(74)

مواد ذات نشاط سطحي غیر ایونیة صدیقة للبیئة كمشتت لبقع الزیت في خلیط من تحضیر (54)
بالبترولالمیاه الملوثة

(51)int. Cl. B01F 17/26, 17/40 C02F 1/68, 40/17



٧

-  9(21)2009081249
(22)2009/8/19
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(72)Tainping huang

James B. Crews

John Robert Willngham

سراج الدینانیس ھدى (74)
طریقة إلعادة شحن الطبقات المعالجة بجسیمات نانو(54)
(31)12/195. 995
(32)2008/8/21
(33)us
(51)int. Cl. C02F1/42

-  10(21)2009101449
(22)2009/10/1
التھامى ابو زید التھامى عبد هللا(71)

التھامى ابو زید التھامى عبد هللا(72)
طریقة وتقنیة لتصنیع حوائط خرسانیة خفیفة سابقة الصب صدیقة للبیئھ ولھا خواص (54)

میكانیكیة جیدة 
(51)int. Cl.E04B 1/76, 1/80



٨

-  11(21)2009101458
(22)2009/10/4
(71)GECO TECHNOLOGY B.V.

(72)Kameez Arnbuar
عبد الھادىاحمد ھدى (74)
توافقى باستخدام معدالت حركھ مسح متعدده) ترقیق او تخفیف(توھین(54)
(31)12/245503
(32)2008/10/3
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/28

-  12(21)2009121914
(22)2009/12/27
محمد دویدار أحمد عطیھ(71)

محمد دویدار أحمد عطیھ(72)

اوكسیجا(54)
(51)int. Cl. A24B 15/22



٩

-  13(21)2010071258
(22)2010/7/26
محمد عبد الرحمن محمودرندا (71)

رندا محمد عبد الرحمن محمود(72)
طریقة النتاج  النیماتودا الممرضة للحشرات(54)
(51)int. Cl. A01N 25/02

-  14(21)2010091562
(22)2010/9/16
(71)S.A.T.E SOCIETE D APPLICATIONS THERMIQUES

EUROPEENNE
(72)RETIERE Bertrand

GEOFFROY Cedric

اللباداحمدسمر(74)
سخان میاه كھربائى بحمایھ مھبطیھ مزدوجھ(54)
(31)0956357
(32)2009/09/16
(33)FR
(51)int. Cl. F24H 1/20



١٠

-  15(21)2010111953
(22)2010/11/22
(71)Duravit Aktiengesellschaft

(72)Bernd Bischler

Thomas Stammel

Juan Angel de la Corte

Bernhard Nikulski

سراج الدین انیس ھدى (74)
تجھیز صحى و سناده لتركیبھ(54)
(31)10 2009 055977.9
(32)2009/11/27
(33)DE
(51)int. Cl. E03D 11/14

-   16(21)2009101496
(22)2009/10/12
علي عبد الرحیم محمد علي أبو سدیرة(71)

علي عبد الرحیم محمد علي أبو سدیرة(72)

طریقھ لمعالجھ میاه الصرف الصحى باضافھ الھیماتیت كخامھ طبیعیھ(54)
(51)int. Cl. C02F 1/52



١١

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



١٢

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االع ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل ت
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(AUSTRALIA)
(72)SHELLEY, STEPHEN
سمر أحمد اللباد(74)
نظام خط أنابیب(54)
(31)PCT/AU2006/001748 - 2006903448 - 2005906494
(32)2006/11/20 - 2006/6/27 - 2005/11/22
(33)AU
(51)int. Cl.8 C02F 1/200



١٤

-   3(21)2008071134
(22)2008/7/3
(71)AT BALANCE AMERICAS LLC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)REITSMA, DONALD, G

لبادسمرأحمد ال(74)
الحفر باستخدام نظام طریقة لتحدید إدخال مائع التكوین في أو فقد مائع التكوین من ثقب(54)

التحكم في ضغط الحیز الحلقي الدینامیكي
(31)60/756,311 - PCT/US2007/000088
(32)2006/1/5 - 2007/1/4
(33)US
(51)int. Cl.8 F21B 47/00

-   4(21)2008081335
(22)2008/8/5
(71)ESCO CORPORATION(UNITED STATES OF AMERICA)

(72)CARPENTER, Christopher,

سمر احمد اللباد (74)
مجموعة تأكل(54)
(31)60/774,401 - PCT/US2007/003993
(32)2006/2/17 - 2007/2/14
(33)US
(51)int. Cl.8 E02F9/28



١٥

-   5(21)2008101634
(22)2008/10/5
(71)TEIJIN FIBERS LIMITED (JAPAN)

(72)KON-UMA,SHINYA

سمر أحمد اللباد(74)
عملیة إلنتاج بولي إیثیلین تیریفثاالت(54)
(31)PCT/JP2007/058016 - 2006-272854 - 2006-105087
(32)2007/4/5 - 2006/10/4 - 2006/4/6
(33)JP
(51)int. Cl.8 C08J 5/00,C08G63/80,63/87

-   6(21)2008101644
(22)2008/10/7
(71)DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.(UNITED STATES OF

AMERICA)
(72)JENKINES, RANDALL, C.

ھدى أحمد عبد الھادى(74)
التأثیر المتأخر المزدوجالساخنة ألنظمة خلفیة سجادة عدید یوریثان بإستخدام حافزالمعالجة(54)
(31)60/790,336 - PCT/US2007/006768
(32)2006/4/7 - 2007/3/19
(33)US
(51)int. Cl.8 C08G 18/22, 18/66, 18/24, 18/76



١٦

-   7(21)2008101670
(22)2008/10/12
(71)INDUSTRIE DE NORA S.P.A (ITALY)

(72)URGEGHE,CHRISTIAN

FEDERICO,FULVIO

سمرأحمد اللباد(74)
الكترود نشر الغاز لخالیا مرشحة لاللكترولیت(54)
(31)MI2006A000726 - PCT/EP2007/053564
(32)2006/4/12 - 2007/4/12
(33)IT
(51)int. Cl.8. C25B 1/46,C25B 11/03,H01M 4/86

-   8(21)2008101750
(22)2008/10/23
(71)HYL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. (MEXICO)

(72)ZENDEJAS-MARTINEZ, Eugenio

سمرأحمد اللباد(74)
عملیھ وجھاز النتاج حدید مختزل بعملیھ اختزال مباشره(54)
(31)PCT/IB2007/001107 - 11/379,943
(32)2007/4/23 - 2006/4/24
(33)US
(51)int. Cl.8 C21B 13/00,C21B 13/02,F27B 1/16



١٧

-  9(21)2008111893
(22)2008/11/20
(71)1-COATEX S.A.S.(FARANCE)

 2- OMYA DEVELOPMENT AG(SWITZERLAND)
(72)GANE, Patrick, A., C.

BURI, Matthias

BLUM, René, Vinzenz

 GOIN, Gacques

سمر احمد اللباد (74)
طریقة لطحن مواد تحتوي على خام كربونات في الحالة الجافة(54)
(31)PCT/IB2007/001323 - 06/04690
(32)2007/5/22 - 2006/5/24
(33)FR
(51)int. Cl.8 B02C23/06 & C09K 3/10 & C08K 3/26 & C01F 11/18,C09C

3/04&3/10

-  10(21)2008111923
(22)2008/11/26
(71)UNILEVER P.L.C.(UNITED KINGDOM)

(72)BANSODE, Sharadchandra, Govind

SRIVASTAVA, Madalasa

GUPTA,Arunima

ھدى احمد عبدالھادى (74)
مرشح وعملیة لتحضیره(54)
(31)988/MUM/2006 - PCT / EP 2007 / 055395
(32)2006/6/23 - 2007/6/1
(33)IN
(51)int. Cl.8 B01D 39/16,B01D 39/20



١٨

-  11(21)2008121993
(22)2008/12/14
(71)PANASONIC CORPORATION (JAPAN)

(72)NAKAMURA, Atsushi

MIYAGAWA, Naoyasu

سمر احمد اللباد (74)
یل بیانات ضوئیةجھاز قراءة وطریقة قراءة لوسط تسج(54)
(31)PCT/JP2007/061505 - 2006-162295
(32)2007/5/31 - 2006/6/12
(33)JP
(51)int. Cl.8 G11B 7/005,G11B 7/125,G11B 7/125

-  12(21)2008122058
(22)2008/12/22
(71)BJ SERVICES COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)MAILAND, Jason, C.

WEST, Lonnie, Christopher

SARAN, Adrian, V.

BAHR, Glenn, A.

HILL, Thomas,

سمر أحمد اللباد(74)
تجمیعة وطریقة لعمل مسار فرعي للتعلیق اإلنزالقي لكبل معدني(54)
(31)60/805,651 - PCT/US2007/014558
(32)2006/6/23 - 2007/6/22
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 33/068,E21B 33/068,E21B 34/10,E21B



١٩

-  13(21)2009010003
(22)2009/1/4
(71)PRA RESEARCH AND DEVELOPMEN LIMITED

(NETHERLANDS)
(72)AYOUB, Joseph A.

SULLIVAN, Philip F.

HUANG, Haiying

لھادى ھدى احمد عبدا(74)
وضع جسیمات غیر متجانسھ بالتحكم في االنسیابیھ في تشقیق ھیدرولیكي(54)
(31)PCT / IB 2007/052562 - 11/769,009 - 60/818,432
(32)2007/7/2 - 2007/6/27 - 2006/7/3
(33)US
(51)int. Cl.8 C09K 8/66,C09K 8/72,C09K 8/80,C11D 17/00,E21B

-  14(21)2009060923
(22)2009/6/17
(71))-HASHIMOTO, Yoshimasa-(JAPAN

2- SATO, Shigeru-(JAPAN)
(72)HASHIMOTO, Yoshimasa

SATO, Shigeru

سراج الدینانیس ھدى (74)
جھاز لتولید الطاقة یعمل بالریاح(54)
(31)PCT/JP2007/074303 - PCT/JP2006/325393
(32)2007/12/18 - 2006/12/20
(33)JP
(51)int. Cl.8 F03D 11/04



٢٠

-  15(21)2009071063
(22)2009/7/9
(71)HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)DYKSTRA, Jason, D.

CURTIS, Philip, Anthony

اد سمر احمد اللب(74)
نظم وطرق لتصدیع آبار تحت أرضیة(54)
(31)11/651,913 - PCT/GB2007/005011
(32)2007/1/10 - 2007/12/28
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/26

-  16(21)2009071121
(22)2009/7/22
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)Huang, Tianping

CREWS, James, B.

ھدى سراج الدین(74)
مرنة ومواد لزوجةى ذات سوائل معالجة األحماض العضویة مع مواد خافضة للتوتر السطح(54)

مكّسًرة داخلیة
(31)PCT/US2008/051815 - 11/626,163
(32)2008/1/23 - 2007/1/23
(33)US
(51)int. Cl.8 C09K 8/60,C09K 8/72



٢١

-  17(21)2009081188
(22)2009/8/6
(71)BEHAVIORAL RECOGNITION SYSTEMS, INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)EATON, John Eric

COBB, Wesley Kenneth

URECH, Dennis Gene

BLYTHE, Bobby Ernest

FRIEDLANDER, David Samuel

GOTTUMUKKAL, Rajkiran Kumar

RISINGER, Lon William

SAITWAL, Kishor Adinath

SEOW, Ming-Jung

SOLUM, David Marvin

XU, Gang

YANG, Tao

شركة سماس للملكیة الفكریھ(74)
نظام وطریقھ لتمییز السلوك داخل اطار فیدیوى(54)
(31)60/888,777 - PCT/US2008/053457
(32)2007/2/8 - 2008/2/8
(33)US
(51)int. Cl.8 G06F 15/18



٢٢

-  18(21)2009081227
(22)2009/8/12
(71)Xolution Gmbh (GERMANY)

(72)BRATSCH, Christian
سمر احمد اللباد(74)
تعبئھ لسكب المنتجات القابلھ للسكب او القابلھ للتدفق(54)
(31)10 2007 007 372.2 - PCT/DE2008/000235
(32)2007/2/12 - 2008/2/12
(33)DE
(51)int. Cl.8 B65D 17/50

-  19(21)2009101506
(22)2009/10/13
(71)ENI S.P.A. (ITALY)

(72)ANTONELLI, Massimo

GIAMMETTI, Salvatore

GIORI, ltaliano

SAVINI, Luca

TERZI, Luigi

سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لتقییم الموائع المتحركھ فى المناطق المقسمھ تحت التربھ(54)
(31)MI2007A000746 - PCT/EP2008/002659
(32)2007/4/13 - 2008/3/23
(33)IT
(51)int. Cl.8 G01V 7/00



٢٣

-  20(21)2010010065
(22)2010/1/13
(71)RADIUS SYSTEMS LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72)CHRISTODOULOU, Mario John

HUGHES, Colin

UTTING, Jeffrey Richard

سراج الدینانیس ھدى (74)
للولبھ الداخلیھ) ثالثي التفرع(تركیب او تجمیع تائي (54)
(31)0713810,0 - PCT/GB2008/050577
(32)2007/7/17 - 2008/7/16
(33)GB
(51)int. Cl.8  F16L 47/03,F16L 47/34



٢٤

-  21(21)2010010109
(22)2010/01/20
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)HAMMONS, John, Lee

FUCHS, Sybille

HOYING, Jody, Lynn

MULLANE, Timothy, Ian

WALSH, Casandre, Maffet

CAUDILL, Donna, Marie

NELSON, Naomi, Ruth

SAWIN. PHILIP, ANDREW

راج الدینسانیس ھدى (74)
منتج ماص(54)
(31)PCT/IB2008/052808 - 11/880,931
(32)2008/7/11 - 2007/7/25
(33)US
(51)int. Cl.8 A61F 13/511,A61F 13/512,A61F 13/513



٢٥

-  22(21)2010020279
(22)2010/2/21
(71)VAM USA, LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)BREIHAN, James

BAILEY, Andyle,

HEGLER, Matthew

سماس للملكیة الفكریةشركة (74)
وصلھ انبوبیھ لحقل نفط ذات قدره زائده على تحمل االنضغاط(54)
(31)PCT/US2008/012444-11/850,226
(32)2008/11/04-2007/9/5
(33)US
(51)int. Cl.8 F16L 35/00

-  23(21)2010030359
(22)2010/3/4
(71)LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)ROSS, William C.
محمود الولیلي(74)
.الي تمثیل فجوياضافھ معلومات موضعیھ عن اسطح داخل تكوین جیلوجي عقب التحول(54)
(31)60/969,860 - PCT/US2008/075144 - 12/186,225
(32)2007/9/4 - 2008/9/3 - 2008/8/5
(33)US
(51)int. Cl.8 G01V 99/00



٢٦

-  24(21)2010040589
(22)2010/4/12
(71)BASF SE (GERMANY)

(72)KERN, Andreas

PROBSTLE, Hans-Ulrich

JOHN, Tilo

STEINER, Wolfgang

MAAS, Heiko

طھ حنفى محمود(74)
عملیھ لتحضیر المیالمین(54)
(31)PCT / EP2008 / 063804 - 07118498.0
(32)2008/10/14 - 2007/10/15
(33)EP
(51)int. Cl.8 C07D 251/60

-  25(21)2010050862
(22)2010/5/26
(71)UHDE GMBH (GERMANY)

(72)SCHUCKER, Franz-Josef

THOMAS, Peter

سھیر میخائیل رزق(74)
جھاز تسویھ و طریقھ لشحن غرفھ فرن لبطاریھ فرن كوك(54)
(31)PCT/EP2008/009370 - 10 2007 057 348,2
(32)2008/11/6 - 2007/11/28
(33)DE
(51)int. Cl.8  C10B 37/02,C10B 41/00,G01S 17/08



٢٧

-  26(21)2010061076
(22)2010/6/21
(71)OFFICINE MECCANICHE PEJRANI S.r.l.(ITALY)

(72)MORGANTINI, Gianpiero

MALETTI, Maurizio

سمراحمد اللباد(74)
طریقھ وجھاز لتطھیر االحیاز المغلقھ(54)
(31)TO2007A000683IT - PCT/IB2008/050621
(32)2007/9/28 - 2008/2/21
(33)IT
(51)int. Cl.8 A61L 9/00

-  27(21)2010091515
(22)2010/9/8
(71)THE GILLETTE COMPANY(UNITED STATES OF AMERICA)

(72)WALKER, Vincent, Paul, Jr.

WAIN, Kevin, James

LEE, Alejandro, Carlos

FORSDIKE, Edward, Neill

CATAUDELLA, Matthew, Corey

سونیا فائق فرج(74)
ماكینات وخراطیش الحالقة(54)
(31)61/095,840 - PCT/US2009/056189
(32)2008/9/10 - 2009/9/08
(33)US
(51)int. Cl.8 B26B 21/22,B26B 21/40



٢٨

-  28(21)2010091600
(22)2010/9/22
(71)UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72)WATANABE, Hitoshi

KONDO, Hideki

سمر احمد اللباد (74)
جھاز لوضع سدادات الحشو(54)
(31)PCT/JP2009/055843 - 2008-081950 - 2008-081964 - 2008-081965
(32)2009/3/24 -       2008/3/26 -       2008/3/26 -    2008/3/26
(33)JP
(51)int. Cl.8  A61F 13/32

-  29(21)2010111850
(22)2010/11/2
(71)PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72)BLOMBERG,BONNIE, B.

FRASCA, Daniela

KENYON,NORMA

محمد كامل مصطفى(74)
ثنائیھ المجسطریقھ لتخفیف الضجیج منخفض التردد فى رتل مسماعات مائیھ زلزالیھ(54)
(31)12/151,488 - PCT/US2009/001131
(32)2008/5/7 - 2009/5/6
(33)US
(51)int. Cl.8 G01V 1/38



٢٩

-  30(21)2010111914
(22)2010/11/10
(71)ENI S.P.A (ITALY)

(72)CAPACCIOLI, Si-mone

LUC-CHESI, Mauro

BONA, Nicola Giovanni

سمر احمد اللباد(74)
جھاز قیاس للخصائص الكھربیھ للعینات الجیولوجیھ الصلبھ او السائلھ(54)
(31)MI2008A000873 - PCT/EP2009/003461
(32)2008/5/14 - 2009/5/12
(33)IT
(51)int. Cl.8 G01N 27/04

-  31(21)2010111987
(22)2010/11/28
(71)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72)PETER, Emmanuelle

RUITENBERG, Gérard

DAO, Thien Hai

ھدى احمد عبد الھادى(74)
خلیھ فولت ضوئیھ، وركیزه لھا(54)
(31)0853869 - PCT / FR 2009 / 051056
(32)2008/6/11 - 2009/6/4
(33)FR
(51)int. Cl.8 H01L 31/0224,H01L 31/18



٣٠

-  32(21)2010122111
(22)2010/12/13
(71)BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED

(UNITED KINGDOM)
(72)THOMPSON, Martin

HARPER, Mark, Francis, Lucien

سمر احمد اللباد(74)
مصدر زلزالى بحرى(54)
(31)PCT/GB2009/050690 - 0811764.0 - 0811123.9
(32)2009/6/17 - 2008/6/27 - 2008/6/18
(33)GB
(51)int. Cl.8 G01V 1/145

-  33(21)2010122131
(22)2010/12/15
(71)Advanced Hydrocarbon Mapping AS (NORWAY)

(72)KJERSTAD JOSTEIN KARE  Kare

FAINBERG Eduard B.

BARSUKOV Pavel

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
تحت سطح طریقھ لتحویل وتصویر بیانات مسح كھرومغناطیسیھ لخزانات ھیدروكربون(54)

البحر
(31)PCT/NO2009/000250 - 20083007
(32)2009/7/3 - 2008/07/07
(33)NO
(51)int. Cl.8 G01V 3/38



٣١

-  34(21)2010122205
(22)2010/12/27
(71)UNICHARM CORPORATION (JAPAN)

(72)YAMAMOTO, Hiroki

سمر احمد اللباد(74)
جھاز قطع ونقل متقطع(54)
(31)PCT/JP2009/061921 - 2008-171895
(32)2009/6/30 - 2008/6/30
(33)JP
(51)int. Cl.8 B65H 37/00

-  35(21)2011010100
(22)2011/1/16
(71)AGRIUM INC (CANADA)

(72)OGLE, Jeffrey Michael

SIMS, Johnny Duran

سمراحمد اللباد(74)
تركیبھ سماد تتحرر منھا العناصر الفعالھ بصوره متحكم فیھا(54)
(31)12/174.322 - PCT/CA2009/000110
(32)2008/7/16 - 2009/1/30
(33)US
(51)int. Cl.8 C05G/00, C05C 9/00



٣٢

-  36(21)2011020232
(22)2011/2/9
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)HAMMER, Aaron, C

HUANG, Tianping, Tim;

CREWS, James, B

CORONADO, Martin, P
PORTER, andre, J.

ھدى انیس سراج الدین(74)
اداه للتحكم فى السریان بإستخدام وسط میاه حساس(54)
(31)PCT/US2009/053647 - 12/191,921
(32)2009/8/13 - 2008/8/14
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/12

-  37(21)2011020279
(22)2011/2/21
(71)UNILEVER PLC (UNITED KINGDOM)

(72)CHATTERJEE, Jaideep;

GUPTA, Santosh,

ھدى احمد عبدالھادى (74)
مرشح جسیمات(54)
(31)2008/ MUM / 1772  - PCT/EP2009/059464
(32)2008/8/22 - 2009/7/23
(33)IN
(51)int. Cl.8 B01D39/20&B01J20/20&C02F1/28



٣٣

-  38(21)2011020287
(22)2011/2/22
(71)SEIKO EPSON CORPORATION(JAPAN)

(72)ISHIZAWA, Taku

SHINADA, Satoshi

NOZAWA, Izumi

AOKI, YUII

KAWATE, Hiroyuki

FUKANO, Takakazu

ASAUCHI, Noboru

KOSUGI, Yasuhiko

سمر احمد اللباد (74)
لجھاز استھالك ماده ماده تسجیل ولوحھ دائره كھربائیھ وھیكل وخرطوشھ حبرنظام امداد ب(54)

تسجیل
(31)PCT/JP2010/003271 - 2009-118175
(32)2010/5/14 - 2009/5/15
(33)JP
(51)int. Cl.8 B41J 2/175



٣٤

-  39(21)2011020291
(22)2011/2/23
(71)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72)BOSE, Shibani

سراج الدینانیس ھدى (74)
مفتاح كھربى ذو طاقھ عالیھ الجھد بھ فجوه تحویل(54)
(31)10 2008 039 813.6 - PCT/EP2009/060353
(32)2008/8/25 - 2009/8/11
(33)DE
(51)int. Cl.8  H01H 33/88

-  40(21)2011030384
(22)2011/3/9
(71)SOMMER-ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH

(GERMANY)
(72)SCHAAF, Gerd

سمر احمد اللباد(74)
نظام تدویر لباب(54)
(31)PCT/EP2009/006337 - 10 2008 046 538.0
(32)2009/9/2 - 2008/9/10
(33)DE
(51)int. Cl.8  E05F 15/00,E05F 15/14,E05F 15/16



٣٥

-  41(21)2011030470
(22)2011/3/27
(71)CHERY AUTOMOBILE CO., LTD (CHINA)

(72)WANG, Ye

سمر احمد اللباد(74)
HEV نظام اختبار عمر ادوات تحكم(54)
(31)200810155417.X - PCT/CN2009/074174
(32)2008/9/29 - 2009/9/24
(33)CN
(51)int. Cl.8  G01M17/00,G01M17/007,G05B23/00,G05B23/02

-  42(21)2011040607
(22)2011/4/18
(71)JUNG, Soo-Cheol (SOUTH KOREA)

(72)JUNG, Soo-Cheol

سمر احمد اللباد (74)
على االرضنظام لجسم طائر یمكنھ التنقل (54)
(31)10-2008-0102770 - PCT/KR2009/006030
(32)2008/10/20 - 2009/10/19
(33)KR
(51)int. Cl.8  B64C 29/02



٣٦

-  43(21)2011040661
(22)2011/4/27
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)SHEPHERD, JAMES E.

RAKOW, JOSEPH F

PATTILLO, P., DAVID,II

سمر احمد اللباد (74)
جسیمات مجوفھ مرنھ لتخفف تراكم الضغط الحلقي(54)
(31)PCT/US2009/060807 - 61/110,175
(32)2009/10/15 - 2008/10/31
(33)US
(51)int. Cl.8  E21B33/13, 41/00

-  44(21)2011091546
(22)2011/9/18
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)(SWEDEN)

(72)HÄGER, Peter

سمر احمد اللباد(74)
جزء برج اتصال عن بعد(54)
(31)61/161,506 - PCT/SE2009/051391
(32)2009/3/19 - 2009/12/8
(33)US
(51)int. Cl.8 F03D 11/00



٣٧

-  45(21)PCT/NA2007/000167
(22)2007/2/12
(71)PGS Americas, Inc (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)Borresen Claes Nicolai

محمد كامل مصطفى(74)
مجسات الضغط بواسطة نظام لتخفیف مضاعفات قاع الماء فى البیانات الزلزالیة المسجلة(54)

ومجسات حركة الجسیمات
(31)10/935.515 - PCT/US2005/029959
(32)2004/9/7 - 2005/8/23
(33)US
(51)int. Cl.8  G01V 1/00

-   46(21)PCT/NA2007/000875
(22)2007/8/19
(71)Farag Aziz Farag (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)Farag Aziz Farag

اللباداحمد سمر (74)
ومقاومة للحریقزجاج عازل مقاوم موصول بحافة ذات خواص مقدرة آمنة فى الزالزل(54)
(31)PCT/US2006/002630 - 11/060,705
(32)2006/1/25 - 2005/2/18
(33)US
(51)int. Cl.8 E04B1/00



٣٨

-   47(21)2010081409D
(22)2010/8/18
(71)ESCO CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)CARPENTER, Christopher, M.

CONLKIN,DONALD,M.

MORRIS,RAY J.

BEARDEN,JAMES, E.

DURAND SEVEM, D.

اللباداحمد سمر (74)
تجمیعة تآكل(54)
(31)60/787,268 - PCT/US2007/007872
(32)2006/3/30 - 2007/3/28
(33)US
(51)int. Cl.8 E02F 9/28



٣٩

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

اتفاقتى الجات وباریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٤٠

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات ا صدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
شار ى الحاالت الم راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق الیھ

"البراءة  



٤١

-   1(21)2004040181
(22)2004/4/20
علي محمود محمد مصطفي السمان-٢جامعة أسیوط 1-(71)

علي محمود محمد مصطفي السمان(72)

محمد فاروق محمد(74)

مخثر كھربائى لبطانة الرحم باللمس(54)
(51)int. Cl. A61N 1/28



٤٢

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر فبرایر بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٤٣

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق بشئون االعتراض على السیر فى 

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
اال ى الح راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ ت الم

"البراءة  



٤٤

-   1(21)2009060958
(22)2009/6/22
(71)SMARTRAC IP B.V. -NETHERLANDS

(72)RIETZLER, Manfred

سمر احمد اللباد(74)
ولیجة مرسل مستقبل لوثیقة شخصیة وطریقة إلنتاجھا(54)
(31)11/867,804 - PCT/EP2008/007049
(32)2007/10/5 - 2008/8/28
(33)US
(51)int. Cl.8 G06K 19/077



٤٥

بیان
٢٠١٣فبرایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٤٦

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الف وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢كری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٧

-   1(11)026079
(21)2008061081
(22)2008/6/23
نادیھ عبد المجید ابو زید/استاذ دكتور(71)

٨شقة -متفرع من خالد بن الولید–شارع احمد بركات - ٨٠بجوار -سیدى بشر 
االسكندریة 

نادیھ عبد المجید ابو زید/استاذ دكتور(72)

(73)
من الفساد الكیماوىطریقھ الستخالص الفالفونیدات من نبات الكركدیھ كماده حافظھ (54)
(51)int. Cl. A23L 1/30, 121/00,&A61K36/185

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2(11)026089
(21)2009081246
(22)2009/8/18
عبد هللا محمد مصیلحى وھدان/االستاذ(71)

غربیھ-زفتى -تفھنا العزب 
ى وھدانعبد هللا محمد مصیلح/االستاذ(72)
شفاط تنقیھ الھواء(54)
(51)int. Cl. F04D 25/08, 29/26

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨

-   3(11)026090
(21)2010122135
(22)2010/12/15
محمد یوسف جعفر(71)

القاھره-منشیة البكرى-ش المقریزى 63
محمد یوسف جعفر(72)
ھواء الضاغط بالمرحاض باستخدام مكبس ھلتفعیل تصریف المیاه الخاصزطریقة وجھا(54)
(51)int. Cl. E03D 3/10, 5/09

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4(11)026096
(21)2010030380
(22)2010/3/8
ایمن محمد عز الدین محمود فھمى عبد الخالق/االستاذ(71)

جوزهش محجوب ثابت الع3
ایمن محمد عز الدین محمود فھمى عبد الخالق/االستاذ(72)
وسیلھ لتعلیم الكفیف الكتابھ بالقلم والقراءه باللمس للغات المبصر(54)
(51)int. Cl. G09B 21/02

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5(11)026097
(21)2009050627
(22)2009/5/3
محمد احمد فرج یحیى/ السید(71)

القاھرة_ الساحل_ عبود_ شارع أحمد حلمى8
محمد احمد فرج یحیى/ السید(72)
جھاز حقن الصابون البودر داخل ماكینات الغسیل اتوماتیكیا(54)
(51)int. Cl. A47F 10/06, & A47L 15/24

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٩

-   6(11)026105
(21)2008121945
(22)2008/12/1
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
ھشام امین على على عیسى/ االستاذ الدكتور(72)

عبد العزیز ندیر شحاتھ/ االستاذ الدكتور

مصطفى طلعت رمضان/ الدكتور

حاتم سالمھ على/ لدكتورا

ماجده محسب السید(74)
ذو جودة عالیة وامن صحیا وذو فترة صالحیة اطولمعلب نتاج عصیر قصب طریقة ال(54)
(51)int. Cl. A23L 2/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7(11)026106
(21)2003121061
(22)2003/12/3
بحوثالمركز القومى لل(71)

-الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
جمھوریة مصر العربیة-الجیزة 

خالد أحمد علي یحیى/ دكتور مھندس(72)
ماجده محسب السید(74)
محبس كھربي(54)
(51)int. Cl. F16K 31/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٠

-   8(11)026107
(21)2007110597
(22)2007/11/19
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
امیمھ محمد عبد الحافظ/ االستاذه الدكتوره(72)
طریقھ لتحضیر دواء االندرال(54)
(51)Int. Cl. C07C 41/03, 43/23, 209/54, 211/04

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   9(11)026114
(21)2010081347
(22)2010/8/9
جمال محمد علي ابو ریھ/السید(71)

القاھره-روض الفرج –حاره طھ السید متفرع من شارع البكرى 33
جمال محمد علي ابو ریھ/السید(72)
دهواحید معدل ذات خالط (54)
(51)Int. Cl. E03D 5/09,F16K 3/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥١

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر فبرایر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٥٢

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
صادر بال ة ال ة الفكری وق الملكی محق انون رق ســنة ٨٢ق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٥٣

-   1(11)026076
(21)2010101691
(22)2010/10/7
(71)OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC

One Michael Owens Way Perrysburg, OH 43551 (US)
(72)FLYNN, Robin L

LEWIS, David L

(73)
شادي فاروق مبارك(74)
حلقھ عنقیھ وطریقھ لصنع ماكینھ لتشكیل وعاء زجاجي(54)
(31)PCT/US2009/039845-12/080,974
(32)2008/4/8 - 2009/4/8
(33)US - US
(51)int. Cl. C03B 9/325

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-   2(11)026077
(21)2010010112
(22)2010/1/20
(71)BAYER INNOVATION GMBH

Merowingerplatz 1,40225 Düsseldorf- GERMANY
(72)DUJARDIN, Ralf

SCHMUCK, Arno

STREITENBERGER, Almuth

(73)
شادي فاروق مبارك(74)
غشاء مركب بولیمر ذى وظیفھ حاجزه(54)
(31)- PCT/EP2008/005545- 60/956,755  - 60/951,016 -
(32)2007/7/20 - 2007/8/20 - 2008/7/8
(33)US - US - EP
(51)int. Cl. B32B 27/00 &A01G 13/02,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٥

-   3(11)026078
(21)2008122008
(22)2008/12/14
(71)SAPPI MANUFACTURING (PTY) LTY

48 Ameshoff Street,2017 Braamfontein- SOUTH AFRICA
(72)WEIGHTMAN, Derek Andrew

FISCHER, Habil Klaus

MOBIUS, Heinzhorst

محمود رجـائى الـدقى(74)
طریقھ النتاج سیلیلوز قلوى عن طریق معالجھ لب خشب(54)
(31)PCT/IB2007/052212- 2006/04915 -
(32)2006/6/14 - 2007/6/12
(33)ZA - IB
(51)int. Cl. C08B 1/00, D21C 9/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٦

-   4(11)026080
(21)2009020156
(22)2009/2/2
(71)JPS COMMUNICATIONS, INC.

5800 Departure Drive,Raleigh, North Carolina 27616- U.S.A
(72)HALL, Douglas

FLOYD, Daniel

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)
SIP طریقھ وجھاز الرسال اشاره كسر سكون لجھاز(54)
(31)PCT/US2007/017367 - 60/835,567
(32)2007/8/3 - 2006/8/4
(33)US - US
(51)int. Cl. H04L 29/06

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٧

-   5(11)026081
(21)2010071190
(22)2010/7/14
(71)UNILEVER PLC

41424 of unilever house ,100victoria embankment, london ecuy
ody.u.k

(72)JAYARAMAN, Suresh, S

KAMKAR, Kirtan,

KUMAR, Lalit

SAH, Amit

SHRESTH, Rudra,

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
عملیھ وجھاز لتنظیف الركائز(54)
(31)- PCT/EP2009/050869 - 0373/MUM/2008
(32)2008/2/21 - 2009/1/27
(33)IN - EP
(51)int. Cl. A47L 11/34, 13/26,&B05B 7/06,  7/08,  3/02

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٨

-   6(11)026082
(21)2010111872
(22)2010/11/7
(71)BRIZIO, Adriana

Via Ceresio, 18 CH-6977 Ruvigliana, Switzerland.
(72)BRIZIO, Adriana

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
مزودة بغطاء امانالسكب او / علبة للتحضیر البدیل للمشروبات باالستخالص و (54)
(31)(PCT/EP2008/062511)
(32)2008/9/19
(33)EP
(51)int. Cl. A47J 31/30

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-   7(11)026083
(21)2010091641
(22)2010/9/29
(71)SICPA Holding S.A.

Avenue de Florissant 41,CH-1008 Prilly - SWITZERLAND
(72)MARGUERETTAZ, Xavier

GREMAUD, Frédéric

COMMEUREUC, Aurélien

ABOUTANOS, Vickie

TILLER, Thomas

ROZUMEK, Olivier

(73)
ھدى سراج الدین(74)
تعریف ومصادقھ استجدام ماده سائلھ بللوریھ معلمھ(54)
(31)PCT/IB2008/000785 - PCT/EP2009/002435
(32)2008/4/2 - 2009/4/2
(33)IB - EP
(51)int. Cl. B41M 5/00,  7/00,&B42D 15/00,  15/10,&G06K 7/10,&G06Q

10/00,&G07D 7/12

سنھ ٢٠: حمایةمدة ال



٦٠

-   8(11)026084
(21)2010101661
(22)2010/10/3
(71)UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund -GERMANY
(72)SCHUCKER, Franz-Josef

(73)
سھیر میخائیل رزق(74)
ھ بالتوازىمنشاه كوك تشتمل على صفین من حجرات االفرن مرتب(54)
(31)PCT/EP2009/001753 - 10 2008 017 611.7
(32)2009/3/12 - 2008/4/4
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C10B 15/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦١

-   9(11)026085
(21)PCT/NA2007/000452
(22)2007/5/6
(71)VALADI, MAHMOOD

.
(72)VALADI, MAHMOOD

(73)
ھدى آنیس سراج الدین(74)
سیجارة بدون دخان(54)
(31)PCT/SE2005/000984- 0402764-5 -
(32)2004/11/11 - 2005/6/21
(33)SE - AF
(51)int. Cl. A24B15/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٢

-  10(11)026086
(21)2009060920
(22)2009/6/17
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm -SWEDEN
(72)KAZMI, Muhammad

HASSELGREN, Joakim

(73)
ھدى سراج الدین(74)
طرق لتداول أوامر الفجوة المعطلة فى نظام اإلتصال عن بعد(54)
(31)PCT/SE2007/050961 - 0602769-2
(32)2007/12/7 - 2006/12/19
(33)SE - SE
(51)int. Cl. G049 7/38.& H04B1/16

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٣

-  11(11)026087
(21)2009121744
(22)2009/12/1
(71)HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI

Mahir Iz Caddesi No:23 Altunizade,Uskudar,34662 Istanbul -
TURCKY

(72)ISIKLAR, Ahmet Nezir

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIRKETI

(73)
ھدى سراج الدین(74)
تطبیق للتكوین المشترك عند إنتاج الورق الصحى(54)
(31)PCT/IB2008/051542- 2007/03816 -
(32)2007/6/4 - 2008/4/22
(33)TR - IB
(51)int. Cl. D21F 11/14, 5/20

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٤

-  12(11)026088
(21)2010040528
(22)2010/4/1
(71)BITUMEN APPLIED RESEARCH LIMITED

147/1 ST. LUCIA ST. VALLETTA - MALTA
(72)ROSATI,Wasy

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
وعاء تعبئھ كبیر الحجم للبتیومین(54)
(31)PCT/AT2008/000350 - 2007/1555
(32)2008/9/30 - 2007/10/2
(33)AT - AT
(51)int. Cl. B65D 85/00,B65D 88/16

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٥

-  13(11)026091
(21)2010111890
(22)2010/11/8
(71)THE DIAL CORPORATION

15501 North Dial Boulevard Scottsdale AZ 85260 - U.S.A
(72)PARKER, Christie

SEAGER, Richard

WALLIS, Judith, A

DE LAME- Frederique - M

(73)
سمراحمد اللباد(74)
باحكام ومنفذ وصولمحطھ بشرك لحشره زاحفھ بھا وسیلھ داخلیھ لغلق مخزن الشرك (54)

حشره قابل العاده الضبط وابعاد حیز للزحف
(31)PCT/US2008/005897
(32)2008/5/8
(33)US
(51)int. Cl. A01M1/20, 1/10, 1/14, 1/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٦

-  14(11)026092
(21)2008010074
(22)2008/1/15
(71)MICROSOFT CORPORATION

ONE MICROSOFT WAY, MEDMOND, WASHINGTON 98052-
6389- (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)MEHROTRA,SANJEEV

CHEN,WEI-GE

(73)
سمرأحمد اللباد(74)
جھاز وطریقھ لتشفیر وفك تشفیر اشاره صوتیھ(54)
(31)PCT/US2006/027420 - 11/183.087
(32)2006/7/14 - 2005/7/15
(33)US - US
(51)int. Cl. G10K 11/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٧

-  15(11)026093
(21)2008040601
(22)2008/4/13
(71)MONSANTO TECHNOLOGY, LLC

800 north linbergh boulevard mailstop e2na patent department att
nancy huelskamp st-lows mo63167-u.s.a

(72)ALLEN, Edwards

GILBERTSON, Larry, A

HOUMARD, Nancy, M

HUANG SHihshieh

IVASHUTA, Sergey,i

ROBERTS, James .K

(73)
سمر اللباد(74)
ھذه باتات باستخدامبنیھ حامض نووى ناتجھ عن عوده الترابط الجینى وطریقھ لتعقیم الن(54)

البنیھ
(31)PCT/US2006/036847 - 60/836.246 - 60/726.106
(32)2006/9/20 - 2006/8/7 - 2005/10/13
(33)US - US - US
(51)int. Cl. C12N 15/63, 15/82, 15/87 15/90& A01H 1/00,5/00, 5/10

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٨

-  16(11)026095
(21)2011060961
(22)2011/6/12
(71)ROAIR PTY. LTD

1 Stafford Street Clearview, S.A. 5085 (AU)
(72)KAZEM, Rodney

KAZEM, Kaher

(73)
وجدى نبیھ عزیز(74)
رشاش او رذاذ دوار(54)
(31)PCT/AU2010/000236 - 2009901013
(32)2010/3/2 - 2009/3/10
(33)AU - AU
(51)int. Cl. F24F 6/16& B05B 17/00, 3/08

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٩

-  17(11)026098
(21)2010020208
(22)2010/2/8
(71)HUHTAMAKI INC.

9201 Packaging Drive,Desoto, KS 66018 -U.S.A
(72)ROBERTSON, Ronald,

SCHNEIDER, Wayne,

(73)
سمراحمد اللباد(74)
وسیلھ توزیع للبھارات اللزجھ(54)
(31)PCT/US2008/067639- 11/836,555
(32)2007/8/9 - 2008/6/20
(33)US - US
(51)int. Cl. B65D 83/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٠

-  18(11)026099
(21)2011010149
(22)2011/1/24
(71)LG ELECTRONICS INC.

20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 (KR)
(72)LEE, MOON II

HAN, SEUNG HEE

KO, HYUN SOO

CHUNG, JAE HOON

KIM, SO YEON

(73)
سمر احمد اللباد(74)
انات فى نظام اتصال السلكىطریقھ وجھاز الستقبال بی(54)
(31)PCT/KR2009/004262 10-2008-0099671 -61/226.267 - 61/084.992 -
(32)2008/7/30 - 2009/7/16 - 2008/10/10 - 2009/7/30
(33)US - US - KR - KR
(51)int. Cl. H04B7/26,H04/27/26

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧١

-  19(11)026100
(21)PCT/NA2007/000556
(22)2007/6/10
(71)STAMICARBON B.V.

MERCATOR2.6135 KW SITTARD NETHERLANDS
(72)MENNEN, JOHANNES, HENRICUS

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
وحده لزیاده انتاج الیوریا(54)
(31)PCT/EP2005/012201- 1027697
(32)2004/12/9 - 2005/11/11
(33)NL - EP
(51)int. Cl. C07C273/04

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٢

-  20(11)026102
(21)2008030490
(22)2008/3/23
(71)THALES (FRANCE)

45RUE DE VILLIERS F-92200 NEUILLY SUR SEINE-FRANCE
(72)LEBEAU,CHRISTOPHE

(73)
سمرأحمد اللباد(74)
وسیلة أمنة لتجمیع العمالت وطریقة أمنة لنقل وتفریغ صنادیق العمالت(54)
(31)PCT/EP2006/066646 - 5009775
(32)2006/9/22 - 2005/9/23
(33)FR - FR
(51)INT. CL. G07F9/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٣

-  21(11)026103
(21)2010111926
(22)2010/11/11
(71)LEON ENGINEERING S.P.A.

Via G. Leonardelli, 3 I-47891 Dogana (R.S.M.) (SM)
(72)AMADESI, Paolo

(73)
سمر اللباد(74)
معالجة مادة االحتراق(54)
(31)PCT/IT2009/000208-B02008A000292
(32)14/05/2008-        2009/5/11
(33)IT
(51)int. Cl. 5/50,F23G5/027

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٤

-  22(11)026104
(21)2008010014
(22)2008/1/6
(71)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

18 AVENUE D ALSACE F-92400 COURBEVOIE- FRANCE
(72)LECONTE JEAN -GERARD

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
طریقھ لتحضیر زجاج(54)
(31)PCT/FR2006/050709 - 0552202
(32)2006/7/12 - 2005/7/13
(33)FR– FR
(51)int. Cl. C03B 5/235

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٥

-  23(11)026108
(21)2009050707
(22)2009/5/13
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111-
JAPAN

(72)OTSUBO, Toshifumi

(73)
سمر اللباد(74)
ھ وطریقة لتصنیع حفاضة التى تستعمل لمرة واحدة من نوع السراویل الداخلیةضحفا(54)
(31)2006-309655 - PCT/JP2007/070274
(32)2006/11/15 - 2007/10/17
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61F 13/15,A61F 13/49,A61F 13/496

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٦

-  24(11)026109
(21)2008122000
(22)2008/12/14
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho,Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111-
JAPAN

(72)KAWAKAMI, Hikari

FUJIKAWA, Michiyo

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
حشوة صدر ماصة(54)
(31)2006-160342 - PCT/JP2007/058269
(32)2006/6/8 - 2007/4/16
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A41C 3/04

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٧

-  25(11)026110
(21)2009020197
(22)2009/2/11
(71)REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

11, Wienerbergstrasse,A-1100 Wien - AUSTRIA
(72)DJURICIC, Boro

REITERER, Franz

(73)
محمد محمد بكیر(74)
رامیك المتصلبة المنصھرةمنتجات السی(54)
(31)PCT/EP2007/007000- 10 2006 040 269.3
(32)2007/8/8 - 2006/8/28
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C04B 35/10,C04B 35/66

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٨

-  26(11)026111
(21)PCT/NA2007/001208
(22)2007/11/5
(71)NEW TECH TIRE LLC (UNITED STATES OF AMERICA)

7442 CAMPO FLORIDO BOCA RATAN,FL33433-UNITED
STATES

(72)CORN MORRIS

MOON MICHAEL

(73)
عمرو إبراھیم عبدهللا سالم(74)
اطار سیارة غیر معبأ بالھواء المضغوط(54)
(31)PCT/US2006/017893- 11\123,808 -
(32)2005/5/6 - 2006/5/8
(33)US - US
(51)int. Cl. B60C 7/14

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٩

-  27(11)026112
(21)2011061088
(22)2011/6/23
(71)Sang-Sun LEE,

136-9 Hongjae-dong, Seodaemoon-gu Seoul 120-090 (KR
(72)Sang-Sun LEE,

(73)
عمرو ابراھیم عبدهللا سالم(74)
ذات صمام مندمج، و نظام اطفاء حریق یستخدم تلك الَمرشھ] ماء[َمرشھ (54)
(31)PCT/KR2009/007782 - 10-2009-0035192 2009 - 10-2009-0018855

2009 - 10-2008-0137836 2008
(32)2009/12/24 - 2009/4/22 - 2009/5/3 - 2008/12/31
(33)KR - KR - KR - KR
(51)int. Cl. A62C 37/40

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٠

-  28(11)026113
(21)2011040595
(22)2011/4/17
(71)UNILEVER PLC

41424 OF UNILEVER HOUSE, 100. VICTORIA EMBANKMENT,
LONDON GREATER LONDON EC4Y ODY - U.K

(72)DAVE, Parthiv, Ripudaman

MUKHERJEE, Debasis

SRIVASTAVA, Madalasa

(73)
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)
مرشح من كتلھ كربونیـھ(54)
(31)PCT/EP2009/062183- 2233/MUM/2008 -
(32)2008/10/17 - 2009/9/21
(33)IN - EP
(51)int. Cl. B01D39/20

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨١

-  29(11)026115
(21)2010040605
(22)2010/4/14
(71)M-I SWACO NORGE AS - OILFIELD MINERAL SOLUTIONS

LIMITED
Gamle Forusvei 43,N-4033 Forus, Stavanger NORWAY- 37 Big
Brigs Ways,Newtongrange,Edinburgh, EH22 4DG .U.K

(72)KEATCH, Richard

GUAN, Hua

(73)
سمر اللباد(74)
طریقھ لتعزیز امتزار مثبط في منطقھ حفره بئر(54)
(31)PCT/IB2008/002728- 61/012,292 - 60/980,040
(32)15/11/2008- 2007/12/7 - 2007/10/15
(33)US - US
(51)int. Cl. C09K 8/528, 8/54

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨٢

-   30(11)026116
(21)2008122131D
(22)2010/2/24
(71)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

Wittelsbacherplatz 2 80333 MUnchen (GERMANY)
(72)ELSEN, Jan

LONNE, Rolf

KARI, ROBERT

(73)
س سراج الدینھدى انی(74)
وجھاز قیاس لقیاس درجة نقاء طریقھ وجھاز لتنظیف مكونات محطھ طاقھ بحقن وسط(54)

الوسط
(31)- PCT/EP2006/067791-  05027687.2
(32)2005/12/16 - 2006/10/26
(33)EP - EP
(51)int. Cl.  B08B 9/027, 9/00, & G01N 1/22

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٣

بیان
٢٠١٣فبرایر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٨٤

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی ســنة ٨٢حق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  والت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٨٥

-   1(11)026101
(21)2000060739
(22)2000/6/5
(71)F.HOFFMANN- LA ROCHE A G

GRENZACHERSTRASSE 124 CH-4070 BASEL -SWITZERLAND
(72)Heitz NEIDHART Marie-Paule

Alanine Alexander

Buettelmann Bernd

Jaeschke Gerorg

PINARD Buettelmann

Burner Serge

Wyler Rene

سمر اللباد(74)
بیبریدین- مشتقات ایثان سلفونیل (54)
(31)99111126
(32)1999/6/8
(33)EP
(51)int. Cl. C07D211/30,211/46

٠٤/٠٦/٢٠٢٠تبدا مدة الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة



٨٦

انبی
٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر فبرایر 

باریسالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
نموذج منفعة



٨٧

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی ـى و٢٠٠٢ســنة ل٨٢حق نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٨٨

-   1(11)026094
(21)2010071204
(22)2010/7/15
صفاء محمود عیسى عبده/االستاذ الدكتور(71)

ع.م.ج-القاھره-الملك الصالح-كورنیش النیل1015
صفاء محمود عیسى عبده/ االستاذ الدكتور(72)
تصمیم جدید لتیسیر استخدام زجاجات المیاه كبیره الحجم(54)
(51)int. Cl. B65D 1/02

سنوات ٧: مدة الحمایة



٨٩

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٩٠

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٩١

-   1(21)PCT/NA2006/000045
(22)2006/1/16
دي اس ام  بي اسیتس بي في(71)
سمر أحمد اللباد(74)
عملیة لتحضیر حبیبات الیوریا(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
فيبي اسیتس بيدي اس ام :مـــن
استامیكاربون بى فى:الـــى

16/02/2013 :بـتاریخ

-   2(21)2009061006
(22)2009/6/28
فارما سیوتیكال سى او ، ال تى دىبانیو(71)

سمر اللباد(74)
PLK I مشتقات أمینو بیریمیدین كمثبطات(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
بانیو فارما سیوتیكال سى او ، ال تى دى:مـــن
" ام اس دى كیھ كیھ" :الـــى

05/03/2013 :بـتاریخ



٩٢

-   3(21)1994100646
(22)1994/10/15
افنتیس فارما سیتیكالز انك(71)
اخنوخ صادق الیاس(74)
مشتقات جاالنثامین كمثبطات اسیتیل كولین استراز(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
افنتیس فارما سیتیكالز انك:مـــن
II افنتیساب:الـــى

18/05/2009 :بـتاریخ

-   4(21)1994100678
(22)1994/10/29
افنتیس ھولنجز انك (71)
اخنوخ صادق الیاس(74)
ھیتیره اریل بیبریدینز،وبیرولیدینز،وبیبرازینز واستخدامھم كمھدى ومسكن(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
افنتیس ھولنجز انك:مـــن
انكII افنتیساب:الـــى

02/05/2010 :بـتاریخ

-   5(21)1994100637
(22)1994/10/12
روسل فارماسیوتیكال انكوربوریتید-ھوكست (71)

.القاھره- العتبھ ١١٩٥ب .ص

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
مشتقات جاالنثامین كمبثطات استیل كولین استراز(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
انكوربوریتیدروسل فارماسیوتیكال-ھوكست :مـــن
انكII أفنتیساب:الـــى

02/05/2010 :بـتاریخ



٩٣

-   6(21)1994070417
(22)1994/7/12
افنتیس فارما سیتیكالزانك(71)
اخنوخ صادق الیاس(74)
لعالح دلیا یستخدمامین مقبولھ صی-١- اند اندول ) بیریدسل ( طریقھ لتحضیر مركبات (54)

اضطرابات الوسواس القھرى
نقل الملكیة:التقریر القانونى

افنتیس فارما سیتیكالزانك:مـــن
انكII افنتیساب:الـــى

22/09/2010 :بـتاریخ



٩٤

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٩٥

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٩٦

-   1(21)2000121571
(22)2000/12/20
شیرینج كوربرویشن(71)

امریكا٧٠٣٣جالوبینج رود ، كنیلویرث ، نیوجیرسى 2000

لھادىھـدى احمد عبد ا(74)
تركیب ثابت على شكل جرعات عن طریق الفم ممتده االنطالق(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شیرینج كوربرویشن:مـــن
م كوربمشارب آند دوھمیرك:الـــى

19/02/2013 :بـتاریخ

-   2(21)2008060944
(22)2008/6/8
فارماسیت انك (71)

امریكا-٠٨٥٤٠نیوجیرسي - برینستون - ایھ كولیج رود ایست -303

شركھ ابو ستھ وشركاه(74)
نیوكلوزیدات مضاده للفیروسات(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فارماسیت انك :مـــن
جیلید فارماسیت ال ال سى :الـــى

02/08/2012 :بـتاریخ



٩٧

-   3(21)2008060949
(22)2008/6/8
دیكول لیمتد(71)

ھتسموت ستریت ، تیرات ھكرمیل ، أسرائیل4/39

ھدى عبد الھادى(74)
نظام وطریقة إلدارة محتوى مائى فى سائل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دیكول لیمتد:مـــن
ال تى دى دیكول :الـــى
12/02/2013 :یخبـتار

-   4(21)2009010117
(22)2009/1/26
بانیو فارما سیوتیكال كولیمتد(71)

الیابان-١٠٢٨٦٦٧طوكیو - كي یو–كودانكیتا شیودا - ١٢- ١٣-كیتانومارو سكیواري أي 

سمر اللباد(74)
)نزیم أورور أمشتقات أمینو بیریدین جدیدة لھا فعل انتقائي تثبیطي إل(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
بانیو فارما سیوتیكال كولیمتد:مـــن
ام اس دى كیة كیة:الـــى

10/02/2013 :بـتاریخ



٩٨

-   5(21)2011091633
(22)2011/9/28
یو اتش دي اي جي ام بي اتش (71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١. ١٥راس ست–یو اتش دي اي –فریدریش 

سمر اللباد(74)
وحده تكویك صناعیھ تعمل باعاده تدویر غاز المدخنھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دي اي جي ام بي اتش :مـــن
سیسنكروب یو اتش دي اي جي ام بي اتش:الـــى

12/02/2013 :بـتاریخ

-   6(21)2012040668
(22)2012/4/10
شیرینج كوربوراشن(71)

امریكا-٠٧٠٣٣نیوجیرسي . كینیلورث . جالوبینج ھیل روود 2000

سمر احمد اللباد(74)
واستخدامھاp53 مركبات ببریدین بھا استبدال تزید من نشاط(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یرینج كوربوراشنش:مـــن
ھم كوربھشارب آند دومیرك:الـــى

11/02/2013 :بـتاریخ



٩٩

-   7(21)1999050607
(22)1999/5/27
شیرینج كوربوریش(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ-٧٠٣٣جالوبیینج رود كنیلوبرث نیوجیرسى 2000

ھدى احمد عبد الھادى(74)
ابت مضاد للھیستامینشراب ث(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
شیرینج كوربوریش:مـــن
ھم كوربھشارب آند دومیرك:الـــى

19/02/2013 :بـتاریخ



١٠٠

انبی
بدمج الشركات 



١٠١

-   1(21)2012040639
(22)2012/4/5
شركھ مساھمھ امریكیھ–شیرینج كوربوراشن (71)
سمر اللباد(74)
وتركیبات واستخدامھا،BACE مركبات ثاني اكسید ایمینو ثیادیازین كمثبطات(54)

دمج مالك:التقریر القانونى
شركھ مساھمھ امریكیھ–شیرینج كوربوراشن :ةتم دمج مالك البراء

میرك شارب آند دوھھم كورب:شركة مع
میرك شارب آند دوھھم كورب:االندماج لتكون البراءة ملكا للشركة الناتجة عن

26/02/2013 :بـتاریخ



١٠٢

انبی
احكام قضائیة 



١٠٣

اصدرت محكمة القضاء االدارى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد ١٠/١١/٢٠١٢بتاریخ -
عمرو عبد الرحمن / ق المقامة من السید٤٧٢٢٨/٦٣واالستثمار الدائرة السابعة حكمھا فى الدعوى رقم 

رئیس اكادیمیة / ، السید االستاذ الدكتور)بصفتھ(ى وزیر البحث العلم/ عرفى ضد السید االستاذ الدكتور
بناء على اسبابھا حكمت المحكمة برفض الدعوى، والزمت المدعى المصروفات، ) بصفتھ( البحث العلمى 

ـ :وھذا الحكم یتعلق بالطلب المقدم لمكتب البراءات من المدعى علیھ وبیاناتھ كالتالى

٤٤٩/٢٠٠٢: رقم الطلب -

٣٠/٠٤/٢٠٠٢: طلبك تاریخ تقدیم ال-

"طلمبة وتوربینھ ترددیة : " تسمیة الطلب -



١٠٤

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١٠٥

-   1(21)2003020135
(22)2003/2/5
نوفارتیس ا ج(71)

، سویسرا٤٠٥٨، بازل ٢١٥شفارزفالدالى 

CB مشتقات كوینازولینون واستخدامھا كناھضات(54)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:ونىالتقریر القان
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2009121892
(22)2009/12/23
ویلسبون جلوبال براندز لیمتد(71)

- مومباى- سیناباتى بابات مارج لوور باریل -كاماال سیتى ٦ر الدو-ویلبسوو ھاوس 
الھند-ماھاراشترا - 400013

النسیج المدھش(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبیالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البیانات و 

-   3(21)2010010006
(22)2010/1/3
كاسال كیمیكالز اس ایھ(71)

سویسرا–بیسو–لوجانو ٦٩٠٠-سي اتش . ٦فیا جیولیو بوكوبیلي 

ومحفزات تحتوي (SAPO) عملیھ لتحضیر مناخل جزیئیھ من سیلیكو الومینو فوسفات((54)
ى المناخل المذكوره وعملیھ نزع ماء حفزیھعل

سمراحمد اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٦

-   4(21)2010010125
(22)2010/1/24
لیان، كیھوى(71)

زینشینج، كینجیان١٨، كیو جى جوان ساوث جاردن رقم ٩، المبنى رقم ٣٠١غرفھ رقم 
، الصین٥١١٥١٥سیتى جوانجدونج 

طریقھ تنظیم لتدویر النفایات الصلبھ بشكل كامل(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء طلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ال:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2010060916
(22)2010/6/1
عبدالحافظ یوسف حسین الوتار(71)

المنطقھ مدینھ نصر) ١٣(ور السادس شقھ رقمالد-شارع عبدهللا بن طاھر ٣٠عماره رقم
السادسھ

عباءه البحر(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  6(21)2010101766
(22)2010/10/20
امیر سامى فوزى طوسون(71)

االسكندریھ-ش محمد الطوخي سعید محرم بك 13

)الغالیھ الشمسیھ ( الخلیھ الجدیده لتولید و االحتفاظ بالطاقھ (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٧

-  7(21)2010111951
(22)2010/11/22
شركة أمریكیة مساھمة–ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

آلمریكیةةالوالیات المتحد٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

طریقھ لتصنیع لسان تثبیت(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  8(21)2010122039
(22)2010/12/2
امام محمود شرف(71)

القاھره- المعادى–٧٧شارع 80

١٥الناقص زاویھ منالشوایھ الشمسیھ واالناء الشمسى لطھى الطعام باستخدام المخروط(54)
٤٥الى

اء قرار اإلدارة الخاص باستیفاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9(21)2010122218
(22)2010/12/29
.ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(71)

ستین: سویسرا المدینھ- باسیل ٤٠٥٨شیفالدیھ سى اتش 215

تركیبات مبیده للفطریات(54)
ر میخائیل رزقسھی(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٨

-   10(21)2010081464
(22)2010/8/31
اشرف احمد حسین(71)

القاھره-شبرا مصر –شارع االتحاد بارض الشركھ الشرابیھ9

مجفف الخضراوات الورقیھ عبر الھواء الساخن(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
فقات الطلبالفكرة المقدمة ومرأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   11(21)2011010107
(22)2011/1/17
محمود عطیھ السید احمد(71)

القاھره–المطریھ –عماره الشھید –شارع الكابالت 45

ماكینھ شاورمھ محمولھ(54)
تیفاء قرار اإلدارة الخاص باساعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   12(21)2011010111
(22)2011/1/18
ال ال سى. كیلوج بروان اند روت (71)

امریكا-٧٧٠٢٠تى اكس . ھیوستن . كلینتون درایف 4100

اعاده تشكیل اكسده جزئیھ حفزیھ(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٩

-   13(21)2011010114
(22)2011/1/18
اى ان سى) ربادوسبا( ورلد بالي (71)

باربادوس-برواد ستریت بریدجتاون. تشامبرالین بالس 

االطار الكلي نظام وطریقھ لتحسین جوده االشارات المرئیھ المضغوطھ من خالل صقل(54)
وتراكب التفاصیل المحفوظھ

سمراحمد اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء د علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الر:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   14(21)2011010136
(22)2011/1/23
محجوب، ایھ، لطیف(71)

كیھالوالیات المتحده االمری٩٠٧٢٣مادیسون ستریت، بارامونت، كالیفورنیا 7303

جھاز و طریقھ لتحویل المواد الصلبھ الى وقود(54)
سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبوضوعأو إجراء بعض التعدیالت لم/ بعض البیانات و 

-  1 5(21)2011010154
(22)2011/1/26
شركھ امریكیھ مساھمھ–ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)

المریكیھالوالیات المتحده٤٥٢٠٢وان بروكتر اند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، اوھایو 

جسیمات ناقلھ(54)
الدینھدى سراج(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٠

-   16(21)2011010155
(22)2011/1/26
ریكیة مساھمةشركة ام–یورتك ، إل إل سى (71)

)امریكا(٨٠٤٠١جولدنفویو دریف جولدن سى او 2024

استخالص الیورانیوم من حامض الفسفوریك بالطریقھ الرطبھ(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو / بعض البیانات و 

-   17(21)2011010169
(22)2011/1/27
شركھ محدوده یابانیھ–كوزمو اویل سى اوه ا ل تى دى (71)

الیابان- ٨٥٢٨- ١٠٥طوكیو . كي یو –شومي میناتو -١شیباورا . 1-1 -1

االبراجشمس فى نظام تجمیع ضوء سفلى الشعاع متعددطریقھ لتجمیع ضوء ال(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18(21)2011030342
(22)2011/3/2
طارق محمود سید على(71)

شارع الشھید حسنى حماد متفرع من شارع احمد زكى بالمعادى31

الحرارىطریقھ لتعمیر الصحراء من الماء الذائد الناتج من ظاھره االحتباس(54)
اإلدارة الخاص باستیفاء قرار اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١١

-  19(21)2011030352
(22)2011/3/3
محمد كمال احمد درویش عبد هللا(71)

)الدور الثالث( زقاق حسن فضھ شارع كوبرى باغوص الشرابیھ 5

نتى اكسدنتذا سمر ا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20(21)2011030356
(22)2011/3/6
مویرى الین(71)

، میلن، فرنسا٧٧٠٠٠-اریستید بریاند، ایسكالیر دي، اف. بيدي54

نظام تسخین باالستخالص المحسن لحراره میاه الصرف(54)
طارق محمود بدران(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/ بعض البیانات و 

-  21(21)2011030409
(22)2011/3/14
شركھ مساھمھ نمساویھ–بیو انیرجي انترناشیونال ایھ جي –بي دي اي (71)

النمسا–جراتس / جرامباك ٨٠٧٤- ایھ . ١٨باركرینج 

اع وقود، على الترتیبعملیھ للحصول على مواد قابلھ لالشتعال وانو(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٢

-  22(21)2011030441
(22)2011/3/21
ھـ، شركھ مساھمھ مؤلفھ طبقا لقوانین المانیا.ب.م.سیفیرین الكتروجیریت ج(71)

المانیا- ساندرن ٥٩٨٤٦، ٢٧روھریھ 

تماكینھ كھربائیھ لتحضیر المشروبا(54)
محمد محمد بكیر(74)

باستیفاء قرار اإلدارة الخاص اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  23(21)2011030496
(22)2011/3/30
اسماعیل السید عمرو فتح هللا(71)

القاھره٠میدان االسماعیلیھ –ش شرف مصر الجدیده 9

المنظار الطبي اللین(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:تقریر القانونىال

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24(21)2011040511
(22)2011/4/4
اسامھ السید قندیل قندیل(71)

سیدى بشر تقاطع طریق جمال عبد الناصر-نجیب محمد48

تھاجم النباتاشتخدام مستخلصات البرعم الزھرى لنبات القرنفل ضد بعض الفطریات التى(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٣

-  25(21)2011040539
(22)2011/4/4
سالم محمود محمد(71)

القاھره–الشرابیھ –حاره الكردى 14

صناعھ طوق ومرتبھ من الفل(54)
تیفاء قرار اإلدارة الخاص باساعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  26(21)2011040557
(22)2011/4/11
عبدالرحمن حسین احمد مرزوق(71)

قریھ الحمام–ابنوب –اسیوط 

موقف سیارات وكوبري متنقل(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  27(21)2011040558
(22)2011/4/11
عبدالرحمن حسین احمد مرزوق(71)

قریھ الحمام–ابنوب –اسیوط 

ذف طوربید یدوىقا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٤

-  28(21)2011040583
(22)2011/4/14
شركة مساھمھ امریكیھ–اني زا كویكر اواتس كومب(71)

امریكا-٦٠٦٦١ایلینویز . شیكاجو . ویست مونرو ستریت 555

منتجات من الشوفان الكامل یمكن خبزھا بالموجات الدقیقھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبجراء بعض التعدیالت لموضوعأو إ/ بعض البیانات و 

-  29(21)2011071279
(22)2011/7/31
.یونیفرسیتى اوف جورجیا ریسیرش فاوندیشن، انك(71)

بوید جرادویت ستادیز ریسیرش سنتر، اثینز، جورجیا624

الحشراتالنباتات بتاثیرطرق غیر عدائیھ وجھاز للكشف عن الضرر الذى یصیب(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   30(21)2011030337
(22)2011/3/1
فریال محمد رشاد(71)

مدینھ نصر- ش جمال الدین دویدار25

منخفضھ التكالیف من عزل سالالت جدیده عالیھ الكفاءه من بكتریا وتنمیتھا محلیا على بیئھ(54)
الریش

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 



١١٥

-   31(21)2011040588
(22)2011/4/14
حسام فتح هللا غازى غریب(71)

العربیھجمھوریھ مصر-محافظھ كفر الشیخ –مركز الحامول –قریھ االبعادیھ البحریھ 

٢كم١٠٠٠تغطيارات المحمول تعمل بالطاقھ الشمسیھ باستخدام المنطادمحطھ تقویھ اش(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   32(21)2011020297
(22)2011/2/23
تى سى تى ام لیمتد(71)

لیختنشتین-روجیل ٩٤٩١–، ف ل ٢٦اندسترى ستراس 

الزیتتراكیب لخفض لزوجھ زیت یتصاعد معھ غاز لحث الطبقھ االنتاجیھ فى خزان(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٦

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١١٧

-   1(21)2012040643
(22)2012/4/8
نیجات ایمرجان- میسوت یاكوجى (71)

شانكایا٣٩-جي/١٨٠: بلوك رقم٣–توران غونیس بولفارى باركوران كونوتالرى بي 
، انقره،٠٦١٦٠سیتیلیر التینداج ٤٢/١١: اوزجو سوكاك رقم-انقره، تركیا ،06450

تركیا
غطاء عبوات سوائل بانابیب ھواء(54)

:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

د مصروفات الفحص،ولعدم سدا

-   2(21)2012050858
(22)2012/5/13
باكیت انترناشیونال تریدنج كومبانى انك(71)

باربادوس١١١٠٣سان مایكل ، أبتون، ذا بیزنس سنتر

لوح قاعده لقوالب اللب(54)
:ستندات التالیةتقدیم أى من المتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   3(21)2012050864
(22)2012/5/14
اركلینج لیمتد(71)

نبتون ھاوس مارینا باي، جبل طارق206

ه، ومحطھ لمعالجھ الماء تحتوى على ھذا الصمامصمام بسداده دوار(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٨

-   4(21)2012050872
(22)2012/5/14
ابالید فیزیكس ساینس اند تیكنولوجي سینتر(71)

روسیا١٩٠٠١٣لیت ایھ بوم ثري ان اس تي بیتریس بیرج ٢٥كلینسكي بي ار 

طریقھ لتحدید سماحیھ العزل لجسم عازل(54)
:لمستندات التالیةتقدیم أى من اتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   5(21)2012050875
(22)2012/5/14
محمد ، زاھرووف(71)

).امریكا(٧٧٤٣٣كرووكد الك واي ان ، سیبریس ، تي اكس 16122

انظمھ وطرق لوحده صمام ریشي و مجموعھ صمام(54)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   6(21)2012050880
(22)2012/5/15
عاطف حسین عاطف ال دویس(71)

نجران ـ الجربھ ـ السعودیھ، ٣٩١ب .ص

نظام اإلتصال اإلقتصادي(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم ارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التج
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٩

-   7(21)2012050916
(22)2012/5/21
ابالید فیزیكس ساینس اند تیكنولوجي سینتر(71)

روسیا١٩٠٠١٣لیت ایھ بوم ثري ان اس تي بیتریس بیرج ٢٥كلینسكي بي ار 

قھ لتفقد ھدف عن بعد في منطقھ مراقبھطری(54)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   8(21)1998030345
(22)1998/3/26
سانوفى افینتیس(71)

باریس فرنسا٧٥٠٠٨ریوماربیوف 32-34

Nمشتق كربوكسامید وامالحھ ومنحالتھا-٣-بیبریدینوبیرازول (54)
المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

-   9(21)2008040661
(22)2008/4/21
.أدفانسد ھیدروكربون مابنج ایھ اس(71)

ستافانجیر النرویج٤٠٢٩- ، ان٣٧كوجیستوستراین 

وجھاز ) توبوغرافیھخریطھTM) طریقة لعمل مسح كھرومغناطیسى بحرى یعتمد على شكل(54)
لتنفیذ الطریقھ

وعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطب:التقریر القانونى



١٢٠

-   10(21)2009020231
(22)2009/2/18
الي ریشارد- فا بیري -فریتو الى نورث امریكا اى ان سى (71)

-الوالیات المتحده األمریكیھ ٤٠٩٩- ٧٥٠٢٤لیجاسى درایف بالنو تى اكس 7701
Legacy ٧٦٠٠-امریكا - ٧٥٣٠٤مانھیم درایف فریسكو تي اكس ١٣٢٣٦

Drive,Plano, TX 750257600 امریكا-٧٥٠٢٥لیجاسي درایف بالنو تي اكس
كاملةمنتج من وجبات خفیفة رقائقیة ھشة ومقرمشة من حبوب متعددة وحبوب(54)

تقدیم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

-   11(21)2009050658
(22)2009/5/6
دي اس ام اى بي اسیتس بي في(71)

ھولندا-تي اى ھیرلین٦٤١١ان ال ١ھیت اوفرلون 

طریقة لتحضیر قطعة جداریة(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:التقریر القانونى

-   12(21)2009050700
(22)2009/5/13
و لیمتدنیھون نوھیاكو ك(71)

شوم شیوكیو طوكیو الیابان- ١نیھونباشى 2-5

یشتمل على المشتق مشتقات الھالو ألكیل سالفوناتیلیدات او احد امالحھا ، مبید لآلعشاب(54)
كمادة فعالة ، واستخداماتھ

تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:التقریر القانونى



١٢١

-   13(21)PCT/NA2007/000760
(22)2007/7/24
ن ف اورجانون ، شركة محدودة المسئولیة ، ھولندا(71)

أ ب ، اوس ، ھولندا٥٣٤٩كلوستیرات ، 6

مطبق ألدماج جزء مزدرع(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:التقریر القانونى

-   14(21)2008101676
(22)2008/10/12
.تایلور الورى(71)

.االمریكیة ، الوالیات المتحدة٦٣٠١١سیندونر ریدج درایف ، بالوین ام اوه ٢٠٠٠مقیم 

مبنىنظام حارفة تقسیم امتالء وتبرید مركزى یرفع الضغط داخل امتالء فى(54)
تقدیم المطبوعاتلعدمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن :التقریر القانونى



١٢٢

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٢٣

-   1(21)2010030487
(22)2010/3/25
ساھر رافت الخریبي-عمرو زكي عبدالعظیم القاضي -ایمــن احمــد سلیمــھ (71)

حافظھم–اول طنطا –الدور الثالث–برج عمر بن الخطاب –ش ابوبكر الصدیق -2
-اول طنطا -زكي القاضي/ خلف صیدلیھ االستاد عماره م–منطقھ االستاد - ٣-الغربیھ 

اول–٨شقھ –برج زھره المنصوره –ش الخلفاء الراشدین - ١-محافظھ الغربیھ 
محافظھ المنصوره–المنصوره 

راع عزم و مقص قوهذرفع كفائھ اجھزه تشتیت الطاقھ الزلزالیھ باستخدام تشكیل مكون من(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2010122159
(22)2010/12/20
موفرتــى لیمــتد(71)

بى واى ، المملكة المتحده١٧٤اس تى جون ستریت ، لندن ائى سى ١٥٧-١٤٥فلور 2

للھاتطریقھ ونظام النشاء محاسبھ ھاتفیھ للتحفیز على االستخدام المشترك(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)PCT/NA2007/001309
(22)2007/11/25
ابسشیستفو اس اوجانیكشینوى اوتفتینو نوستیوسات(71)

ا،روسی١٠٧٢٥٨، موسكو،٢١٥- ١٨- ١٢/١١یابوكفوستوفا 

صیغة للوقایة من أمراض تجویف الفم(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٤

-   4(21)2010050773
(22)2010/5/11
ربیع دسوقي اللیثي(71)

القاھره، تعاونیات مساكن شیراتون مصر الجدیده ، شارع الزھراء 23

الریاحاستخالص الماء من الھواء باستخدام طاقھ(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٢٥

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٢٦

-   1(11)20476
(21)1993020079
مشتقة من ھیدروكسیل یمیدیك ثانى امیدمبدلة أیمیدوكربون١طریقة لتحضیر مركبات ن ، ن (54)

امین
N,N SUBSTITUTED IMIDODICARBONIMIDIC DIAMIDES
DERIVED FROM HYDROXYLAMINES.

جاكوب فارماسیوتیكال كومبانى إنك(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   2(11)020742
(21)1996020126
ین فى طور غازىطریقھ لبلمره اولف(54)

PROCESS FOR POLYMERISING OLEFIN IN GAS PHASE

بى بى كیمیكالز لیمتد(71)
محمد محمد بكیر(74)

-   3(11)021547
(21)1997020098
وصلة جھاز أالسشتعار من البیانات الزلزالیة وازالة أخطاء)االنعكاس(طریقة أزالة أالرتداد(54)

.زدوج الم
METHOD OF REVERBERATION FROM SEISMIC DATA AND
REMOVAL OF DUEL SENSOR COUPLING ERRORS

أس تنورانك-جى- بى (71)
محمد كامل مصطفي(74)



١٢٧

-   4(11)021634
(21)1998020178
علبة مشروبات من الصفیح(54)

DRINKS CAN

انساج.میشیل ان (71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-   5(11)021823
(21)2000020151
جھاز یستخدم الختبار النظر(54)

DEVICE FOR SIGHT TESTING USE

رولف ستانجیالند(71)
سمر اللباد(74)

-   6(11)022021
(21)1999020191
بطاقة زیارة(54)

VISITING CARD

ادیفان ھاى تك اج(71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)



١٢٨

-   7(11)022718
(21)1997020086
نظام جدید لمعالجة سوائل صرف محطات خدمة السیارات(54)

A NOVEL SYSTEM FOR THE TREATMENT OF WASTEWATER
FROM VEHICLES SERVICE STATIONS

أحمد طلعتمحمد(71)

-   8(11)023329
(21)2002020213
إناء شفاف یعمل ألیا(54)

THE AUTOMATIC VESSEL

محمود نصر الدین محمد حسن(71)

-   9(11)023461
(21)2003020185
علبة لحفظ وتوزیع الجرعات من أقراص أو كبسوالت(54)

BLISTER PACK DEVICE.

استرا زینیكا ا ب(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٢٩

-  10(11)023522
(21)PCT/NA2004/000083
لوح بنائى وطریقة للتركیب(54)

BUILDING PANEL AND CONSTRUCTION METHOD

بول بالزفیك(71)
ھدى سراج الدین(74)

-  11(11)023580
(21)2004020065
جھاز شومان لتنمیة المھارات(54)

SHOOMAN APPARATUS FOR SKILLS DEVELOMENT

حسام حسن أحمد جاد هللا شومان(71)

-  12(11)023648
(21)2005020069
معلق مائي غروانى ألسود الغاز(54)

AQUEOUS, COLLOIDAL GAS BLACK SUSPENSION

ج ، شركة ألمانیة مساھمة.دیجوسا أ (71)
سلوى میخائیل رزق.سامیة میخائیل رزق . سھیر میخائیل رزق (74)



١٣٠

-  13(11)023726
(21)PCT/NA2005/000469
تراكیب لمعالجة الماء تحتوى على عامل حائل(54)

WATER TREATMENT COMPOSITIONS WITH MASKING
AGENT

ذى بیر ووتر بیوریفیكیشن بروداكتس انك ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

-  14(11)023921
(21)PCT/NA2005/000490
بطــاقة للتثبیت على حاویة منتج(54)

LABEL

جلوبال أمیل لیمتد(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  15(11)023935
(21)1998020155
عملیھ لتحضیر أبروسارتان(54)

PROCESS

سمیث كالین بیتشام كوربوریشن(71)
ھدي سراج الدین(74)



١٣١

-  16(11)023972
(21)PCT/NA2005/000470
النطاقاتمتوالیة من الترددات القافزة تستخدم مع نظم االتصاالت متعددة(54)

FREQUENCY HOP SEQUENCES FOR MULTI-BAND
COMMUNICATION SYSTEMS

كوالكوم انكوربوراتید(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-  17(11)024156
(21)PCT/NA2006/000790
نظام تشغیل امن لحفر االبار او خدمات الحفر(54)

SAFEMODE OPERATING SYSTEM FOR A DRILLING OR
SERVICE RIG

كیى انیرجى سیرفیس ، انك(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  18(11)024343
(21)PCT/NA2006/000812
قناه تكراریھ وتقییم الدخول ونظام لحل الشفره(54)

ITERATIVE CHANNEL AND INTERFERENCE ESTIMATION
AND DECODING

كوم انكوربوراتیدكوال(71)
سمر احمد اللباد(74)



١٣٢

-  19(11)024367
(21)PCT/NA2005/000520
جھاز تصویر بإستخدام حیود ضوء األشعة تحت الحمراء(54)

IMAGING SYSTEM USING DIFFUSE INFRARED LIGHT

.زیمان ھیربرت د(71)
ھدى أنیس سراج الدین(74)

-  20(11)025005
(21)2004020067
وتشغیل المعادنطریقة لمعالجة میاه الصرف الصناعي الناتج من وحدات الطالء الكھربى(54)

A NEW TECHNIQUE FOR ELECTROPLATING AND METAL
FINISHING WASTEWATER TREATMENT

عبد الحمید محمود عثمان یوسف· د(71)

-  21(11)21427
(21)1996020125
جھاز وطریقھ لبلمره اولفین غازى(54)

APPARATUS AND PROCESS FOR POLYMERISING OLEFIN IN
GAS PHASE

بى بى كیمیكالز لیمتد(71)
محمد محمد بكیر(74)



١٣٣

-   22(21)1999020127
(22)1999/2/13
٢٠٠٠میرھان ست (54)

MERIHAN SET 2000

سھیر اسماعیل ابراھیم حموده(71)
شیرین عبدالشافى محمد احمد(74)

-   23(21)2008071298
(22)2008/7/30
EP4 مستقبلیل فنیل حمض خلیك كمساعدات–٢–ایزو اندول ( F ) مشتقات بنزو(54)

BENZO (F) ISOINDOL-2-YLPHENYL ACETIC ACID
DERIVATIVES AS EP4 RECEPTOR AGONISTS

جالكسو جروب لیمتد(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-   24(21)2008081333
(22)2008/8/5
(54)RELTطرق وتركیبات لرصد

METHODS AND COMPOSITIONS FOR TARGETING RELT

كة مساھمة امریكیةشر–أي ان سي . جینتیك (71)
سمر اللباد(74)



١٣٤

-   25(21)2008081353
(22)2008/8/7
واستخدامھا اریل ثاني ھیدروایزوكوینولینونات مستبدلة بازا سیكلیل طریقة تحضیرھا(54)

كأودیة
AZACYCLYL-SUBSTITUTED
ARYLDIHYDROISOQUINOLINONES, PROCESS FOR THEIR
PREPARATION AND THEIR USE AS MEDICAMENTS

شركة مساھمھ فرنسیة–سانوفي افینتیس (71)
سمر اللباد(74)

-   26(21)2008081360
(22)2008/8/10
طریقة الختیار وتولید براسیكا جیمس على الزیلوز(54)

METHOD OF SELECTION AND REGENERATION OF
TRANSGENIC BRASSICA JXMCEA ON XYLOSE

افیزتا جنجرین تكنولوجیز بى فى تى لیمتد(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-   27(21)2008081393
(22)2008/8/18
الستخدامھامشتقات أمید كمركبات ترابطیة لقناة األیونات وتركیبات صیدالنیة وطرق(54)

AMIDE DERIVATIVES AS ION-CHANNEL LIGANDS AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS AND METHODS OF
USING THE SAME

شركة مساھمة انجلیزیھ–رینوفز أي ان سي (71)
سمر اللباد(74)



١٣٥

-   28(21)2008081394
(22)2008/8/18
-VLA مسبب بواسطةالبیضاءمركبات بیریمیدینیل سلفون أمید والتي تثبط التصاق خالیا (54)

4
PYRIMIDINYL SULFONAMIDE COMPOUNDS WHICH
INHIBIT LEUKOCYTE ADHESION MEDIATED BY VLA-4

شركة مساھمة أمریكیة–االن فارما سوتیكال اس ان سي (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   29(21)2009020170
(22)2009/2/5
ة دھان االكریلیك والزیتمصفا(54)

A sieve for different types of paintings

ناصر عبد الحمید فراج محمد(71)

-   30(21)2009081189
(22)2009/8/6
جاما– PPAR مركبات مدمجة الحلقة كمنبھات جزئیة لـ(54)

FUSED RING COMPOUNDS AS PARTIAL AGONISTS OF
PPAR-GAMMA-COMPOSES A CYCLES FUSIONNES UTILES
EN TANT QU''AGONISTES PARTIELS DE PPAR-GAMMA

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٣٦

-  31(21)2009081196
(22)2009/8/9
كربالدھید كمثبطات(١H، 4H، 6H(-٥–بیرازول] ج- ٤، ٣[بیرولو –امینو- ٣مشتقات (54)

PKC
3-AMINO-PYRROLO[3,4-C] PYRAZOLE- 5 (1H, 4H, 6H)
CARBALDEHYDE DERIVATIVES AS PKC INHIBITORS

فایزر انك ، شركھ متحده ، الوالیات المتحده االمریكیھ(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  32(21)2009081269
(22)2009/8/23
أون-(٦H(٧- بیریدازین]د-٤، ٣[فنیل أیزوكسازولو -٤-مثیل-٣عملیة جدیدة لتحضیر (54)

NEW PROCESS FOR PREPARING 3-METHYL-4-
PHENYLISOXAZOLO[3,4-D]PYRIDAZIN-7(6H)-ONE-
NOUVEAU PROCEDE DE PREPARATION DE 3-METHYL-4-
PHENYLISOXAZOLO[3,4-D]PYRIDAZIN-7(6H)-UN

شركھ اسبانیھ مساھمھ–ایھ . المیرال ، اس (71)
شركة أبو ستة وشركاه للخدمات اإلداریة واالستشاریة(74)

-  33(21)2009081292
(22)2009/8/30
تركیبات تتضمن محلالت للكالسیوم واختراعات متعلقة بھا(54)

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING A
CALCILYTIC AGENT-COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES
COMPRENANT UN AGENT CALCILYTIQUE

نوفارتیس ایھ جى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٣٧

-  34(21)2009091306
(22)2009/9/1
مركبات حلقیة مخلطة و تراكیب تحتوى علیھا و طرق الستعمالھا(54)

HETEROCYCLIC COMPOUNDS, COMPOSITIONS
COMPRISING THEM AND METHODS OF THEIR USE-
COMPOSES HETEROCYCLIQUES, COMPOSITIONS LES
COMPRENANT ET LEURS PROCEDES D''UTILISATION

.لكسیكون فارماسیوتیكالز انك(71)
محمود رجـائى الـدقى(74)

-  35(21)2010081404
(22)2010/8/18
منتج ماص(54)

ABSORBENT ARTICLE

كوربوراشن. شارم –یوني (71)
سمراحمد اللباد(74)

-  36(21)PCT/NA2004/000079
(22)2004/8/25
زراعة النباتات(54)

Cultivation of plants

فان تاك،جونز،جرت،نیوودت (71)
للبادسمر ا(74)



١٣٨

-  37(21)PCT/NA2006/000726
(22)2006/8/2
دیسمثیل فینالفاكسین متعددة الجسیمات ، واستخداماتھا– O أمالح(54)

) MULTIPARTICULATE O-DESMETHYLVENLAFAXINE
SALTS AND USES THEREOF

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)
وكیل براءات–ادى ھدى عبد الھ(74)

-  38(21)PCT/NA2006/000727
(22)2006/8/2
للمیالنوكورتینبیرولیدینیز واستخداماتھا كمنبھات–كاربونیل –بدیریدینیل (54)

PIPERIDINYLCARBONBYL-PYRROLIDINES AND THEIR USE
AS MELANOCORTIN AGONISTS

متحدهفایـزر انــك ، شركھ(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  39(21)PCT/NA2006/000734
(22)2006/8/6
نحو نواتج مركبات متعددة تغایر الحلقیة واستخدامھا كمضادات مستقبل الجلوتامات(54) المنتح

األیض
POLY-HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND THEIR USE AS
METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR ANTAGONISTS

استرا اكتیبوالج ، شركھ مساھمھ(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٣٩

-  40(21)PCT/NA2006/000735
(22)2006/8/6
مركبات تترازول واستخدامھا كمضادات مستقبل جلوتامات منتحیة ایضیاً (54)

TRIAZOLE COMPOUNDS AND THEIR USE AS
METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR ANTAGONISTS.

شركة ان بى سى فارماسیوتیكالز انك ،-٢استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة ، سویدیة-1(71)
متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة

وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (74)

-  41(21)PCT/NA2006/000747
(22)2006/8/7
-4- (2،4،- میثیل-٤- ) ایثوكسى{یل-٣-ایزواكسازول ) كلوروفینیل- ٣(-١{ ٥المركب (54)

،١H{1كمضاد لمستقبل الجلوتامیت منتحى ایضیا-بیریدین ) یل - ٣- تریازول  2،4(-4
ADDITIONAL HETEROPOLYCYCLIC COMPOUNDS AND
THEIR USE AS METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR
ANTAGONISTS

استرا زینیكا ا ب(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  42(21)PCT/NA2006/000782
(22)2006/8/20
تحویل االولیفینات الى اولیجومیرات(54)

OLEFIN OLIGOMERIZATION

شركة امریكیة- شیفرون فیلبس كیمیكال كومبانى ال بى (71)
سمر اللباد(74)



١٤٠

-  43(21)PCT/NA2007/000765
(22)2007/7/24
كیس تخزینجھاز حابس السائل و نظام مجھز بجھاز انذار او بجھاز نداء السلكي و(54)

LIQUID BLOCKING APPARATUS AND SYSTEM EQUIPPED
WITH AN ALARM OR WIRELESS CALLING DEVICE AND A
STORING BAG

لي سانج دا(71)
عمرو ابراھیم عبدهللا سالم(74)

-  44(11)024106
(21)PCT/NA2005/000449
ماكینة لحقن السوائل(54)

MACHINE FOR INJECTING LIQUIDS

واتس، ادوارد، دي-ھانسن، كونلي، ال (71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤١

باستدراك بیان 
الطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ
٢٠١٢عن شھر اغسطس 



١٤٢

-   1(21)2009030288
(22)2009/3/4
ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(71)

سویسرا- بازل٤٠٥٨- ، سى اتش٢١٥سوارزوالدالى 

مبیدات فطریات(54)
سھیر میخائیل رزق(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2009030292
(22)2009/3/4
شركھ المانیھ–تي اي بي كیمیكالز ایھ جي (71)

المانیا-مانھیم 68219

ماده مضافھ جدیده اللكترولیتات الكروم(54)
طھ حنفي محمود(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3(21)2009030393
(22)2009/3/25
شركة بریطانیة محدودة المسئولیة- سبیشیالیست إنسولیشن لیمتد (71)

إتش١٨٧، ذى كابستان سنتر ، ثوروك بارك واى ، تیلبورى ، إسیكسى آر أم ٣یونیت 
إتش بریطانیا

منتجات مواسیر مصنعة معزولة(54)
دینھدى سراج ال(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٤٣

-   4(21)2009050622
(22)2009/5/3
ریكیھشركھ مساھمھ ام–اى ال ال سي –ام (71)

امریكا-٧٧٠٧٢نورث كورس درایف ھویستون تي اكس 5950

نقل ماده وزن مطحونھ بشكل ناعم(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2009050626
(22)2009/5/3
شركھ مساھمھ امریكیھ–اى ال ال سي –ام (71)

امریكا-٧٧٠٧٢نورث كورس درایف ھویستون تي اكس 5950

طرق لتعزیز خصائص التداول بضغط الھواء لعوامل الوزن(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6(21)2009050796
(22)2009/5/27
ثرى ام انیوفیتیف بروبرتیز كومبانى(71)

الوالیات المتحده٣٤٢٧-٥٥١٣٣سانت بول مینیسوتا ٣٣٤٢٧رى ام سنتر ص ب ث
االمریكیھ

وتجمعات بما فیھا زجلھ برمجیھ لمفتاح تحویل فى موضع توزیع فى مجال اتصاالت عن بعد(54)
باالضافھ الى ذلك طرق استخدام نفس ھذه الزجلھ البرمجیھ

ھدى احمد عبد الھادى(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر 

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٤٤

-   7(21)2009050807
(22)2009/5/28
محمد االمین السید عبد الرحمن محمد(71)

القاھره- زیتون ال-السواح 

حركیاجھاز وطریقھ میكانیكیھ لعالج وتقییم االطفال الذین یعانون تاخرا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   8(21)2009060825
(22)2009/6/2
ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

اآلمریكیةالوالیات المتحدة- ٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى ، آوھایو 

طریقة لتصنیع أصناف لھا شكل(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء تنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب م:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9(21)2009071127
(22)2009/7/26
برزین جرجورى ابراموفیش(71)

نتانیا ، اسرائیل٤٢٧٥١، ١٦دور ستریت ، أبـت 31

جھاز وطریقة لتنظیم إطارات العجل(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٤٥

-  10(21)2009091413
(22)2009/9/28
یونیـلیفر بى ال سى(71)

واى، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت، لندن، اى سى١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، 41424
داى ، انجلترا

تركیب تنظیف سطح صلب ذاتى االلتصاق(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11(21)2010101772
(22)2010/10/20
ال جى الیف ساینسز لیمتد(71)

–١٥٠–١٠٠جو سول –دونج یونجدونجبو -، یویدو٢٠ال جى توین تاورـ ایست تاور، 
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محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٤٦

بیان
باستدراك رسوم سنویة



١٤٧

ى ٢٠١١جریدة مارس ٧١٥بجریدة براءات االختراع عدد ٣١٣/٢٠٠٨تم النشر عن سقوط الطلب رقم  ف
سیداالستاذ  ذكرة ال ى م اء عل ك بن سنویة وذل وم ال اص برس سداد الخ ة بال ار مطالب ول اخط ام وص ك الع المل

ى وزیر ا/ الدكتور شأن باالستمرار ٠٢/١٢/٢٠٠٦لبحث العلمى المؤرخة ف م اخطار صاحب ال الى ت وبالت
ـ :فى سداد الرسوم السنویة وبیانات ھذا الطلب ھى 

-   1(21)2008020313
(22)2008/2/24
عوض محمد حسانین علي(71)

١٣ش-١٨٤ع - ٤م–شارع عثمان احمد عثمان –حي الشیخ زاید –االسماعیلیھ 
البترولالتبخیر واالنفجار لمشتقاتمانع(54)

محمد عبدالعظیم ابراھیم / صدر قرار لجنة التظلمات بشأن الطلب المقدم من السید ٣١/٠١/٢٠١٣بتاریخ 
قبول التظلم شكال وفى الموضوع السیر فى ( احمد على عامر ومنطوقة / خلیفة بصفتھ وكیل عن السید

ـ :القرار خاص بالطلب المؤرخ بیاناتھوھذا) االجراءات 
ل  دة ابری سنویة بجری وم ال داد الرس دم س ام لع ك الع ى المل سقوط ف ھ بال شر عن م الن بق وان ت د س ذا وق وھ

ـ:وبیانات الطلب كاالتى٧٠٤عدد ٢٠١٠

-   1(21)023589
(22)2004/3/2
احمد على عامر السید(71)
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والمقدمة فى اطار اتفاقیة التعاون بـشأن ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مارس -
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٨٧-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١١٦-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن -
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١٥٧-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة -



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"
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31:  رقـم األسبقیـة 

32:تاریخ األسبقیة  
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72اسم المخترع
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( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً من
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2006080441
(22)2006/8/14
حسین على محمد عبدهللا(71)

حسین على محمد عبدهللا(72)
سھیر میخائیل رزق(74)
صمام األمان الحلقى ألبار الغاز(54)
(51)int. Cl. B65G 5/00

-   2(21)2008122036
(22)2008/12/18
عاشـور عبد المجیـد علـى عویـس(71)

عاشـور عبد المجیـد علـى عویـس(72)
اإللكترولیتیةالكھربیة مباشرة لرایش خردة النحاس إلنتاج بودرة النحاسالتنقیھ(54)
(51)int. Cl. C25C 1/12



٤

-   3(21)2009020233
(22)2009/2/18
مجدي فؤاد توفیق عثمان-فاروق جندي معوض (71)

فاروق جندي معوض(72)

مجدي فؤاد توفیق عثمان

اكسده طبیعیھلتحسین درجھ ثبات الزیوت النباتیھ لالكسده واستخدام مضاداتطریقھ (54)
(51)int. Cl. C07C33/02,A23L1/01,A23L1/212,A23L3/34,C07C57/03,

C07C59/52, C07C 63/06,C07C65/05

-   4(21)2009030334
(22)2009/3/12
(71)PGS Geophysical AS

(72).Michel Albert Schonewille
محمد كامل مصطفى(74)
المقاوم للتبدیل FOURIER طریقة الستكمال البیانات الزلزالیة بواسطة تحویل فورییھ(54)

المقاوم للتسرب
(31)12/077,108
(32)2008/3/17
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/36



٥

-   5(21)2010040671
(22)2010/4/26
(71)PGS G EOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72)Tilman Klüver

Anthony James Day

محمد كامل مصطفى (74)
.الزلزالیھ طریقھ لحساب الصفات الممیزه والخاصیات الزلزالیھ من االشارات(54)
(31)387,769/12
(32)2009/05/07
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/28

-   6(21)2010091578
(22)2010/9/20
المركز القومى للبحوث(71)

انجى محمد مصطفى صفوت(72)

سید حسین سید احمد سنیور

دالیا یحیى ابراھیم احمد ذكى

عصام عبد العزیز كیشار

منى محمود ابو بكر البطران

ماجده محسب السید (74)
تحضیر و تقییم اسمنت فوسفات الزنك من خامات اولیھ مصریھ(54)
(51)int. Cl. A61C8/00,A61K6/06



٦

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
ر باب االعت ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ اض وذل

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٨

-   1(21)2008010158
(22)2008/1/28
(71)STATIC CONTROL COMPONENTS, INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)HUCK, DONALD, R.

JONES, JAMES, H

Williams, JAMES,R

CAUSEY, Anthony,D

MARTIN, Thomas,j

ھدى أحمد عبد الھادى(74)
نظم وطرق ألعادة تصنیع مكونات صورة(54)
(31)11/193,944 - PCT/US2006/029040
(32)2005/7/28 - 2006/7/26
(33)US
(51)int. Cl.8 G03G 15/00,G03G 21/18



٩

-   2(21)2008071201
(22)2008/7/16
(71)SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH & CO

(AUSTRIA)
(72)LAABER, Karl

PAMMER, Oskar

STIASNY, Hans-Herbert

SEBANZ, Anton

ZEHETBAUER, Karl

سمر احمد اللباد (74)
عملیة للتلبید بماكینة تلبید(54)
(31)PCT/EP2007/000264 - A91/2006
(32)2007/1/12 - 2006/1/19
(33)AT
(51)int. Cl.8 C22B 1/20



١٠

-   3(21)2008091623
(22)2008/9/28
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(NETHERLANDS)
(72)LOVELL, John, R.

ADNAN, Sarmad

GAY, Michael,G.

ھدى احمد عبد الھادى (74)
طرق وأنظمة خدمة بئــر(54)
(31)11/278,512 - PCT/IB2007/051123
(32)2006/4/3 - 2007/3/29
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 23/08



١١

-   4(21)2009091371
(22)2009/9/16
(71)KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. (JAPAN)

(72)OHNO, Shuji

FUJINAMI, Makoto

YAMAJI, Yoshihiro

HANAI, Ryo

IKEUCHI, Toshihiro

سمر احمد اللباد (74)
تركیبة مبیدة لألعشاب الضارة(54)
(31)2007-067874 - PCT/JP2008/000505
(32)2007/3/16 - 2008/3/10
(33)JP
(51)int. Cl.8 A01N 25/12,A01N 25/14,A01N 33/18,A01N 43/54,A01N

43/80,A01N 47/30,A01N 47/36,A01P 13/00



١٢

-   5(21)2010010001
(22)2010/1/3
(71)PANDROL LIMITED (UNITED KING DOM)

(72)COX, Stephen, John

HAMILTON, Robert, John

سلوى میخائیل رزقاو/سامیة میخائیل رزق و.او/سھیر میخائیل رزق و(74)
لوح مانع لالستخدام مع اداه تثبیت مساكھ قضیب(54)
(31)PCT/GB2007/002488
(32)2007/7/4
(33)GB
(51)int. Cl.8 E01B 9/30

-   6(21)2010060930
(22)2010/6/2
(71)THYSSEN KRUPP (GERMANY)

(72)UHDE GMBH

KIM, Ronald

SCHUECKER, Franz-Josef

سمراحمد اللباد(74)
التبادل الحرارىوسیلھ لطرد محتویات افران غرفھ فحم الكوك التى تتسم بدرجھ منخفضھ من(54)
(31)PCT/EP2008/009964 - 10 2007 058 472.7
(32)2008/11/25 - 2007/12/4
(33)DE
(51)int. Cl.8 C10B 33/10



١٣

-   7(21)2010060976
(22)2010/6/9
(71)ADVANCED HYDROCARBON MAPPING AS (NORWAY)

(72)BARSUKOV, Pavel

FAINBERG, Eduard, B.

KJERSTAD, Jostein, Kare

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
البحرھاز لعمل خرائط استقطاب حثى لخزانات الھیدروكربون تحت سطحطریقھ وج(54)
(31)PCT/NO2008/000446 - 20076602
(32)2008/12/15 - 2007/12/21
(33)NO
(51)int. Cl.8 G01V 3/12

-   8(21)2010081320
(22)2010/8/5
(71)COMPACTGTL PLC (UNITED KINGDOM)

(72)BOWE, Michael Joseph

PEAT, Robert

LEE-TUFFNELL, Clive Derek

سمر احمد اللباد(74)
تفاعل الحفزىلتنفیذ وحدة (54)
(31)0802726.0 - 0820281.4 - PCT/GB2009/050129
(32)2008/2/14 - 2008/11/6 - 2009/2/10
(33)GB
(51)int. Cl.8 B01J 19/24,C10G 2/00



١٤

-   9(21)2010122116
(22)2010/12/14
(71)1- BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
2- EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
(UNITED KING DOM)

(72)ZIEGEL, ERIC

BAILEY, RICHARD, S.

SPRAGUE, KIP, P.

ھدى احمد عبد الھادى(74)
بیانات سریعھ اساسھا بیانات كفایھ داخلیھ لتقییم سالمھ خط انابیب(54)
(31)12/164971  - PCT /US 2009/048441
(32)2008/6/30 - 2009/6/24
(33)US
(51)int. Cl.8 F17D 5/00



١٥

-  10(21)2011010101
(22)2011/1/16
(71)HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)LEVY, Alan, B

KWEEDER, James, A

CARRAZZA, Jose

KUNZ, Kenneth

سمر احمد اللباد(74)
التركیباتاكسده ضعیفھ لمواد مركبھ من نیترات امونیوم وطرق لتحضیر ھذه(54)
(31)PCT/US2009/049993 - 61/080.898 - 12/499.598
(32)2009/7/9 - 2008/7/15 - 2009/7/8
(33)US
(51)int. Cl.8 C01C1/18,C05C1/02

-  11(21)2011030489
(22)2011/3/30
(71)THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)CLARKE, Sean, Peter
سراج الدینانیس ھدى (74)
شفرات حالقھ وخراطیش(54)
(31)61/102,100 - 12/542,141 - PCT/US2009/058907
(32)2008/10/2 - 2009/8/17 - 2009/9/30
(33)US
(51)int. Cl.8 B26B 21/40



١٦

-  12(21)2011040564
(22)2011/4/12
(71)ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (SPAIN)

(72)VILLUENDAS YUSTE FRANCISCO

ALCAÑIZ GARCÍA CARLOS

ALONSO ESTEBAN RAFAEL

PELAYO ZUECO JAVIER

SUBLAS DOMINGO JESÚS MARIO

HERAS VILA CARLOS

MARTÍNEZ SANZ NOELIA

میخائیل رزقسلوىاو/اوسامیھ میخائیل رزق و /سھیر میخائیل رزق و(74)
طالء انتقائى لالمتصاص الشمسى و عملیھ تصنیع(54)
(31)200802953 - PCT/ES2009/000489
(32)2008/10/20 - 2009/10/8
(33)ES
(51)int. Cl.8 C03C 17/27



١٧

-  13(21)2011050712
(22)2011/5/9
(71)BECOFLEX S.A (BELGIUM)

(72)COENRAETS, Benoît

ھدى انیس سراج الدین(74)
وسیلھ لتغطیھ السطح/اداه(54)
(31)PCT/EP2009/064550 - 2008/0612
(32)2009/11/3 - 2008/11/12
(33)BE
(51)int. Cl.8 E04H 4/10

-  14(21)2011050774
(22)2011/5/17
(71)VESUVIUS GROUP S.A.(BELGIUM)

(72)BOISDEQUIN, Vincent

سمر احمد اللباد(74)
وسیلھ نقل وتخزین انبوب مغرفھ لنقل معدن سائل(54)
(31)PCT/EP2009/008254 - 08169505.8
(32)2009/11/19 - 2008/11/20
(33)EP
(51)int. Cl.8 B22D 41/50



١٨

-  15(21)2011060904
(22)2011/6/2
(71)OASYS WATER, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)MCGINNIS, Robert

MANDELL, Aaron

سمر احمد اللباد(74)
تخزین شبكي اسموزي واسع النطاق(54)
(31)PCT/US2009/066658 - 61/119.544
(32)2009/12/3 - 2008/12/3
(33)US
(51)int. Cl.8 F03G 7/00



١٩

-  16(21)2011061008
(22)2011/6/16
(71)UNILIN, BVBA (BELGIUM)

(72)MAERTENS, Luc

CAPPELLE, Mark

DEMAN, Luc

VAN HOOYDONCK, Guy

VANHASTEL, MARK

سمر احمد اللباد(74)
العنصر عنصر على شكل لوحھ لتشكیل ھذاعنصر مركب، ولوحھ متعدده الطبقات و(54)

المركب
(31)61/175.596 - PCT/IB2009/054812-20 2009 008 825.1- BE2008/0677
(32)2009/5/5 - 2009/10/29 - 2009/6/26 - 2008/12/17
(33)BE
(51)int. Cl.8 A47B 47/04

-  17(21)2011061110
(22)2011/6/27
(71)TYCO FIRE PRODUCTS LP (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)CONNERY, Luke, S

LEBLANC, David, J

ھدى انیس سراج الدین(74)
انظمھ وطرق الحمایھ من الحرائق من النوع الضبابي،اجھزه(54)
(31)61/193.875 - 61/193.873 - 61/193.874 - PCT/US2010/020056
(32)2009/1/2 - 2009/1/2 - 2009/2/1 - 2010/4/1
(33)US
(51)int. Cl.8 A62C 31/02



٢٠

-  18(21)2011071166
(22)2011/7/10
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)DURNIE, Will

HERNANDEZ, Sandra

ZHANG, WILL

WOOLLAM, Richard

VERA, Jose

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)
طریقھ ونظام لتوقع نسب التاكل باستعمال نماذج میكانیكیھ(54)
(31)PCT/US2010/021322 - 61/145,645
(32)2010/1/18 - 2009/1/19
(33)US
(51)int. Cl.8 F16D 3/12

-  19(21)2011071255
(22)2011/7/27
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)BECKER, Harold, L.
سراج الدینانیس ھدى (74)
معالجھ ابار الزیت بالموجات الكھرومغناطیسیھ(54)
(31)PCT/US2009/059411-61/221,441-PCT/US2009/044353- 12/365,750
(32)2009/10/2 -   2009/6/29 -               2009/5/18 -      2009/2/4
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/24



٢١

-  20(21)2011091537
(22)2011/9/15
(71)UNICO, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)DRY, Michael D

PETERSON, Ronald G

GARLOW, Mark E

LUCAS, Michael O

MACDONALD, Michael A

BECK, Thomas L

سمر احمد اللباد (74)
التحكم في عزم محرك حثي في نظام ضخ(54)
(31)PCT/US2010/027494 - 12/724,120 - 61/160,498
(32)2010/3/16 - 2010/3/15 - 2009/3/16
(33)US
(51)int. Cl.8 F04B 49/06,H02P 27/06



٢٢

-  21(21)PCT/NA2007/000326
(22)2007/3/29
(71)HEXION SPECIALTY CHEMICALS INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)MCCARTHY, Scott, Michael

MCDANIEL, Robert, R

SHERIFF, Michael, L

FLOWERS, James

سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لتقییم شكل الصدع وتركیبات واصناف مستخدمھ بھا(54)
(31)PCT/US2005/035685 - 60/643.850 - 60/615.835
(32)2005/10/4 - 2005/1/14 - 2004/10/4
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/267 (2006.01)

-   22(21)PCT/NA2007/001492D
(22)2007/07/26
(71)PERUKE (PROPRIETARY) LIMITED ( SOUTH AFRICA)

(72)PRETORIUS, GERARD

سمرأحمد اللباد(74)
لصنع مسحوق فلز تیتانیوم طریقة (54)
(31)2005/0819 - PCT/IB2005/054236
(32)2005/1/27 - 2005/12/14
(33)ZA
(51)int. Cl.8 C01G- C22B 34/12



٢٤

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

اتفاقتى الجات وباریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٥

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصد ارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
شار ا ى الحاالت الم راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق لیھ

"البراءة  



٢٦

-   1(21)2008020255
(22)2008/2/11
أحمد یحیى الحسیني محمود رزق(71)

أحمد یحیى الحسیني محمود رزق(72)

الفقرىتجمیعھ من قفص قابل للتوسییعھ وشریحھ تستخدم كبدیل لفقرات العمود(54)
(51)int. Cl. A61F 5/01

-   2(21)2010050810
(22)2010/5/17
المركز القومى للبحوث(71)

وفاء اسماعیل عبد الفتاح(72)

Habil Adele Carrado Carrado

ماجده محسب السید (74)
طریقھ امنھ لتغلیف السبائك الطبیھ بالتحفیز الذاتى والشبھ حیوى(54)
(51)int. Cl. A61K6/04,C22C14/00,C22C21/00,C22C27/02,C23C22/07,

C23C22/66,C23C22/68



٢٧

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 

)نموذج منفعة(



٢٨

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ل ستین یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خال

یوماً من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٢٩

-   1(21)2007120633
(22)2007/12/4
صفاء محمود عیسى عبده(71)

صفاء محمود عیسى عبده(72)

السرقھطریقھ ووسیلھ لتصنیع غطاء المواسیر بالمبانى او مواسیرھا للحمایھ من(54)
(51)int. Cl. F16L58/04- F1658/10

-   2(21)2009111639
(22)2009/11/8
نبیل صابر محمد محمود المصري(71)

نبیل صابر محمد محمود المصري(72)

استخدام خامات جدیدة في فن الدعایة واالعالن(54)
(51)int. Cl. G09f1/00,G09f7/00



٣٠

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر مارس بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣١

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اج راءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى الحاالت راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ الم

"البراءة  



٣٢

-   1(21)2010030458
(22)2010/3/22
(71)KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.(NETHERLANDS)

(72)BRULS, Wilhelmus, H., A.

BOURGE, Arnaud, P., H.

ھدى احمد عبد الھادى(74)
رجمھ اشاره بیانات فیدیو ،ت/طریقھ ونظام لتشفیر(54)
(31) PCT /IB2008/053739 - 07117057/5
(32)2008/9/16 - 2007/9/24
(33)EP
(51)int. Cl.8 H04N 13/00,H04N 7/26

-   2(21)2010091507
(22)2010/9/7
(71)AL-SAHLI, Mahmoud Anass Mahmoud (JORDAN)

(72)AL-SAHLI, Mahmoud Anass Mahmoud

اللباداحمد سمر (74)
(SIM ) نظام وطریقھ مصرفیھ لشرائح وحده تعریف المشتركین(54)
(31)P.110/2008 - PCT/CA2008/000935
(32)2008/3/9 - 2008/5/14
(33)CA
(51)int. Cl.8 G06Q 20/00, 40/00,&G07F 19/00



٣٣

بیان
٢٠١٣مارس بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٣٤

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفكر وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ی ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٥

-   1(11)026117
(21)2008081358
(22)2008/8/10
یاسر عبد الرازق عید السید/ السید (71)

جمھوریة مصر العربیة –اإلیمانبجوار جامع–عزبة المربع –قلیوبیة -بنھا
یاسر عبد الرازق عید السید/ السید (72)

(73)
)البوصھ(منبة ضوئى اوصوتى یستخدم اثناء عملیھ صید االسماك بالسنارة (54)
(51)int. Cl. A01K 97/12

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2(11)026123
(21)2007050231
(22)2007/5/10
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT  N.V

DE RUYTERKA.DE 62. WILLEMSTAD.CURACAO
NETHRLANDS

(72)Donald Ross

Thomas MacDougall

(73)
وكیل براءات–دى عبد الھادى ھ(74)
نظام تحویل من كھربائى الى ھیدرولیكى أسفل البئر إلكمال بئر(54)
(31)11/640,022 - 60/747,001
(32)2006/12/15 - 2006/5/11
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 34/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٦

-   3(11)026127
(21)2009101519
(22)2009/10/15
(71)Nalco Company

1601 and not Dehel Rod - that Naperfil - Illinois 60563-1198 - USA
(72)peter g. conrad

erick j acosta

kevin p mcnamee

brian m bennett

olga e .s. lindeman

joseph r. carlise

(73)
شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
طریقھ للتحكم بھیدرات الغاز فى انظمھ الموائع(54)
(31)12/253.504
(32)2008/10/17
(33)US
(51)int. Cl. C10L3/00, 3/06&C08F220/34, 220/56

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٧

-   4(11)026129
(21)2009101466
(22)2009/10/4
.عزة عبد المنعم على حسن السجاعى/ دكتور(71)

-الغربیة–المحلة الكبرى -شعبان القلیوبى منزل الحاج–السالم بجوار مصنع القاضى . ش
جمھوریة مصر العربیة

.عزة عبد المنعم على حسن السجاعى/ دكتور(72)
.درع دقیق الثقوب لنوافذ للحافالت والسیارات(54)
(51)int. Cl. B60J 1/14,18/20

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5(11)026130
(21)2009050691
(22)2009/5/12
تامر عبد الرحمن باشا عبد الواحد/ السید (71)

ـ جمھوریة مصر العربیة ٢٦٣/١٠السویس عمارة مساكن ھیئة قناة–بورتوفیق –السویس 
ر عبد الرحمن باشا عبد الواحدتام/ السید (72)

(73)
نظام الدفع بالماء(54)
(51)int. Cl. B63H 11/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨

-   6(11)026131
(21)2011040544
(22)2011/4/10
(71)KESKES , SADIKA

B.P.31 La Marsa erriadh 2076 - Tunisia
(72)KESKES , SADIKA

(73)
سمر اللباد(74)
الكبس- عنصر انشائى من خالل النفخ او النفخ (54)
(31)1052710
(32)2010/9/4
(33)FR
(51)int. Cl. E04B 2/02, 2/18,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩

-   7(11)026134
(21)2010111864
(22)2010/11/4
ى كامل احمدیمحمود جالل یح/االستاذ(71)

جمھوریة مصر –القاھره-مدینھ نصر –٣١شقھ –٢ب مساكن امتداد رمسیس 63
العربیة 

ى كامل احمدیمحمود جالل یح/االستاذ(72)

(73)
المبانى المعلقھ للوقایھ من الزالزل واالرھاب(54)
(51)int. Cl. E04B 1/34

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8(11)026135
(21)2004110485
(22)2004/11/24
معھد بحوث الھندسة الوراثیة الزراعیة-القومى لعلوم اللیزر المركز (71)

الجیزه- معھد البحوث الزراعیھ -ش الجامعھ - القاھره جامعھ
السید بدریحیى عبد الحمید/ االستاذ الدكتور(72)

منى عبد العزیز محمد عبد الكریم/ االستاذ الدكتور

احمد بھى الدین محمد/ االستاذ

ایمن محمود احمد ابو المجد/ االستاذ

محمد عادل یحیى/ االستاذ

طریقھ لنقل الجین فى خالیا القمح باستخدام شعاع اللیزر النبضى(54)
(51)int. Cl. C02F/1/44, C02F 1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٠

-   9(11)026149
(21)2009020258
(22)2009/2/24
المركز القومى للبحوث(71)

–الدقى–براءات االختراعمكتب اتصال- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
جمھوریة مصر العربیة 

محمد نوارجالل عبد المعین/ االستاذ الدكتور(72)

سلوى حسن حسن الصباغ/ الدكتور

ماجدة امیل توفیق/ الدكتور

ایثیلین من مخلفات البولى) الداى بیوتیل فثاالت(طریقھ لتحضیر ماده ملدنھ للمطاط (54)
) الجنین(وجود تیرفثاالت وتاثیرھا على الخواص الفیزیقومیكانیكیھ والریولوجیھ للمطاط فى

مالئھقش االرز كماده
(51)int. Cl. C08C1/02,19/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤١

-   10(11)026151
(21)2007110603D2
(22)2007/11/23
(71)Crystal lagoons corporation llc

16192 COASTAL HIGHWAY LEWES DE 19958-9776 COUNTY
OF SUSSEX.DELAWARE - UNITED STATES OF AMERICA

(72)FERNANDO BENJAMIN

FISCHMANN TORRES

(73)
سمر اللباد(74)
وسیلة شفط للتنظیف الجید للسطح المنخفض من ھیكل مغلف وببطانة بالستیكیة غیر (54)

عده لالستخدام فى االستحمام مع لون ممسامیة 
(31)-32252006
(32)2006/11/21
(33)CL
(51)int. Cl. B01D 21/01

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  11(11)026157
(21)2007070364
(22)2007/7/9
محمد عامر محمود ھاللى/ السید(71)

جمھوریة مصر –بیشوىش عالم عبد الجلیل خلف مستشفى سان-مدینة ناصر-سوھاج
العربیة 

اللىمحمد عامر محمود ھ/ السید(72)

(73)
العربة السداسیة(54)
(51)int. Cl. CO7D 229/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢

-  12(11)026158
(21)2009010031
(22)2009/1/8
ایھاب داود حنا/ الدكتور(71)

ـ جمھوریة مصرالعربیة القاھرة–نصر .م–ش محمد توفیق دیاب 15
ایھاب داود حنا/ كتورالد(72)

(73)
لمرضى ھبوط وضعف عضلة القلب) مثبت داخل القلب (قلب صناعى كامل (54)
(51)int. Cl. A61M 1/10

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر مارس 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٤٥

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ا صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢نون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٦

-   1(11)026118
(21)2010050806
(22)2010/5/17
(71)SAINT-GOBAIN SEVA - SAINT-GOBAIN ISOVER

43 rue du Pont de Fer,F-71100 Chalon Sur Saone - 18 avenue
d'Alsace,F-92400 Courbevoie-FRANCE

(72)BERNARD, Jean-Luc

BERTHOD, Patrice

LIEBAUT, Christophe

MICHON, Sylvain

HERICHER, Ludovic

(73)
عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
سبیكھ مقاومھ للحراره ، لوحھ مكونھ لاللیاف وطریقھ انتاج الصوف المعدنى(54)
(31)PCT / FR 2008 / 052140 - 0759451
(32)2008/11/27 - 2007/11/30
(33)FR - FR
(51)int. Cl. C22C 19/07

سنة ٢٠:  مدة الحمایة



٤٧

-   2(11)026119
(21)2008111912
(22)2008/11/25
(71)MONSANTO TECHNOLOGY, LLC

800 North Lindbergh Blvd, St Louis, Missouri 63167 (U.S.A)
(72)ANDERSON, Heather

DOUGLAS, Jennifer

GROAT, Jeanna

JOHNSON, Scott

KELLY, Rebecca

KORTE, John

RICE, James

(73)
سمر اللباد(74)
معدلھ وراثیا وطرق للكشف عنھMON89034 تشخیصیھ لحدث ذرهDNA جزیئات(54)
(31)- PCT/US2007/069662-  60/808,834
(32)2006/5/26 - 2007/5/24
(33)US - US
(51)int. Cl. C12N 15/09

سنة ٢٠:  مدة الحمایة



٤٨

-   3(11)026120
(21)2008060965
(22)2008/6/10
(71)AKZO NOBEL N.V.

P.O. BOX 9300 (VELPERWEG 76/6824 BM), NL-6800 SB-
NETHERLANDS  ARNHEM, THE NETHERLANDS

(72)EKEROTH, Johan

(73)
عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
العضویھطریقھ لتحضیر ماده اساسھا السلیكا المحوره (54)
(31)PCT/SE2006/050570 -  05112325.5
(32)2006/12/11 - 2005/12/16
(33)SE - EP
(51)int. Cl. B01J20/32, 20/287, 20/286

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٩

-   4(11)026121
(21)PCT/NA2007/001292
(22)2007/11/25
(71)JOHNSON MATTHEY PLC(UNITED KINGDOM)

2-4COCKSPUR STREET TRAFALGAR SQUARE LONDON SW1Y
5B9-UNITED KINGDOM

(72)FITZPATRICK, TERENCE, JAMES

(73)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)
عملیھ لتحضیر میثانول(54)
(31)PCT/GB2006/050096 - 0510823.8
(32)2006/5/9 - 2005/5/27
(33)GB - GB
(51)int. Cl. C07C 29/15129/153, 29/152,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٠

-   5(11)026122
(21)2009121851
(22)2009/12/20
(71)UNILEVER PLC

41424 of.unilever house .100victoria embankment london ec4y0dy
united kingdom

(72)GUPTA, Santosh, Kumar

MAHAPATRA, Samiran

PRAMANIK, Amitava

SARKAR, Ayan

(73)
عبد الھادى للملكیة الفكریة (74)
تركیب وعملیھ لتنقیھ المیاه(54)
(31)- PCT / EP 2008 / 058142- 07115397.7 - 1355/MUM/2007
(32)2007/7/16 - 2007/8/31 - 2008/6/26
(33)IN - EP - EP
(51)int. Cl. C02F 1/52, 1/50, 1/56, 1/28, 1/42, 101/10

سنة ٢٠:  مدة الحمایة



٥١

-   6(11)026125
(21)2010050742
(22)2010/5/5
(71)TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

Avenue Général-Guisan, 70,CH-1009 Pully- SWITZERLAND
(72)CASALE, Cristiano

SORBARA, Angelo

(73)
محمود رجـائى الـدقى(74)
جھاز فتح قابل العاده االغالق لعبوات المنتجات الغذائیھ القابلھ لالنسكاب(54)
(31)PCT/EP2008/065011 - 07120020.8
(32)2008/11/5 - 2007/11/5
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B65D 5/74

سنة ٢٠:  مدة الحمایة



٥٢

-   7(11)026126
(21)2008091468
(22)2008/9/2
(71)FLSMIDTH A/S(DENMARK)

Vigerslev Alle 77.dk-2500valby-Denmark
(72)HANSEN, MORTEN KAARE

(73)
محمود رجائى الدقى(74)
ل مخالیط التیارات الحلزونیةجھاز لفص(54)
(31)PCT/IB2006/055047 - 200600416
(32)2006/12/28 - 2006/3/24
(33)WO - DK
(51)int. Cl. B04C 5/181, 5/13,5/14,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-   8(11)026128
(21)PCT/NA2007/000341
(22)2007/4/4
(71)BJ SERVICES COMPANY . (UNITED STATES OF AMERICA)

4601 Westway Park Blvd Houston, Texas 77041 (US)
(72)SMITH, David, R.

BOLDING, Jeffrey, L.

(73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
جھاز وطریقھ لصمام امان فى تجویف بئر(54)
(31)PCT/US2005/036065- 60/522,500 -
(32)2004/10/7 - 2005/10/7
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 34/10

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-   9(11)026132
(21)2008122059
(22)2008/12/22
(71)THE DEZAC GROUP LIMITED

Dezac House,Montpellier Street,Cheltenham,Gloucestershire GL50
1SS -U.K

(72)BITTER, Ahmed

GRANT, Antony

WOLSKI, Alex

MILLS, Desmond

HERBERT, Kevin

(73)
سمر اللباد(74)
جھاز لمعالجة الجلد(54)
(31)PCT/GB2007/002305 - 0612391.3
(32)2007/6/21 - 2006/6/22
(33)US - GB
(51)int. Cl. A61B 18/20

سنة ٢٠:  مدة الحمایة



٥٥

-  10(11)026133
(21)2010030492
(22)2010/3/25
(71)OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,1018535 -
JAPAN

(72)ADACHI, Shintaro

NAKAO, Takaaki

OI, Yoshihiro

(73)
سمراحمد اللباد(74)
وسیلھ استنشاق لجرعھ ُمقاسھ(54)
(31)PCT/JP2008/067562 - 2008-056759 2007-249886 -
(32)2007/9/26 - 2008/9/26 - 2008/6/3
(33)JP - JP - JP
(51)int. Cl. A61M 15/00

سنة ٢٠:  مدة الحمایة



٥٦

-   11(11)026136
(21)2008061023
(22)2008/6/17
(71)SYNGENTA LIMITED (UNITED KINGDOM)

Ewrpea regional center priestley road surrey research park guildford
surrey gu2 7 yh-u.k

(72)ANDERSON, RICHARD

LEE, SHY-FUH

GLIEDT, MICAH

(73)
سھیر میخائیل رزق(74)
مركبات اروماتیة ھیترو حلقیة مستبدلة كمبیدات فطریات(54)
(31) PCT/US2006/048065- 60/751558
(32)2005/12/19 - 2006/12/14
(33)US - US
(51)int. Cl. C07D 409/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٧

-  12(11)026137
(21)2011071215
(22)2011/7/20
(71)Starlenger & CO Gesellschaft M.B.H

SOMMENUHRGASSE 4 AI060WIEN-AUSTRIA
(72)WAGNER, Nikolaus

SCHINDLER, Albert

(73)
سمر اللباد(74)
ه بھ المزودجھاز للتحكم في شد نطاق اللُحمھ على وسیلھ لف مكوكیھ ووسائل اللف المكوكیھ(54)

وِمنسج دائري
(31)PCT/EP2010/050390 - A 0107/2009
(32)2010/1/14 - 2009/1/22
(33)EP - AT
(51)int. Cl. D03D 37/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٨

-  13(11)026138
(21)2011071223
(22)2011/7/21
(71)SAIPEM S.P.A.

Via Martiri di Cefalonia, 67 I-20097 San Donato Milanese (Milano)
(IT)

(72)GIOVANNINI, Umberto

COCCA, Christian

FAIDUTTI, Denis

(73)
سمر اللباد(74)
معده ونظام وعملیھ لقطر خط انابیب مغمور(54)
(31)MI2009A 000092 - PCT/EP2010/000347
(32)2009/1/27 - 2010/1/20
(33)IT - EP
(51)int. Cl. F16L 1/24

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-  14(11)026139
(21)2009050659
(22)2009/5/6
(71)L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET

L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay,F-75007 Paris - FRANCE

(72)PENFORNIS, Erwin

DE SMEDT, Guillaume

(73)
سمر اللباد(74)
مقننCO2 عملیة لتصنیع كلنكر ذات انبعاث(54)
(31)PCT/FR2007/052219 - 0654794
(32)2007/10/22 - 2006/9/11
(33)FR - FR
(51)int. Cl. C04B 7/36

سنة ٢٠:  الحمایةمدة



٦٠

-  15(11)026140
(21)2010111877
(22)2010/11/7
(71)AIRLIGHT ENERGY IP SA
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(72)PEDRETTI, Andrea

(73)
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سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  16(11)026141
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(71)ANGELANTOMI INDUSTRIE S.P.A.

Loc. Cimacolle 464,I-06056 Massa Martana -ITALY
(72)BATTISTON, Roberto

ZENOBI, Mauro
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ھدى سراج الدین(74)
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(33)IT - EP
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سنة ٢٠:  مدة الحمایة
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(71)1-TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

2- KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI
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(72)ISHIKAWA, Tetsuhiro

TAKADA, Kazuyoshi

SUZUKI, Sadanori

NAKATA, Kenichi

SAKODA, Shimpei

YAMAMOTO, Yukihiro

ICHIKAWA, Shinji

(73)
ھدى سراج الدین(74)
از شحن لنوع رنین غیر متصلجھ(54)
(31)PCT/JP2009/071371 - 2008-328830-2008
(32)2009/12/24 - 2008/12/24
(33)JP - JP
(51)int. Cl. H02J 7/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٣

-  18(11)026143
(21)2010101720
(22)2010/10/13
(71)ALSTOM TECHNOLOGY LTD

Brown Boveri Strasse 7,CH-5400 Baden -SWITZERLAND
(72)PALKES, Mark

TEGEN BARD

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
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سنة ٢٠:  مدة الحمایة
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ZürcherstraBe 156,CH-8645 Jona - SWITZERLAND
(72)OBRIST, Albert

VON ZEDTWITZ, Peter

WIECKERT, Christian

(73)
ھدى سراج الدین(74)
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(72)TORREGROSA, Juan-Miguel

TORREGROSA, Josefina
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-  29(11)026156
(21)2009050654
(22)2009/5/6
(71)Bijam Biosciences Private LIMITED

AIRLIGHT ENERGY IP SA
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سنة ٢٠:  مدة الحمایة



٧٥

انبی
٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر مارس 

باریسالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
نموذج منفعة



٧٦

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی سـ٨٢حق ـى و٢٠٠٢ـنة ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٧٧

-   1(11)026124
(21)2007010001
(22)2007/1/4
امام خالد احمد/ ضابط طیار(71)

محمد حمدى على -السیدعاصم شریف احمد /السید
عمرو احمد امام محمد /السید
عمرو احمد امام احمد/السید
محمود عمرو احمد امام /السید
محمد عمرو احمد امام/السید
–الحى الثامن –مصطفى النحاس ٧٦- مدینھ نصر –الحى الثامن –مصطفى النحاس 76

–مصطفى النحاس ٧٦- مدینھ نصر –الحى الثامن –النحاس صطفىم٧٦- مدینھ نصر 
٧٦-مدینھ نصر –الحى الثامن –مصطفى النحاس 76 -مدینھ نصر –الحى الثامن 

مدینھ –الحى الثامن –مصطفى النحاس ٧٦- مدینھ نصر –الحى الثامن –مصطفى النحاس 
نصر

خالد احمد امام / ضابط طیار(72)
محمد حمدى على -السیدعاصم شریف احمد /السید

عمرو احمد امام محمد /السید

عمرو احمد امام احمد/السید

محمود عمرو احمد امام /السید

محمد عمرو احمد امام/السید

خالد احمد امام / ضابط احتیاطى

ام فصل التیار عبرجرس باب شقة بااللحان والرنات على الكھرباء مباشره یعمل بنظ(54)
السویتش

(51)int. Cl. G09B 3/10

سنوات ٧: مدة الحمایة



٧٨

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٧٩

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٨٠

-   1(21)1998111495
(22)1998/11/30
ا جوا لیمتدكریم(71)

٩٤٠٨٠ف ج ا تواي یولیفارد ساوث سان فرانسیسكو كالیفورنیا 800

موریس وھبھ موسي(74)
منع وعالج االمراض الناتجھ من تراكم االمیلوید(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
كریما جوا لیمتد:مـــن
جانسن الزھایمر امینوثیرابى :الـــى

16/03/2013 :بـتاریخ

-   2(21)2001111268
(22)2001/11/28
كوبیر لیمتد(71)

القاھره–مصر الجدیده -الحریھ٢٧٤٧ب رقم . ص

جورج عزیز(74)
قاعدة بیانات(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
كوبیر لیمتد:مـــن
كونسیلتینج لیمتدبیرنارد:الـــى
20/03/2013 :خبـتاری



٨١

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٨٢

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٨٣

-   1(21)2000091189
(22)2000/9/17
دبلیو سى ھیرایوس جى ام بى اتش اند كو كیھ جى(71)

المانیا- ھانایو ٦٣٤٥٠، ١٤-١٢ھیرایوستز ،

سمراحمد اللباد(74)
مجموعھ ماده حفازه تشتمل على شبكات حفازه و خزفیھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
دبلیو سى ھیرایوس جى ام بى اتش اند كو كیھ جى:مـــن
جىھیراوس ماتیریالز تكنولوجى جى ام بى اتش اند كو كیھ:الـــى

20/03/2013 :بـتاریخ

-   2(21)2012060994
(22)2012/6/4
نیكومید جى ام بى اتش(71)

كونستانز ، المانیا٧٨٤٦٧، ٢. ستریت –جوادین –بیك 

ھدى سراج الدین(74)
ایزوكوینولین الجدیده[٣،٤c[ثیوبیرانو-١H- رباعي ھیدرو-٣،٤،٤a،10bمركبات (54)

ةتعدیل اسم الشرك:التقریر القانونى
نیكومید جى ام بى اتش:مـــن
تاكیدا جى ام بى اتش:الـــى

20/03/2013 :بـتاریخ



٨٤

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٨٥

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
ام  ة الخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــاً ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



٨٦

شركة بلجیكیة مساھمة-فى . جانسن فارما سوتیكا ان :یعلــــن1   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣١/٠٥/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٦٨٤لبراءة االختراع رقم 
HIV بیریمیدینات مثبطة لتكرار أو ارتداد:فى شــأن
ھدى أنیس سراج الدین:الوكـــیل

محدودة المسؤلیة) شركة یابانیة ( وجیو كابوشیكى كایشا كاواساكى جوك:یعلــــن2   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣١/٠٥/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٦٨٣لبراءة االختراع رقم 
نظام تولید طاقة شمسیة حراریة كھربائیة ونظام للتزوید بواسطة التسخین:فى شــأن
د محمد بكیرمحم:الوكـــیل

شركھ مساھمھ من لكسمبورج–ایھ . تتشجات اس :یعلــــن3   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٩/٠٤/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٦٤٧لبراءة االختراع رقم 
صمام بوابى انزالقى خطى لوعاء فلزى:فى شــأن
اللبادسمر احمد:الوكـــیل



١١٦

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١١٧

-   1(21)2010020232
(22)2010/2/10
شل انترناشیونال ریسیارش ماتشابیج بى فى(71)

ھولندا-اتش ار زا ھاجى ٢٥٩٦-ان ال ، ٣٠كاریل فان بیالندتالن 

كلینعملیھ لتحضیر الكیلین جلیكول من ال(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:القانونىالتقریر

-   2(21)2010020296
(22)2010/2/22
روساتى واسیل(71)

شورلى افینیو شیلتینھام ن س ي2119 12

وسائل لترع ھیكل خرسانى من سطح خرسانى(54)
ر الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعاتتقرراعتبا:القانونىالتقریر

-   3(21)2011040574
(22)2011/4/13
لورینكو باولو روبرت(71)

اس –امیركانا ٠٠٠-١٣٤٦٥. باركیو نوفو موندو ) ٢٣٣انتیجو( ٥٣٣روا بیراسونجا ان 
البرازیل–بي 

الیاماكینھ طباعھ دواره ببكره قابلھ للشد(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:القانونىالتقریر



١١٨

-   4(21)2008071289
(22)2008/7/29
شركة مساھمة فرنسیة–كوتي اس ایھ اس (71)

فرنسا- باریس ٧٥٠٠٢- اف . ریو دیو كواتر سیتمبر 14

طغالف لحاویة رذاذ مكیفة الضغ(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   5(21)2012061053
(22)2012/6/10
لیمتید سیب البوراتوریز-٢انستیتوت اوف ابلید نانو تكنولوجي " د ستوك كومباني كلوز-١(71)

ریابیلیتاتسیونيفونداتسیوني سالفاتوري ماوجیري كلینیكا دیل الفورو اي دیلال-٣
- روسیا–١٢٤٤٨٢. موسكو . زیلینوجراد . ١٣١٤اوفیس . ٤سافیلكین سكاي ترافیل -1

٤فیا سالفاتوري ماوجیري -٣-مالطا -١٣٦٢في ال تي . تریت فالیتا سان ماركو س2 . 19
ایطالیا–بافیا ٢٧١٠٠-أي .

عملیھ لتحضیر المبیدات الحیویھ(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم زل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنا
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٩

-   6(21)2012061097
(22)2012/6/13
بایر انتلیكشوال بروبرتي جي ام بي اتش(71)

٤٠٧٨٩، ١٠شتراسھ -نوبل- الفرد: ب . المانیا المدینھ مونھایم ص 

، ٣[بیرازولو -١H-)فلورو بنزیل-٢(-١[- ٢- ثاني امینو-٦، ٤{تذاوبات جدیده من مثیل (54)
٤- b]كربامات} یل-٥-بیریمیدین] یل-٣-بیریدین

:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر
ت الرسم عربى، لوحامستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   7(21)2012061118
(22)2012/6/18
سولفاى ھیفى اویل كوربوریشن-أن(71)

كندا٢جى٣بى ٢، كالجارى، البیرتا تى.دبلیو. السابع أفینو اس840 ،700

مذیباتعملیھ متعدده الخطوات الستخراج حقول النفط الثقیل باستخدام ال(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   8(21)2012061155
(22)2012/6/21
ار بي ال ھولدنجز لیمتد(71)

ان دبلیو، بریطانیا العظمى٦٩موریستون رود، ھیل، اولترینشم، شاشیر سي دبلیو 8

لتبریدات درجھ مبردات غیر مستنفذه لالوزون ولھا امكانیات احترار عالمى منخفضھ(54)
الحراره المنخفضھ

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى
السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند

الفحص،ولعدم سداد مصروفات



١٢٠



١٢١

-   9(21)2012061172
(22)2012/6/24
میلتیلوت ایھ اس(71)

النرویج–و اوسل٠١٦١–أن . ٣٠ستورتینجسجاتن 

تذاكر یانصیب وأنظمھ وطرق خاصھ بھا(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-  10(21)2012071307
(22)2012/7/26
شركھ المانیھ مساھمھ–سیمنس اكتینجیسیلسشافت (71)

)المانیا(مونشین ٨٠٣٣٣، ٢ویتیلسباشیربالتز 

محطات طاقھ شمسیھ تخفیض عدم االستقرار الدینامیكي في مولدات بخار متدفق قسریھ في(54)
حراریھ باستخدام خطوط تعویض الضغط

:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:ریر القانونىالتق
الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   11(21)2010060915
(22)2010/6/1
باسف اس اي(71)

المانیا-لودو یجشافین 67056

حفاز لعملیھ الكلَوره المؤكَسده(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:التقریر القانونى



١٢١

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٢٢

-   1(21)2008030471
(22)2008/3/19
أسترازینیكا أ ب(71)

سودرتالیھ ، السوید١٥١٨٥–س 

مشتقات حامض بیفنیلوكسى استیك لعالج امراض الجھاز التنفسى(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2008040675
(22)2008/4/23
فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)

بلجیكا–بى بیرس ٢٣٤٠–٣٠تورنـھوتسفیج 

عملیات جدیده لتحضیر مشتقات بیبرازیل ودیازابانیل بنزامید(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)2008050747
(22)2008/5/7
بایر شرینج فارما أكتنجیزلشافت(71)

ألمانیا-موللیرستراس برلین13353.178

ثنائى اریل یوریات لعالج فرط ضغط الدم الرئوى(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٢٣

-   4(21)2008061089
(22)2008/6/25
ى دىاوتسوكا فارماسوتیكال سي اوه ال ت(71)

الیابان- ١٠١٨٥٣٥شومي شیودا كي یو طوكیو –٢.تسوكاساماشي –كاندا 9

مركب بنزو ازیبین قابل للذوبان في الماء وتركیبھ صیدالنیھ لھ(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2008071123
(22)2008/7/2
محدودة المسؤلیة) ة یابانیةشرك(أتسوكا فارما سوتیكال كولیمتد (71)

كاندا توسكاشو شیودا كیو طوكیو الیابان2-9

التیتومیالست متعدد األشكال(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   6(21)2008081379
(22)2008/8/13
بیوكریست فارماسیتیكالز، إنك شركة أمریكیة متحدة(71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة٣٥٢٤٤ك درایف، بیرمنجھام، الباما باركواي ال2190

معالجات مضادة للفیروسات عن طریق الورید(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٢٤

-   7(21)2008081412
(22)2008/8/21
شركة مساھمة استرالیة- لینزینج اكتینجیسیلشافت (71)

استرالیا- لینزینج ٤٨٦٠-ایھ .٢ویرك ستراس 

منتج منشفة(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   8(21)2008081419
(22)2008/8/24
بلو بلود بیوتیك كورب(71)

تایوان(١٠٥٦٥، بادا رود، تابي، ٤، سیك ٢٧٧١اف، رقم 4

ریا ومضاد لاللتھابطرق وتركیبات مبید للجراثیم، كابح للبكت(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   9(21)2009030419
(22)2009/4/1
محدودة المسؤلیة ) شركة یابانیة(أوتسوكا فارما سوتیكال كولیمتد (71)

شوم شیودا كیو طوكیو الیابان ٢كاندا توسكاساماشي9

STAT3/5 مثبط لتنشیط(54)
فنىرفض:نونىالتقریر القا



١٢٥

-   10(21)2009071104
(22)2009/7/20
حسام فرج ابراھیم ابوشعره(71)

شبرا اخرمدینھ ناصر–دمنھور 

مدخن نحل معدل یعمل بالبطاریات(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   11(21)2009101532
(22)2009/10/26
ایھ. بى. ى ان اى اسا(71)

ایطالیا-روما ٠٠١٤٤-اى. ١بیزالى اى ماتى 

مواد اضافھ الستخالص النفط من الخزانات(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   12(21)2010030348
(22)2010/3/3
ال تى دى) بى تى واى ( انتیجراتید برایسنج تكنولوجیس (71)

جوھاننیسبورج جنوب٢٠٩٠فلییتوود ھاوس تیرلي رود ساندتون ٤٤[زد ایھ –ایھ زد [
)زد ایھ ( افریقیا 

جھاز عرض وبیانات عرض النظام(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٦

-  13(21)2010060987
(22)2010/6/15
ثرى ام انیوفیتیف بروبرتیز كومبانى(71)

الوالیات المتحده٣٤٢٧-٥٥١٣٣سانت بول مینیسوتا ٣٣٤٢٧سنتر ص ب ثرى ام
االمریكیھ

EIGEN تعریف وتحقیق وثیقھ مجھولھ طبقا لعملیھ صوره(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  14(21)2010091558
(22)2010/9/16
تویوتا جیدوشا كابوشیكى كایشا(71)

الیابان-٤٧١٨٥٧١ایشى . شى –تویوتاشو تویوتا 1

مولد ھیدروجین محرك احتراق داخلى بحرق االمونیا وخلیھ وقود(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  15(21)2010101719
(22)2010/10/13
الستوم تكنولوجى لیمتد شركھ مساھھ سویسریھ(71)

بادن سویسرا٥٤٠٠سى اتش ٧برون بوفرى شتراس

مولد البخار الشمسى(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٧

-  16(21)2010112008
(22)2010/11/29
فرانس تیلیكوم(71)

باریس٧٥٠١٥باالس دى الیراى 6

لسلكیھ الالسلكیھانقل جزء من محتوى الوسائط المتعدده عبر شبكھ الى محطھ اتصاالت(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  17(21)2010122170
(22)2010/12/21
ایھ. بي . ساباف اس (71)

ایطالیا–) بي اس( اوسبیتالیتوو ٢٥٠٣٥-اى.١فیا داي كاربیني 

موقد غاز الفران او شوایات(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  18(21)2011020317
(22)2011/2/27
ھارل، شانكیر سینجھ(71)

الھند-)ان( ، اب ٢٠١٣٠١-، نویدا ٣٣، سیكتور ٩٦-سى 

المنازل مع مجموعھ طریق و نظام لدمج مجموعھ من خدمات اداره المباني و خدمات اتمتھ(54)
طبیعيمتعدده التشغیل على اساس عملیات شبكھ الوصول ال

رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٨

-  19(21)2011040655
(22)2011/4/27
ال. ار . فالیدا اس -جویلي جورجیو (71)

- اي. ٢٢فیا مارتیري دیال لیبرتا - ایطالیا –تورینو ١٠١٢٥- اي . ١فیا سالوتزو 
ایطالیا-)تورینو( شیري 10023

باالفالتوكسیناتھ السموم من منتجات غذائیھ ومواد خام غذائیھ ملوثھطریقھ الزال(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  20(21)PCT/NA2005/000166
(22)2005/4/26
شركة مساھمة بالجیكا- جالكسو سمیزكلین بولوجیكالس اس ایھ(71)

بالجیكا-یلسریكسینسار بریسس١٣٣٠بي ٨٩ري دي اینستیت 

طریقھ لحفظ عامل نشط(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   21(21)2002010112
(22)2002/1/29
مایرز سكویب كومبانى- بریستول (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ٤٠٠٠- ٠٨٥٤٣برنستون نیو جیرسى ٤٠٠٠/ب.ص

خلیك یروسات من مشتقات بیبرازین ازیندول اوكسوتركیب یتضمن نشاط مضاد للف(54)
مستبدلھ

رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٩

-   22(21)2008061084
(22)2008/6/24
تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)

، الیابان٥٤١- ٠٠٤٥اوساكا –كو –كوم ، شو -٤دوشوماشى -1

ض السكرعامل عالجى لمر(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   23(21)2008071238
(22)2008/7/22
شركة من لكسمبورج–. بولیشیم اس ایھ (71)

لكسمبورج- لكسمبورج –١٥٢٦–فال فلیور ،ال 50

تركیبات لالستخدام المھبلي(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   24(21)2008061080
(22)2008/6/23
نادیة عبد المجید ابو زید(71)

٨شقة -٨٠بجوار -شارع احمد بركات - بحرى -سیدى بشر -االسكندریة 

انتاج دواء من اللبن للمصابین بارتفاع مستوى كولیستیرول الدم(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٣١

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٣٢

-   1(21)1999030267
(22)1999/3/16
جھاز لتوزیع مائع(54)

DEVICE FOR DISPENSING A FLUID

.فى.ھانیكین تكتیكال سیرفیسز بى(71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

-   2(21)2000030285
(22)2000/3/6
)كمبنیشن(جھاز صندوق الطرد المنزلي (54)

COMPANATION GO HOEM DRIVE

خالد عبد الفتاح محمد بدر(71)

-   3(21)2001030270
(22)2001/3/19
منجلة مواسیر(54)

pupes stand

یسرى حسن مورسى المحالوى(71)



١٣٣

-   4(21)2001030301
(22)2001/3/27
عقار موضعى- % ١میذوتركسات جل (54)

METHOTREXATE GEL 1% LOCAL APPLICATION

منجى عادل خیر هللا(71)

-   5(21)2003030297
(22)2002/3/27
طرق عالجیھ واستعماالت سابو جنینات ومشتقاتھا(54)

Theraputic Methods and Uses of Sapogenins and their Derivatives

فیتوفارم بى ، ال ، سى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-   6(21)2003030301
(22)2003/3/29
النواه وانتاجھا واستخدامھاخالیا جذعیھ قابلھ للبرمجھ متمیزه ارتدادیا من اصل خلیھ وحیده(54)

Dedifferentiated, Programmable stem cells of monocytic origin, and
their production and use

بالستیكون بیوتیكنولوجیتش فورشیونج جي ام بي اتش(71)
سمر احمد اللباد(74)



١٣٤

-   7(21)2006030080
(22)2006/3/1
مرھم خـالـنج(54)

Khalang Ointment

أحمد كامل إبراھیم السید(71)

-   8(21)2007030116
(22)2006/3/6
بجھاز لمنع األشخاص من ركوب عربة خاصة األتوبیس خالل فتحة البا(54)

DEVICE FOR PREVENTING PERSONS FROM BOARDING A
VEHICLE, MORE SPECIFICALLY A BUS, THROUGH A DOOR
OPENING

ھوبنیر جى ام بى اتش(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-   9(21)2007030154
(22)2007/3/28
سیروتونینیھ لعالج خلل الوظیفھ الجنسیھ(54)

SEROTONERGIC AGENTS FOR TREATING SEXUAL
DYSFUNCTION

ویث شركھ متحده(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٣٥

-  10(21)2008030380
(22)2008/3/5
أكسو -2- ثانى مثیل-٤,٤(- ٢(-٤من III تخلیق وتمییز الصورة متعددة األشكال(54)

بنزونیتریل) یل-٤-ثیازول) یل- ٣-أكسازولیدین
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLYMORPH
FORM III OF 4-(2-(4,4-DIMETHYL-2-OXOOXAZOLIDIN-3-
YL)THIAZOL-4-YL)BENZONITRILE

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

-  11(21)2008030488
(22)2008/3/23
عدیدة الكلورید من المخلفات البترولیة السائلةإزالة الفینوالت(54)

Removal of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) from Organic Layer of
Oil Waste

شركة جرین لالستشارات البیئیة(71)

-  12(21)2008081455
(22)2008/8/31
فورمیل ھیدروكسیل امین– N مركبات(54)

N-FORMYL HYDROXYLAMINE COMPOUNDS

نوفارتیـس اج ، شركة مساھمة(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٣٦

-  13(21)2008091470
(22)2008/9/3
نطاقات كیوتنیة لكیمریك و استخدامھا(54)

CHIMERIC KUNITZ DOMAINS AND THEIR USE

نیةشركة الما، بایر ھیلثكیر أج (71)
سھیر میخائیل رزق(74)

-  14(21)2008091475
(22)2008/9/3
لكشف عن جسم اختبار جدید لكشف عن جسم مضاد مرتبط بمستقبل غشاء خالختبار جدید(54)

مضاد مرتبط بمستقبل غشاء خلیة
NOVEL ASSAY FOR THE DETECTION OF AN ANTIBODY
BOUND TO A CELL MEMBRANE RECEPTOR

شركة مساھمة فلندیة–بایر شیرینج فلرما اوه واي (71)
سمر اللباد(74)

-  15(21)2008091482
(22)2008/9/3
مركبات بیرازول ثنائیة الحلقة مخلطة وطرق استخدامھا(54)

HETEROBICYCLIC PYRAZOLE COMPOUNDS AND METHODS
OF USE

جینینتك، إنك -٢أراي بیوفارما إنك شركة متحدة أمریكیة مؤلفة طبقاً لقوانین دیالویر-1(71)
شركة متحدة أمریكیة مؤلفة طبقاً لقوانین كالیفورنیا

شادي فاروق مبارك(74)



١٣٧

-  16(21)2008091508
(22)2008/9/9
مكون یشتمل على المشتق في صورهمشتق حلقي غیر متجانس منترج وعامل صیدالني (54)

فعال
NITROGENATED HETEROCYCLIC DERIVATIVE, AND
PHARMACEUTICAL AGENT COMPRISING THE DERIVATIVE
AS ACTIVE INGREDIENT

شركة مساھمة یابانیة–اونو فارماسوتیكال سى اوه ال تي دي(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  17(21)2008091587
(22)2008/9/23
وسائل تعبئة لمستنشقات مسحوق متعدد الجرعة مع خواص تفریغ قصوى(54)

PACKAGING MEANS FOR MULTI-DOSE POWDER INHALERS
WITH OPTIMIZED DISCHARGING PROPERTIES

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  18(21)2008091592
(22)2008/9/24
لعالج IV–ببتیدازمركبات أمینو تترا ھیدرو بیران في صورة مثبطات إنزیم داي ببتیدیل(54)

مرض السكر أو الوقایة منھ
AMINOTETRAHYDROPYRANS AS DIPEPTIDYL PEPTIDASE-
IV INHIBITORS FOR THE TREATMENT OR PREVENTION OF
DIABETES

شركة مساھمة أمریكیة- سى او ، اى ان سى & میرك(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٣٨

-  19(21)2008091622
(22)2008/9/28
١أزولوبیریمیدینات كمثبطات لفعالیة مستقبل شبیھ القنب (54)

AZOLOPYRIMIDINES AS INHIBITORS OF CANNABINOID 1
ACTIVITY

س ، شركة متحدة ، امریكیة. ل . آى آر آم ل (71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-  20(21)2008101631
(22)2008/10/25
مشتقات ثنائى حلقى اوكتان ، عملیات تحضیرھا واستخداماتھا الطبیة(54)

DICYCLOOCTANE DERIVATES, PREPARATION PROCESSES
AND MEDICAL USES THEREOF

لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة. شنجھاى ھنجروى فارماسیوتیكالز كو (71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  21(21)2009081267
(22)2009/8/23
ماكرولیـــدات(54)

ERYTHROMYCIN-BASED MACROLIDES-MACROLIDES

فایـزر برودكتس انك ، شركھ متحده(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٣٩

-  22(21)2009091336
(22)2009/9/13
S1P1/EDG1 بیریدین كمساعدات مستقبل–مشتقات أمینو (54)

AMINO- PYRIDINE DERIVATIVES AS S1P1 /EDG1 RECEPTOR
AGONISTS-DERIVES D''AMINO-PYRIDINE COMME
AGONISTES DU RECEPTEUR S1P1/EDG1

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد شركھ سویسریھ مساھمھ(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  23(21)2009091365
(22)2009/9/16
CD20 لـالبشرى والجسم المضاد ، المضادIL – 18 عالج السرطان بتناول تركیبات(54)

COMBINED HUMAN IL- 18 AND ANTI CD20 ANTIBODY
CANCER TREATMENT-TRAITEMENT DU CANCER AU
MOYEN DE L''IL-18 HUMAINE COMBINEE A UN ANTICORPS
ANTI-CD20

شركة إنجلیزیة مساھمة–جالكسو سمیث كالین إل إل سى (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  24(21)2009091372
(22)2009/9/17
تحضیرات ثابتة للجسم المضاد(54)

STABLE ANTIBODY FORMULATIONS-FORMULATIONS
D''ANTICORPS STABLES

ایمكلــون ال ال سى ، شركة متحدة ، الوالیات المتحدة االمریكیة(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٤٠

-  25(21)2009091375
(22)2009/9/23
و استعماالتھاC5 أنتیجینات(54)

C5 ANTIGENS AND USES THEREOF-ANTIGENES C5 ET
LEURS UTILISATIONS

نوفارتیس ایھ جى(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  26(21)2009091418
(22)2009/9/28
صور جرعة معدلة من التاكرولیموس(54)

MODIFIED DOSAGE FORMS OF TACROLIMUS-FORMES
PHARMACEUTIQUES MODIFIEES DE TACROLIMUS

شركة محدودة ھندیة- باناسیا بیوتیك لیمتد(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  27(21)2010030392
(22)2010/3/11
سرة دنانیر(54)

Navel JD

ن لغاحسین محمد عبد الرحمن حسی(71)



١٤١

-  28(21)2010040545
(22)2010/4/6
لتثبیط نمو الخالیا الورمیھMYROTHECIUM المستخلص الفطرى من فصیلھ(54)

MYROTHECIUM SP. MYCELIAL EXTRACT FOR INHIBITING
TUMOR CELLS GROWTH-EXTRAIT MYCELIEN DE L''ESPECE
MYROTHECIUM DESTINE A L''INHIBITION DE LA
CROISSANCE DE CELLULES TUMORALES

شركھ مساھمھ صینیھ–جولدن بیو تكنولوجي كوربوراشن (71)
سمر اللباد(74)

-  29(21)2011030359
(22)2011/3/6
االمامیینالسیاره من االنقالب عند انفجار اى من االطارینجھاز لحمایھ(54)

DEVICE TO PROTECT THE CAR FROM THE COUP WHEN THE
EXPLOSION WHICH OF THESE TWO MASSES

مصطفى احمد مصطفى حجازى(71)

-  30(21)PCT/NA2005/000589
(22)2005/9/28
استخدام مشتقات كاربامازبین لعالج االضطراب للمرضى المصابون بالعتـة(54)

USE OF CARBAMAZEPINE DERIVATIVES FOR THE
TREATMENT OF AGITATION IN DEMENTIA PATIENTS

نوفارتیس ا ج شركھ مساھمھ(71)
ھـدى عبد الھادى(74)



١٤٢

-  31(21)PCT/NA2005/000613
(22)2005/10/3
بل مستقمشتقات سبیروبیبریدین مدخل علیھا مجموعة أسیل تستخدم كمساعدات(54)

میالنوكورتین
ACYLATED SPIROPIPERIDINE DERIVATIVES AS
MELANOCORTIN-4 RECEPTOR AGONISTS

میرك اند كو اى ان سى(71)
سمر اللباد(74)

-  32(21)PCT/NA2006/000919
(22)2006/9/26
المختارة ، طرق النتاجھم واستخدامھم كأدویةCGRP مضادات(54)

SELECTED CGRP ANTAGONISTS, METHODS FOR
PRODUCTION THEREOF AND THEIR USE AS MEDICAMENTS

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  33(21)PCT/NA2006/000926
(22)2006/9/27
طاء حافھتجمیعھ غ(54)

WEAR EDGE ASSEMBLY

كوربوریشن، اى اس سى او(71)
الشلقانىخالد على عبد الفتاح/ مكتب الشلقانى لالستشارات القانونیھ والمحاماه عنھ د(74)



١٤٣

-  34(21)PCT/NA2006/000940
(22)2006/10/1
PPAR مشتقات اوكسادیازولون كعوامل مساعده لدلتا(54)

OXADIAZOLONE DERIVATIVES AS PPAR DELTA AGONISTS

افینتیس فارما دویتشالند جى ام بى اتش(71)
سمراحمد اللباد(74)

-   35(11)020090
(21)1993030186
مموجة)بالیتة(منصة نقالة (54)

CORRUGATED PALLET

تاریو انتیرناشیونال(71)
سمر اللباد(74)

-   36(11)020611
(21)1995030175
عملیـــــھ النتـــــــاج مشـــقات انــــدول(54)

PROCESS FOR THE PRODUCTION OF INDOLE DERIVATIVES.

البوراتوریوز المیرال س ا(71)
ھدي سراج الدین(74)



١٤٤

-   37(11)021001
(21)1997030169
جھاز فصل النفط العالق بالمیاه فى عملیات تصنیع البترول(54)

OIL - WATER SEPARATOR FOR PETROLEUM INDUSTRY

محمد -محمد عصام -ثروت وزیر ابو عرب -محمود احمد فؤاد - فاروق ابو العال قناوى (71)
قندیل

-   38(11)021196
(21)1996030239
التحنیط الدائم بدون فتح الجسم نھائیا أو نزع أى عضو من األعضاء(54)

MUMMIFICATION WITHOUT OPENING THE BODY OR
REMOVING ANY ORGAN FROM THE BODY

نادى ناشد شنودة(71)
نادى ناشد شنودة(74)

-   39(11)021197
(21)1996030276
المواد الكیمیائیة تحنیط ضفدع و ھو حى بدون فتح الجسم أو نزع األحشاء بإستخدام بعض(54)

التى تتفاعل مع الجسم الحى
MUMMIFICATION OF THE FROG DURING LIFE WITHOUT
OPENING THBODY, WITHOUT REMOVING THE
ABDOMINAL CONTENT DEPENDED ON THE REACTION
BETWEEN THE SOME CHEMICAL COMPOUNDS AND THE
LIVING BODY OF THE FORG.

نادى ناشد شنودة(71)
نادى ناشد شنودة(74)



١٤٥

-   40(11)021288
(21)1995030187
االت اھتزازیھ دائریھ للتشطیب(54)

CIRCULAR FINSHING VIBRATORS

محمد محمد السید بدر(71)

-   41(11)021412
(21)1997030233
طریقھ للمكافحھ صد السوس االحمر فى النخیل(54)

METHOD FOR CONTROLLING THE RED PALM WEEVIL

رون بوالن اجروشیمى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   42(11)021473
(21)1995030213
التصادم مع الجسیماتواد الغذائیھ والكیمیائیھ بطریقھ االھتزاز وطریقھ وجھاز لطحن الم(54)

METHOD AND CIRCULAR INSTRUMENT TO CRIND OR MIX
MATERIALS BY VIBRATION OR GRIND AND MIX AT THE
SAME TIME.

محمد محمد السید بدر(71)



١٤٦

-   43(11)021674
(21)2000030287
ملیھ لتحضیر لقاح وقائي من مرض التوكسوبالزموزسع(54)

A NEW VACCINE FOR TOXOPLASMOSIS

ابراھیم محمد نبیھ(71)

-  44(11)021744
(21)1995030211
للطحن توضع مع طریقھ وجھاز لطحن او خلط المواد الكیمیائیھ الصلبھ باستخدام جسیمات(54)

لكیمیائیھحبیبات الماده ا
METHODE AND CIRCULAR INSTRUMENT TO GRIND OR MIX
CHEMICAL MATERIALS BY VIBRATION AND IMPACT OF
THE GRINDING PARTICLES WITH THE PARTICLES OF THE
MATERIAL

محمد محمد السید بدر(71)

-  45(11)022492
(21)1999030204
یھ وعالج تقاوى بذره القطن باستخدام الماء الساخنوحده لتنق(54)

CETT ON SEED CURIMG AND PURIFICATION A PP ARATUS
BY HOT WATER

محمد رشدى خلف شحاتھ(71)



١٤٧

-  46(11)022506
(21)2000030364
عملیات ومركبات وسیطھ لتحضیر مركبات مضاده للسرطان(54)

PROCESSES AND INTERMEDIATES FOR PREPARING ANTI-
CANCER COMPOUNDS

فایز برودكتس انك(71)
ھـدى احمد عبد الھادى(74)

-  47(11)022757
(21)2001030264
ھذا الخلیطخلیط یحتوى على طفلھ قادره على تكوین جل مقاوم للرطوبھ وطرق استخدام(54)

CLAY CONTAINING MIXTURE OF BLEND CAPABLE OF
FORMING A MOISTURE RESISTANT GET AND USE OF THAT
MIXTURE AND BLEND

.فى. ترایسوبالست انترناشیونال بى (71)
سمر احمد اللباد(74)

-  48(11)023050
(21)2001030288
ساخن یعتمد دنیة بالغمس فى حمام طالءمع) شرائط(طریقة وجھاز لطالء اسطح قضبان (54)

اساسا فى تشغیلھ على الموجات الكھرومغناطیسیة
PROCEDURE AND DEVICE FOR HOT -DIP COASTING METAL
BARS IN PARTICULAR STEEL STRIP

اس ام اس دیماج(71)
ھدى سراج الدین(74)



١٤٨

-  49(11)023179
(21)2002030268
أوعیة للمیاه مزودة بتجھیزات لالغتسال(54)

WATER RECEPTACLES AND WASHING ARRANGEMENTS
INCROPORATING SAME

محمد عبدو بن غلبون(71)
سمر اللباد(74)

-  50(11)023358
(21)2003030274
طریقة وجھاز لالستشعار داخل تجویف بئر(54)

METHOD AND APPARATUS FOR BOREHOLE SENSING.

شلومبرجر سیاكو انك(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  51(11)023394
(21)2002030326
وحبوب الدخن )السورجم ( طریقة وعملیة تحضیر منتج اساسھ حبوب الذرة السكریة (54)

اللؤلؤى یتمیز بطول فترات تخزینھ
A METHOD FOR PREPARING A PRODUCT BASED ON
SORGHUM AND PEARL MILLET GRAIN BASSED PRODUCT
HAVING ENHANCED SHELF LIFE AND ITS PROCESS.

كونسل اوف سینتیفیك اند اندستریال ریسیرش(71)
جورج عزیز(74)



١٤٩

-  52(11)023465
(21)2003030270
خاصة بھامیل خشبي ملولب من الداخل مزود بعنق واداة توصیل واجزاءتجمیعة بر(54)

ASSEMBLY OF A TAPPING KEG WITH A NECK AND A
CONNECTING DEVICE AND PARTS THEREFOR

ھاینكن تكنیكال سیرفیسز بي في(71)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)

-  53(11)023533
(21)2004030145
حائل للرطوبة صالح لألكل یستخدم فى المنتجات الغذائیة(54)

EDIBLE MOISTURE BARRIER FOR FOOD PRODUCTS

كرافت فـودز ھولدینجز انك(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  54(11)023622
(21)2004030092
قاقیر بدال من كسرھا یدویاالة طبیة تستخدم فى كسر امبوالت الع(54)

MEDICAL AMPOULE BREAKER

عاصم محمد نور الدین زین سیف(71)



١٥٠

-  55(11)023710
(21)2003030271
من الزیوت الغازیھ طریقھ جدیده للتكسیر بالھیدروجین النتاج نواتج تقطیر عالیھ الجوده(54)

الثقیلھ
NEW HYDROCRACKING PROCESS FOR THE ORODUCTION
OF HIGH QUALITY DISTILLATES FROM HEAVY GAS OIL

انك، ایھ . اس . شیفرون یو (71)
موریس وھبھ موسي(74)

-  56(11)023734
(21)2005030108
انبوبھ المرضى بدونقسطره انفیھ لقیاس غاز ثانى اكسید الكربون في نھایھ الزفیر فى(54)

حنجریھ
NASAL CATHETER FOR MEASUREMENT OF END-TIDAL
CARBON DIOXIDE IN NON INTUBATED PATIENTS

محمد سامي محمد محمد عبد الرحیم(71)
محمد فاروق محمد احمد(74)

-  57(11)023811
(21)PCT/NA2005/000620
دني بواسطة الغمس على الساخنطریقة وجھاز لطالء قضیب مع(54)

METHOD AND DEVICE FOR COATING A METAL BAR BY
HOT DIPPING STEEL STRIP

شركة مساھمة المانیة-اس ام اس دیماج ایھ جى (71)
وجدى نبیھ عزیز(74)



١٥١

-  58(11)023870
(21)2000030365
منشطات جلوكوكیناز(54)

GLCOKINASE ACTIVATORS

ج.ف ھوفمان ال روش ا(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  59(11)023884
(21)PCT/NA2005/000670
وحدة تشمل عبوة ومنتج غذائى معبأ وغالف إلنتاج ھذه العبوة(54)

PACKAGING, UNIT COMPRISING SUCH A PACKAGING AND
A FOOD PRODUCT AND SHEET FOR THE PRODUCTION OF
SAID PACKAGING

فروماجیـرى بل(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  60(11)024037
(21)PCT/NA2005/000581
للتحقق من األصناف بطاقة معلومات من النوع غیر القابل للمس وقارئ محمول لھذه البطاقة(54)

األصناف حقیقیة وأصلیة أم الللتزوید بمعلومات عما إذا كانت ھذهالحقیقیة األصلیة وطریقة 
CONTACTLESS TYPE COMMUNICATION TAG, PORTABLE
TAG READER FOR VERIFYING A GENUINE ARTICLE, AND
METHOD FOR PROVIDING INFORMATION OF WHETHER AN
ARTICLE IS GENUINE OR NOT

بارك ، مى كیونج(71)
جورج عزیز عبد الملك(74)



١٥٢

-  61(11)024038
(21)PCT/NA2005/000582
للمس ،وطریقة طرق إتصال محمول تقرأ المعلومات الخارجة من بطاقة معلومات غیر قابلة(54)

للتزوید بمعلومات عن ماھیة صنف من األصناف أصلیا أم ال
MOBILE COMMUNICATION TERMINAL HAVING A
FUNCTION OF READING OUT INFORMATION FROM
CONTACTLESS TYPE COMMUNICATION TAG AND METHDO
FOR PROVIDING INFORMATION OF WHETHER AN ARTICLE
IS GENUINE OR NOT

بارك ، مى كیونج(71)
جورج عزیز عبد الملك(74)

-  62(11)024045
(21)PCT/NA2005/000599
عوامل إقران لتركیبات إیالستومیریة معبأة بمعدن(54)

COUPLING AGENTS FOR MINERAL-FILLED ELASTOMER
COMPOSITIONS

جنـرال الكتریـك كومبانـى(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-  63(11)024153
(21)PCT/NA2006/000902
في ثالجھ او غرفھ تجمیدلوح تبرید یستخدم (54)

REFRIGERATING PLATE FOR A REFRIGERATOR OR
FREEZER

شركھ مساھمھ فرنسیھ-الكان رھینالیو(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٥٣

-  64(11)024215
(21)PCT/NA2005/000600
طریقة إلنتاج مشروب الشاي بإستخدام غرفة للخلط المستمر(54)

METHOD FOR PRODUCING A TEA BEVERAGE EMPLOYING
A CONTINUOUS MIXING CHAMBER

سي، بریان، جونس-جون ، بول، روزینبرج(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-  65(11)024280
(21)1999030314
مشتقات البیریدین والمواد الصیدالنیھ المحتویھ علیھ(54)

PYRIDINE DERIVATIVE AND PHARMACEUTICAL
CONTAINING THE SAME

اوتسوكا فارماسوتیكال كو لیمتد(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  66(11)024403
(21)2003030208
تركیب خاص بالعین(54)

OPHTHALMIC COMPOSITION.

ج.نوفارتیس ا(71)
دىھدى احمد عبد الھا(74)



١٥٤

-  67(11)024633
(21)PCT/NA2006/000836
اداه ماصھ بسیطھ لالستخدام مره واحده بھا حواجز جانبیھ منفسھ(54)

SIMPLE DISPOSABLE ABSORBENT ARTICLE HAVING
BREATHABLE SIDE BARRIERS

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)
نھدى انیس سراج الدی(74)

-  68(11)024710
(21)PCT/NA2006/000484
مصعد(54)

ELEVATOR

كون كوربوریشن(71)
ھدى أنیس سراج الدین(74)

-  69(11)024786
(21)PCT/NA2006/000934
غزل رفیع من الیاف كوالجین الجلود الحیوانیھ وطریقھ انتاجھ(54)

YARN OF LEATHER COLLAGEN FIBER AND THE PROCESS
THEREOF

الصین-لوین زانج (71)
عمرو ابراھیم عبدهللا سالم(74)



١٥٥

-  70(11)024801
(21)PCT/NA2007/001096
الزھر باالشتراك منتجات رش جافھ لحمایھ قوالب الصب بالطرد المركزى لمواسیر الحدید(54)

جات رش رطبھمع منت
DRY-SPRAY PRODUCTS FOR PROTECTING CENTRIFUGAL
CASTING MOLDS OF CAST IRON PIPES IN ASSOCIATION
WITH A WET-SPRAY PRODUCT

فرنسا-شركھ فرنسیھ مساھمھ–بیتشینى الكترومیتالورجى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  71(11)025264
(21)PCT/NA2007/000961
میثیل سلفونامیدات) بیریدیل - N - (4 - فنیل ثنائى(54)

BIPHENYL – N – (4- PYRIDYL )METHYLSULFONAMIDES

باســـف اكــتینجـز للشــا فت(71)
طھ حنفي محمود(74)

-  72(11)025272
(21)PCT/NA2007/001054
ھ مستبدلھ لمبیدات فطریات متعاونھادماجات فعال(54)

SYNERGISTIC FUNGICIDAL ACTIVE SUBSTANCE
COMBINATIONS

بایر كروب ساینس اكتنجیز لشافت(71)
سھیر میخائیل رزق(74)



١٥٦

-  73(11)025291
(21)2009030347
حاجز االمان لرصیف محطات المترو(54)

SAFETY BARRIER FOR SUBWAY STATION PLATFORMS

عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن(71)

-  74(11)21453
(21)1995030188
اداه اھتزازیھ ذات شكل دائرى لتنعیم اسطح المشغوالت(54)

CIRCULAR FINSHING VIBRATORS

محمد محمد السید بدر(71)

-  75(11)23543
(21)2004030124
طریقھ وجھاز لتقدیر طبیعھ الخزانات تحت سطح الماء(54)

Method and apparatus for determining the nature of submarine
reservoirs

ستاتویل اى اس اى(71)
موریس وھبھ موسي(74)



١٥٧

بیان
باستدراك رسوم سنویة



١٥٨

جریدة نوفمبر ٧٣٥بجریدة براءات االختراع عدد ٥٨٢/٢٠١١تم النشر عن سقوط الطلب رقم 
٥٨٢/٢٠١١بدال من ٨٥٢/٢٠٠١فى الملك العام ونظرا لخطأ الوكیل بكتابة رقم الطلب ٢٠١٢

. فى الملك العام٥٨٢/٢٠١١ا تسبب فى سقوط الطلب عند سداد رسم السنة الثالثة مم
وبناء على االلتماس المقدم من الوكیل بتصحیح الخطا وتم الموافقة علیھ من رئیس المكتب والسیر فى االجراءات 

: وبیانات ھذا الطلب ھى 

-   1(21)2011040582
(22)2011/4/14
وصلھ انبوبیھ ملولبھملولب من مكونتركیبھ تزلیق ذات معامل احتكاك یمكن تھیئتھ،لعنصر(54)

LUBRICATION COMPOSITION WITH AN ADAPTABLE
COEFFICIENT OF FRICTION, FOR A THREADED ELEMENT OF
A THREADED TUBULAR CONNECTION COMPONENT

فالوریك مانسمان اویل اند جاز فرانس- سومیتومو میتال اندستریز، لیمتد (71)

ھ سماس للملكیھ الفكریھشرك(74)

جریــدة نـــوفمبر ٧٢٧بجریــدة بـــراءات االختــراع عــن ٣٦٩/٢٠٠٧تــم النــشر عــن ســـقوط الطلــب رقــم 

فى الملك العام لعدم سداد رسـم الـسنة الرابعـة وقـد انتهـت بالمهلـة وتـم عمـل تظلـم وبنـاء علـى ٢٠١١

: االجراءات وبیانات الطلب هى لجنة التظلمات تم قبول التظلم والسیر فى 

-   1(21)2007070369
(22)2007/7/10
أیمن صبرة محمد صبرة(71)

المدیریة القدیمةشارع حیدر المتفرع من شارع١٨المنصورة الدقھلیة 
صباب صبرة(54)



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٤١(العدد رقم ٢٠١٣عدد  مایو 



إعــــداد

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا        أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد         أ. أ

فردوس محمد عبد الحمید. أ

مراجعة

ــد یوسف     . أایناس عبد الباســــط   . أ فرج محمــــ

محمود احمد عبد المعز. أ

زینب صبــح. أ

مراجعة عامة 

مجدى مدبولــى         . أ

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ابریل  -

والمقدمة فى اطار اتفاقیة التعاون بـشأن ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ابریل  -

-----------------------------------------PCTالبراءات 

٩

والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس ٢٠١٣ات التى تم قبولها خالل شهر ابریل  بیان بالطلب-

---------------------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (

٢٨

والمقدمة فى اطار اتفاقیة التعاون بـشأن ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر ابریل  -

--------------------)من القانون١٧ام المادة وفقا الحك(PCTالبراءات 

٣١

٣٥-معاهدة باریسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣ابریل  بیان البراءات الصادرة خالل شهر -

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣ابریل  بیان البراءات الصادرة خالل شهر-

------------------------------------------PCTالبراءات 

٤٦

معاهدة باریس للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣ابریل  بیان البراءات الصادرة خالل شهر 

--------------------------------------------)نموذج منفعة(

١٠١

١٠٥---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

١٠٨----------------------------------------ن بتعدیل اسم الشركة بیا-

١١٢------------------------------------------بیان باحكام قضائیة -



٢

١١٥-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١٢٩-------------------باعتبارها كأن لم یكن بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات-

ــا - ــ ١٣٣-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

١٣٧----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٥٣-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة -



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمزالبیان الببلیوجرافى
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

٢٢تاریخ تقدیم الطلب 

بیانات األسبقیة  

٣١:  رقـم األسبقیـة 

٣٢:تاریخ األسبقیة  

٣٣:دولة األسبقیـة 

٤٤البراءةطلب تاریخ النشر عن قبول 

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

٥٤تسمیة االختراع

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

٧٤اسم الوكیل

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

ن تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً م
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

- ٢٠٠٢٠١٠٠٩٧(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٢/١/٢٦
(٧١)NYCOMED PHARMA A/S

(٧٢)ALFRED SCHAUFLER

سمر احمد اللباد(٧٤)
واسفنج طریقة لتحضیر اسفنج من كوالجین وجھازالستخالص جزء من رغوه كوالجین(٥٤)

كوالجین ممدود
(٣١)PA٢٠٠١٠٠٢٣٥ - PA٢٠٠١٠٠١٣٥
(٣٢)٢٠٠١/٢/١٣ - ٢٠٠١/١/٢٥
(٣٣)DK
(٥١)int. Cl. A٦١K٣٥/٣٢,A٦١L٢٤/١٠

- ٢٠٠٣٠٨٠٧٧٢(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٣/٨/٩
(٧١)Catalytic Distillation Technologies.

(٧٢)William M. Cross.

Lawrence A. Smith, JR

سمر احمد اللباد (٧٤)
التدفق النبضىاسلوبطریقھ لتشغیل مفاعل متعدد االطوار تستخدم (٥٤)
(٣١)١٠/٢٢٣١٩٢
(٣٢)٢٠٠٢/٨/١٩
(٣٣)us
(٥١)int. Cl. C٠٧C٢/٦٢



٤

- ٢٠٠٥٠٤٠١٦٧(٢١)٣
(٢٢)٢٠٠٥/٤/٣
العلمیة والتطبیقات التكنولوجیةاالبحاث مدینة (٧١)

دسوقي احمد محمد عبد الحلیم،(٧٢)

سحر عبد الفتاح زكي

سعدجادهللا منصور

محمود السید عبد اللطیف(٧٤)
شف حیوي مھندس وراثیا لرصد سمیة الملوثات الكیمائیة في السوائلكا(٥٤)
(٥١)int. Cl. C٠٢F ١/٠٠,C١٢N ١٥/٠٠

-   ٢٠٠٨٠٨١٣٥٨(٢١)٤D١
(٢٢)٢٠٠٨/٨/١٠
یاسر عبد الرازق عید السید(٧١)

یاسر عبد الرازق عید السید(٧٢)

ألسماكمنبة ضوئى وصوتى لسنارة صید ا(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٠١K ٩٧/١٢



٥

-   ٢٠٠٩٠٣٠٣٢٧(٢١)٥
(٢٢)٢٠٠٩/٣/١٢
محمد حلمي عبد الرءوف محمد(٧١)

محمد حلمي عبد الرءوف محمد(٧٢)

حلمى عبد الرؤف محمد(٧٤)
عشارى المقاومھ االوتوماتیكى ذو خرج یساوى خمس عشره قیمھ(٥٤)
(٥١)int. Cl. G٠٥B ١١/٠١

-   ٢٠٠٩٠٣٠٣٨٣(٢١)٦
(٢٢)٢٠٠٩/٣/٢٢
االصیلي اسماعیل ابو الیذید ابراھیم محمود عبد الرحمن االصیلي(٧١)

االصیلي اسماعیل ابو الیذید ابراھیم محمود عبد الرحمن االصیلي(٧٢)

فیسبا) كوریك(رافعة (٥٤)
(٥١)int. Cl. B٦٠C ٥/١٤



٦

- ٢٠٠٩٠٥٠٧٦٠(٢١)٧
(٢٢)٢٠٠٩/٥/٢٥
المركز القومى للبحوث(٧١)

.نورالھدى عباس محمد ابراھیم عبدالوھاب(٧٢)

.محمود أحمد عبدالغفار

.أحمد محمود أحمد غنیم

السیدماجده محسب (٧٤)
الصقھ ذات كفاءه ھیدروكلورید كمادهطریقھ تحضیر تركیبھ من الریزول والبولى انیلین(٥٤)

عالیھ
(٥١)int. Cl. C٠٩K ٣/٠٠

- ٢٠٠٩٠٧١١٤٨(٢١)٨
(٢٢)٢٠٠٩/٧/٢٨
(٧١)MTEM LTD

(٧٢)David Allan Wright

Anton Marjan Ziolowski

محمد كامل مصطفى (٧٤)
موجھت مسح كھرومغناطیسى لمصدرطریقة لتخفیف الضجیج المترابط فى بیانا(٥٤)
(٣١)١٢/٢٣١,١١٨
(٣٢)٢٠٠٨/٨/٢٩
(٣٣)us
(٥١)int. Cl. G٠١V ٣/١٢



٧

- ٢٠١٠٠٨١٤٢٧(٢١)٩
(٢٢)٢٠١٠/٨/٢٤
محمد حمزة ھاللى ایدروس نور الدین (٧١)

حازم بیومى السباعى 
محمد حمزة ھاللى ایدروس نور الدین(٧٢)

یومى السباعىحازم ب

حازم بیومى السباعى(٧٤)
الفقرىشرائح مفصلیھ قطاعیھ مترابطھ لتثبیت الفقرات وتصلیح اعوجاج العمود(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٦١B١٧/٧٠

- ٢٠١٠١١١٩٧٧(٢١)١٠
(٢٢)٢٠١٠/١١/٢٤
رضا محمد محمد السلسلى(٧١)

سلىرضا محمد محمد السل(٧٢)

دلیل الغاطس(٥٤)
(٥١)int. Cl. B٦٣C ١١/٠٢



٨

- ٢٠١٠١٢٢٠٨٨(٢١)١١
(٢٢)٢٠١٠/١٢/٩
(٧١)PGS Geophysical AS

(٧٢)John, Brittan

محمد كامل مصطفى (٧٤)
طریقھ لتوھین ضجیج التداخل من بیانات زلزالیھ ثنائیھ المجس(٥٤)
(٣١)١٢/٦٥٣,٦٨٨
(٣٢)٢٠٠٩/١٢/١٦
(٣٣)us
(٥١)int. Cl. G٠١V ١/٣٦

- ٢٠١١٠١٠٠٧٠(٢١)١٢
(٢٢)٢٠١١/١/١٠
(٧١)HUNTAIR INC

(٧٢)ZAREER CURSETJEE

DAVID L. BAUGH

DAVID E.BENSON

سمر احمد اللباد (٧٤)
ھ ترشیحطرق وانظمھ لتكامل توھین الصوت فى كتل(٥٤)
(٣١)١٢/٧١٩.٦٠٧
(٣٢)٢٠١٠/٣/٨
(٣٣)us
(٥١)int. Cl. B٠١D ٤٦/١٠&F٢٤F ١٣/٢٨



٩

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



١٠

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االعت ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



١١

- (٢١)١ ٢٠٠٨٠٣٠٤٥٢
(٢٢) ٢٠٠٨/٣/١٦
(٧١) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢) JAYARATNE, KUMUNDINI. C.

YANG, QING

JENSEN, MICHAEL, D

(٧٤) سمر احمد اللباد
(٥٤) رات ثنائیھ الشكل فى مفاعل احادىیلیمومحفزات بلمره وعملیھ ب
(٣١) PCT/US٢٠٠٦/٠٣٢٥٤٢ - ١١/٢٠٨.٠٧٧
(٣٢) ٢٠٠٦/٨/١٨ - ٢٠٠٥/٩/١٥
(٣٣) US
(٥١) int. Cl.٨ B٠١J٣١/٢٢,C٠٨F ١٠/٠٢

- (٢١)٢ ٢٠٠٨٠٤٠٥٩٩
(٢٢) ٢٠٠٨/٤/١٣
(٧١) ARKEMA FRANCE (FRANCE)

(٧٢) CHARLES, Patrick

(٧٤) عبد الھادىاحمد ھدى 
(٥٤) مخلوط ذو رائحة لوقود غازى عدیم الرائحـة
(٣١) ٦٠/٧٤٠٤٨٣ - PCT/FR٢٠٠٦/٠٥١٠١٥ - ٠٥١٠٣٦٢
(٣٢) ٢٠٠٥/١١/٢٩ - ٢٠٠٦/١٠/١٠ - ٢٠٠٥/١٠/١١
(٣٣) FR
(٥١) int. Cl.٨ C١٠L ٣/١٠, ٣/٠٠,



١٢

- (٢١)٣ ٢٠٠٨٠٧١١٤٩
(٢٢) ٢٠٠٨/٧/٧
(٧١) RICH CUP BIO - CHEMICAL TECHNOLOGY CO. LTD (CHINA)

(٧٢) CHANG, Sheng-Shu

SU, Hung-Ying

(٧٤) ھشام رؤوف محمد
(٥٤) للحراره ومانعھ للحرق فى طریقھ انتاج حاویات ورقیھ او بالستیكیھ عازلھ للحراره وحافظھ

نفس الحاویھ
(٣١) PCT/CN٢٠٠٦/٠٠٣٣٨٩ - CN٢٠٠٦١٠٠٠٠٦٤٠.٨
(٣٢) ٢٠٠٦/١٢/١٣ - ٢٠٠٦/١/١٠
(٣٣) CN
(٥١) int. Cl.٨ B٦٥D ١/٠٠

-   ٢٠٠٩٠٥٠٧٩٩(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٩/٥/٢٧
(٧١)INDUSTRIE DE NORA S.p.A. (ITALY)

(٧٢)GULLA, Andrea F.

ALLEN, Robert J.

اللباداحمدسمر(٧٤)
محفز كبریتید فلز محمول على كربون الختزال األكسجین كھروكیمیائًیا(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٧/٠٦٢٩٤٢ - ٦٠/٨٦١,٦٣٥
(٣٢)٢٠٠٧/١١/٢٨ - ٢٠٠٦/١١/٢٩
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ B٠١J ٢٧/٠٤٥,C٢٥B ١١/٠٤



١٣

-   (٢١)٥ ٢٠٠٩١٠١٤٦٠
(٢٢) ٢٠٠٩/١٠/٤
(٧١) DETERING, Michael (GERMANY)

(٧٢) DETERING, Michael

(٧٤) ھدى انیس سراج الدین
(٥٤) طریقھ لنقل الرواسب فى اجسام كبح المیاه
(٣١) PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٢٥٠٧ - ١٠ ٢٠٠٧ ٠١٦ ٦٧٩.٨
(٣٢) ٢٠٠٨/٣/٢٨ - ٢٠٠٧/٤/٤
(٣٣) DE
(٥١) int. Cl.٨ E٠٢B ٨/٠٢

-   ٢٠٠٩١٢١٩١٦(٢١)٦
(٢٢)٢٠٠٩/١٢/٢٧
(٧١)TWISTER B.V. (NETHERLANDS)

(٧٢)BETTING Marco

TJEENK WILLINK Cornelis Antonie

VAN BAKEL Robert Petrus

سمراحمد اللباد(٧٤)
طریقھ ونظام الزالھ كبریتید الھیدروجین من تیار غاز طبیعى(٥٤)
(٣١)PCT/NL٢٠٠٨/٠٥٠٤٢٤ - ٠٧١١١١٤٥.٤
(٣٢)٢٠٠٨/٦/٢٧ - ٢٠٠٧/٦/٢٧
(٣٣)EP
(٥١)int. Cl.٨ B٠١D ٥٣/٢٤,C١٠L ٣/١٠



١٤

- (٢١)٧ ٢٠١٠٠٢٠١٩٠
(٢٢) ٢٠١٠/٢/٤
(٧١) LEE ANTIMICROBIAL SOLUTIONS LLC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢) LEE, James, D.

(٧٤) سمراحمد اللباد
(٥٤) طریقھ وجھاز لمعالجھ الھواء باالشعھ فوق البنفسجیھ
(٣١) ٦٠/٩٥٤,٥٦٦ - ٦١/٠٣١,٥٨٠ - PCT/US٢٠٠٨/٠٧٢٤٥٤
(٣٢) ٢٠٠٧/٨/٧ - ٢٠٠٨/٢/٢٦ - ٢٠٠٨/٨/٧
(٣٣) US
(٥١) int. Cl.٨ A٦١L ٩/٢٠

- ٢٠١٠٠٣٠٤٣٨(٢١)٨
(٢٢)٢٠١٠/٣/١٨
(٧١)CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)Powell ,Nathan Kirk

ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)
طریقھ وجھاز لتحضیر حمض استیك مع التنقیھ المحسنھ(٥٤)
(٣١)PCT / US ٢٠٠٨/٠١٠٩١٨ - ١١/٩٠٤,٥٧٤
(٣٢)٢٠٠٨/٩/١٨ - ٢٠٠٧/٩/٢٧
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ B٠١D ٣/٠٠,C٠٧C ٥١/١٢,C٠٧C ٥٣/٠٨



١٥

- (٢١)٩ ٢٠١٠٠٣٠٤٦٧
(٢٢) ٢٠١٠/٣/٢٣
(٧١) MARATHON OIL COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢) WAYCUILIS, John J.

(٧٤) ھدى انیس سراج الدین
(٥٤) تكوین ھیدرات لفصل او نقل الغاز
(٣١) PCT/US٢٠٠٨/٠٧٧٣٧٦ - ١١/٩٠٤,٣٠٧
(٣٢) ٢٠٠٨/٩/٢٣ - ٢٠٠٧/٩/٢٥
(٣٣) US
(٥١) int. Cl.٨ B٠١D ٤٧/٠٠

- ٢٠١٠٠٥٠٨٧٦(٢١)١٠
(٢٢)٢٠١٠/٥/٢٦
(٧١)NOVEKO TRADING ٢٠٠٨ LLC (HUNGARY)

(٧٢)CHEN, Hung-jen

HUANG, Tina

سمراحمد اللباد(٧٤)
طریقھ لتصنیع االلیاف الطبیعیھ المقلده واالقمشھ المصنوعھ منھا(٥٤)
(٣١)PCT/CN٢٠٠٧/٠٠٣٣٣٩
(٣٢)٢٠٠٧/١١/٢٧
(٣٣)CN
(٥١)int. Cl.٨ D٠١F ١/١٠,D٠١F ٦/٠٤,D٠٣D ١٥/٠٠



١٦

- (٢١)١١ ٢٠١٠١٠١٦٧٤
(٢٢) ٢٠١٠/١٠/٤
(٧١) JOHNSON MATTHEY PLC (UNITED KINGDOM)

(٧٢) CAMPBELL, Graeme, Douglas

HUNTER, James, Beaumond

(٧٤) سمراحمد اللباد
(٥٤) الفلزیھعملیھ لتحضیر المحفزات تشتمل على تجدید نواتج ترسیب الكربونات
(٣١) PCT/GB٢٠٠٩/٠٠٠٧٨٩ - ٠٨٠٦١٤٨.٣
(٣٢) ٢٠٠٩/٣/٢٦ - ٢٠٠٨/٤/٤
(٣٣) GB
(٥١) int. Cl.٨ B٠١D ٥٣/٦٢,B٠١J ٣٧/٠٣,C٠١B ٣١/٢٤

- ٢٠١٠١٠١٨٠٩(٢١)١٢
(٢٢)٢٠١٠/١٠/٢٧
(٧١)CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)ZINOBILE, Raymond, J

DOGGETT, Tommy, W

LIU, Lun-kuang

ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)
نظام معالجھ المیثانول بالكربونیل لھ برج ماص مع خیارات مذیب متعدده(٥٤)
(٣١)٦١/١٢٥,٧٩١ - PCT / US ٢٠٠٩/٠٠٢٥٠٥
(٣٢)٢٠٠٨/٤/٢٩ - ٢٠٠٩/٤/٢٣
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ ٥٣/١٤, B٠١J ٨/٠٠, C٠٧C ٥٣/١٨, ٥٣/٠٨



١٧

- (٢١)١٣ ٢٠١١٠١٠٠١٥
(٢٢) ٢٠١١/١/٣
(٧١) AMMONIA CASALE S.A.(SWITZERLAND)

(٧٢) ZANICHELLI, Luca

(٧٤) سمر احمد اللباد
(٥٤) عملیھ ومفاعل الكسده ھیدروكربون
(٣١) ٠٨٠١٢٠٨٥.٠ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٧٤٧٢
(٣٢) ٢٠٠٨/٧/٤ - ٢٠٠٩/٦/١٦
(٣٣) EP
(٥١) int. Cl.٨ B٠١J ٨/٠٢

- ٢٠١١٠١٠١٢٠(٢١)١٤
(٢٢)٢٠١١/١/١٩
(٧١)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(٧٢)DAMBIETZ, Hans-Peter

GÄNSE, Steffen

SONDHAUSS, Stephan

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
قطعھ اتصال مزدوجھ(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٩٣٠٠ - ١٠ ٢٠٠٨ ٠٣٤ ٨٢٢.٨
(٣٢)٢٠٠٩/٧/٢٠ - ٢٠٠٨/٧/٢٣
(٣٣)DE
(٥١)int. Cl.٨ H٠١R ١٣/٥٣,H٠٢G ٥/٦



١٨

- (٢١)١٥ ٢٠١١٠٢٠٢٨٦
(٢٢) ٢٠١١/٢/٢٢
(٧١) SEABASED AB (SWEDEN)

(٧٢) STRÖMSTEDT, Erland

GUSTAFSSON, Stefan

(٧٤) سمر احمد اللباد
(٥٤) وحده قدره موجیھ
(٣١) PCT/SE٢٠٠٨/٠٥٠٩٦٣
(٣٢) ٢٠٠٨/٨/٢٦
(٣٣) SE
(٥١) int. Cl.٨ F٠٣B ١٣/١٨,F١٦J ١٥/٥٦

- (٢١)١٦ ٢٠١١٠٣٠٤٩٤
(٢٢) ٢٠١١/٣/٣٠
(٧١) UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(٧٢) OTSUBO, Toshifumi

(٧٤) سمر احمد اللباد
(٥٤) طریقھ تصنیع منتج ماص
(٣١) PCT/JP٢٠٠٩/٠٦٧٠٢٨ - ٢٥٥١٩٠-٢٠٠٨
(٣٢) ٢٠٠٩/٩/٣٠ - ٢٠٠٨/٩/٣٠
(٣٣) JP
(٥١) int. Cl.٨ A٦١F١٣/١٥, ١٣/٤٩,



١٩

- ٢٠١١٠٤٠٥٣٧(٢١)١٧
(٢٢)٢٠١١/٤/٦
(٧١)GEIB, Uwe (GERMANY)

(٧٢)GEIB, Uwe

اللباداحمدسمر(٧٤)
متناھیھفرن صھر بسلسلھ عملیات فرن غیر(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٧١٠١ - ١٠ ٢٠٠٨ ٠٥٠ ٨٥٥.١
(٣٢)٢٠٠٩/١٠/٥ - ٢٠٠٨/١٠/٨
(٣٣)DE
(٥١)int. Cl.٨ C٠٣B ٥/٠٤

- ٢٠١١٠٤٠٥٧٠(٢١)١٨
(٢٢)٢٠١١/٤/١٢
(٧١)UREA CASALE S.A (SWITZERLAND)

(٧٢)BEDETTI, Gianfranco
سمر احمد اللباد(٧٤)
طریقھ رش وفوھھ لترذیذ سائل(٥٤)
(٣١)٠٨٠١٨١٢٣.٣ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٦١٥٩٠
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/١٦ - ٢٠٠٩/٩/٨
(٣٣)EP
(٥١)int. Cl.٨ B٠١J ٢/١٦,B٠٥B ٧/٠٤



٢٠

- ٢٠١١٠٤٠٦١٨(٢١)١٩
(٢٢)٢٠١١/٤/١٩
(٧١)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (SWITZERLAND)

(٧٢)GRIBKOV, Denis

ANTEL- MANN, Björn

GIORDANO, Fanny

WALTER, Harald

DE MESMAEKER, Alain

سھیر میخائیل رزق(٧٤)
عملیھ لتحضیر بنزونوبرونینات(٥٤)
(٣١)٠٨٠١٨٧٢١.٤ - ٠٩١٦١٣٨٨.٥ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٦٢٥٢٥
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/٢٧ - ٢٠٠٩/٥/٢٨ - ٢٠٠٩/٩/٢٨
(٣٣)EP
(٥١)int. Cl.٨ A٠١N ٢٥/٠٢



٢١

- ٢٠١١٠٥٠٦٨٢(٢١)٢٠
(٢٢)٢٠١١/٥/٣
(٧١)REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS, INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)SENF, Daniel, F.

TIETJEN, Kai

SCHNEIDER, Cory

HANDLOS, William

BACH, Gary, M.

لبادسمر احمد ال(٧٤)
جھاز توصیل(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٩/٠٦٢٣٥٩ - ٢٦٨.٠٨٤/١٢
(٣٢)٢٠٠٩/١٠/٢٨ - ٢٠٠٨/١١/١٠
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ E٠٢D ١٧/٠٢



٢٢

- ٢٠١١٠٦١٠٢٢(٢١)٢١
(٢٢)٢٠١١/٦/١٩
(٧١)OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

(٧٢)TAVAKKOLI, Bahman

MANGELBERGER, Thomas

REISINGER, Matthias

سمر احمد اللباد(٧٤)
بواسطھ طریقھ لفصل شوائب امالح معدنیھ من صخور تحتوي على كربونات الكالسیوم(٥٤)

التصنیف باالشعھ السینیھ
(٣١)٦١/٢٠٥,٢٠٧ - ٠٨١٧٢٤٤٥.٢ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٦٧٣١٩
(٣٢)٢٠٠٩/١/١٦ - ٢٠٠٨/١٢/١٩ - ٢٠٠٩/١٢/١٦
(٣٣)EP
(٥١)int. Cl.٨ B٠٧C ٥/٣٤٢, ٥/٣٦

- (٢١)٢٢ ٢٠١١٠٧١١٤٢
(٢٢) ٢٠١١/٧/٣
(٧١) KIETTA (FRANCE)

(٧٢) MANIN, Michel

(٧٤) ھارونشحاتھ ماجده 
(٥٤) طریقھ معززه و جھاز للتنقیب الزلزلى المائى
(٣١) ٠٩ ٥٠٠١٢ - PCT/IB٢٠٠٩/٠٠٧٩٠٨
(٣٢) ٢٠٠٩/١/٥ - ٢٠٠٩/١٢/٢٩
(٣٣) EP
(٥١) int. Cl.٨ G٠١V ١/٣٨



٢٣

- ٢٠١١٠٧١٢١١(٢١)٢٣
(٢٢)٢٠١١/٧/٢٠
(٧١)INSPIRED SURGICAL TECHNOLOGIES INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)OOSTING, Kenneth

اللباداحمد سمر (٧٤)
تتبع الشمسي المتحكم فیھ بالتغذیھ المسبقھنظام یتم تشغیلھ لل(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢١٧٠٨ - ٦١/٢٥٤,٩٦٣ - ٦١/١٧١,٢٦٣ - ٦١/١٤٦,٥٠٨
(٣٢)٢٠١٠/١/٢٢ - ٢٠٠٩/١٠/٢٦ - ٢٠٠٩/٤/٢١ - ٢٠٠٩/١/٢٢
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ F٢٤J ٢/٣٨

- (٢١)٢٤ ٢٠١١١١١٨٩٠
(٢٢) ٢٠١١/١١/١٠
(٧١) EKSEN Makine Sanayi ve Ticaret A.S. (TURKEY)

(٧٢) TAHINCLOGLU. BESIM

(٧٤) عبد الھادى للملكیھ الفكریھ
(٥٤) جھاز للتحمیص لھ ذراع لھ مواضع غلق محدده
(٣١) PCT/EP٢٠١٠/٠٥٦٢١٨ - ٠٩١٥٩٦٨٦/٦
(٣٢) ٢٠١٠/٥/٦ - ٢٠٠٩/٥/٧
(٣٣) EP
(٥١) int. Cl.٨ A٤٧J٣٧/٠٦



٢٤

- (٢١)٢٥PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٤٦٤
(٢٢)٢٠٠٧/١٢/٢٥
(٧١)SMS DEMAG AG (GERMANY)

(٧٢)BEHRENS, HOLGER

BRISBERGER, ROLF

HARTUNG, HANS-GEORG

ZERBE, RUDIGER

وجدى نبیھ عزیز(٧٤)
جھاز لطالء جدیلة معدنیة بالغمس على الساخن(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٦/٠٠٦٢٣٦ - ١٠ ٢٠٠٥ ٠٣٠ ٧٦٦.٣
(٣٢)٢٠٠٦/٦/٢٨ - ٢٠٠٥/٧/١
(٣٣)DE
(٥١)int. Cl.٨ C٢٣C٢/٢٤



٢٥

- (٢١)٢٦PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٤٥٦
(٢٢)٢٠٠٧/٥/٦
(٧١)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, L.P.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)MCDANIEL, MAX, P.

BENHAM, ELIZABETH, A.

JENSEN, MICHAEL, D.

COLLINS, KATHY, S.

MARTIN, JOEL, L.

HAWLEY, GU, R.

سمرأحمد اللباد(٧٤)
القمةمیتالوسین إلنتاج راتنجات ثنائیة/محفز عبارة عن تولیفة من كروم عضوي(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٤/٠٣٦٦٥٠
(٣٢)٢٠٠٤/١١/٤
(٣٣)us
(٥١)int. Cl.٨ C٠٨F ١٠/٠٢,C٠٨F ٤/٠٢,C٠٨F ٤/٤٦٢,C٠٨F ٤/٦٩



٢٦

- ٢٠١١٠٥٠٧٥٠(٢١)٢٧
(٢٢)٢٠١١/٥/١٢
(٧١)TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED

(٧٢)BOURGEAU, Edward Peter, Kenneth

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(٧٤)
DC منظم لمسار محسن ذو تیار مباشر(٥٤)
(٣١)٢٦٩.٧٠٣/١٢ - PCT/US٢٠٠٩/٠٦٠٧٨٦
(٣٢)٢٠٠٨/١١/١٢ - ٢٠٠٩/١٠/١٥
(٣٣)US
(٥١)int. Cl. H٠٢J ٣/٣٦

- (٢١)٢٨PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٨٧٤
(٢٢)٢٠٠٥/١٢/٢٧
(٧١)SOLAR HEAT AND POWER PTY LTD

(٧٢)LE LIEVRE, Peter

سمر اللباد(٧٤)
حامل لعنصر عاكس للطاقة الشمسیة(٥٤)
(٣١)٢٠٠٣٩٠٣٣٤١ - PCT/AU٢٠٠٤/٠٠٠٨٨٤
(٣٢)٢٠٠٣/٧/١ - ٢٠٠٤/٧/١
(٣٣)AU
(٥١)int. Cl. F٢٤J ٢/٣٦



٢٨

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

اتفاقتى الجات وباریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٢٩

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اص دارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
شار  االت الم ى الح راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق الیھ

"البراءة  



٣٠

- ٢٠١٠٠٦١٠٤٨(٢١)١
(٢٢)٢٠١٠/٦/٢٠
رینالدو یوسف منصور عید(٧١)

رینالدو یوسف منصور عید(٧٢)

جھاز المناور المھبلى(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٦١B١٧/٠٠



٣١

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر ابریل بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٢

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى ا جراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
اال ى الح راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ ت الم

"البراءة  



٣٣

- ٢٠٠٩١٢١٨٧٠(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٩/١٢/٢٢
(٧١)ENI S.p.A. (ITALY)

(٧٢)RODRIGUEZ, Francesco

de FERRA, Francesea

FRANCHI, Elisabetta

سمراحمد اللباد(٧٤)
طریقھ لتوضیح البكتریا المؤكسده للبروبان(٥٤)
(٣١)MI٢٠٠٧A ٠٠١٢٦٢ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٤٧٢٣
(٣٢)٢٠٠٧/٦/٢٢ - ٢٠٠٨/٦/١٠
(٣٣)IT
(٥١)int. Cl.٨ C١٢Q ١/٦٨

- ٢٠١٠٠٨١٣٦٢(٢١)٢
(٢٢)٢٠١٠/٨/١١
(٧١)ELSAG DATAMAT SPA (ITALY)

(٧٢)DI DONATO, Luca

KROPP, Andrea

MALAVENDA, Claydio

MARCHESINI, Claudio

MATTIACCI, Sandro

ROMANI, Stefano

اللباداحمد سمر (٧٤)
جھاز اشعاع لشبكھ السلكیھ(٥٤)
(٣١)PCT/IT٢٠٠٨/٠٠٠٠٨٨
(٣٢)٢٠٠٨/٢/١٣
(٣٣)IT
(٥١)int. Cl.٨ F٤٢B ١٢/٣٦,H٠١Q ٢١/٢٤,H٠١Q ٣/٢٤



٣٤

- (٢١)٣PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٢٢٣
(٢٢)٢٠٠٧/٢/٢٧
(٧١)PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (IRELAND)

(٧٢)DRAPEAU,Denis

LUAN,Yen-Tuang

MERCER,James,R

WANG,Wenge

Lasko,Daniel

عبد الھادىاحمد ھدى (٧٤)
إنتاج متعدد ببتیدات(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٥/٠٣٠٤٣٧ - ٦٠/٦٠٥,٠٩٧ - ٦٠/٦٠٥,٠٧٤- ٦٠/٦٠٤,٩٤١
(٣٢)٢٠٠٥/٨/٢٦ - ٢٠٠٤/٨/٢٧ - ٢٠٠٤/٨/٢٧ - ٢٠٠٤/٨/٢٧
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ C١٢P ٢١/٠٢ & C٠٧K ١٦/٢٢, ١٦/٣٠ & C١٢N ٥/٠٠



٣٥

بیان
٢٠١٣ابریل بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٣٦

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الف وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢كری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٧

- ٠٢٦١٦٧(١١)١
(٢١)٢٠٠٨٠٢٠٢٤٨
(٢٢)٢٠٠٨/٢/١١
بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ السید (٧١)

قریة أویش الحجر مركز المنصورة محافظة الدقھلیة
بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ السید (٧٢)

(٧٣)
القبضة المرنة(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٦٣B ٢٣/١٦

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٠٢٦١٦٨(١١)٢
(٢١)٢٠١٠٠٩١٥٧٩
(٢٢)٢٠١٠/٩/٢٠
المركز القومى للبحوث(٧١)

الدقى–براءات االختراع المركز القومى للبحوث مكتب اتصال/ شارع التحریر٣٣
مكارالطاف حلیم بسطا/االستاذه الدكتورة(٧٢)

حسنى السید محمد على/االستاذ الدكتور

دمنى محمد فری-امال یوسف -ماجده محسب (٧٤)
االسود طریقھ لتحسین اداء الراتنج الیوریافورمالدھید كماده الصقھ للخشب باضافھ السائل(٥٤)

المتخلف من تلبیب قش االرز
(٥١)int. Cl. C٠٩J٤/٠٦, ٠١/٠٢, ٥/٠٢

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨

- ٠٢٦١٨٧(١١)٣
(٢١)٢٠٠٩٠٥٠٧٤٧
(٢٢)٢٠٠٩/٥/٢٠
عاطف حافظ عبد الوھاب علي / ندسالمھ(٧١)

مجدي احمد بیومي أبراھیم-الدكتور
الحي -مدینة نصر-٤الدور ٣عمارة ٥المنطقة السادسة بلوك –برج العرب الجدیدة 

١٨شقة ٣٩ع ٧١ب عمارات صقر قریش-العاشر
مجدي احمد بیومي أبراھیم/ المھندس(٧٢)

اب عليعاطف حافظ عبد الوھ/ الدكتور

(٧٣)
جھاز مبسط الختراق وازالة السدد داخل مواسیر الصرف الحقلي والصحي(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٠١B ١/٠٢,H٠١R ٣٩/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩

-   ٠٢٦١٨٩(١١)٤
(٢١)٢٠١٠٠٢٠٢٤١
(٢٢)٢٠١٠/٢/١٤
(٧١)Bajaj Auto Limited

AKurdi, pune -٤١١,٠٣٥, State-of-Maharahstra, India
(٧٢)Vivek Nilkanth Patwardhan

Prashant Ramesh Deshpande

(٧٣)
سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)
تركیبة لمكبح قرصي معدة لمركبة ذات عجلتین(٥٤)
(٣١)CHE /٣٤٢/ ٢٠٠٩
(٣٢)٢٠١٠/١٢/٢٨
(٣٣)IN
(٥١)int. Cl. B٦٢D ٦١/٠٢, & F١٦D ٦٥/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٠

-   ٠٢٦١٩٥(١١)٥
(٢١)٢٠١١٠٧١٢٨٩
(٢٢)٢٠١١/٧/٣١
(٧١)PGS Geophysical AS (NORWAY)

Strandveien ٤ ١٣٦٦ Lysaker / NO
(٧٢)Stian Hegna

Gregory Ernest Parkes

(٧٣)
محمد كامل مصطفى (٧٤)
متعدده عند ازالھ شبحیھ المجال الموجى لبیانات زلزالیھ مسجلھ باستخدام مصادر زلزالیھ(٥٤)

اعماق میاه مختلفھ
(٣١)١٢/٨٠٦,٠٩٨
(٣٢)٢٠١٠/٨/٥
(٣٣)US
(٥١)int. Cl. G٠١V ١/٣٦

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤١

-   ٠٢٦١٩٦(١١)٦
(٢١)٢٠٠٦٠٦٠٢٦٩
(٢٢)٢٠٠٦/٦/٢٥
باسم عبد الفتاح الجزار/ طبیب(٧١)

ـ جمھوریة مصر العربیة المنوفیة- شبین الكوم-كفر شنوان
باسم عبد الفتاح الجزار/ طبیب (٧٢)

(٧٣)
جھاز كھربائى للشد على الفقرات العنقیھ(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٦١F ٥/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٠٢٦١٩٩(١١)٧
(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٢٤
(٢٢)٢٠١٠/١/٤
رندا محمد عبد الرحمن محمود/ الدكتور(٧١)

جمھوریة مصر العربیة –أ شارع الشیخ الفیومى٢-حدائق القبة- القاھرة
رندا محمد عبد الرحمن محمود/ الدكتور(٧٢)

(٧٣)
تركیبھ مبیده لالفات(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٠١N ٢٥/٠٢,A٠١P ٧/٠٤

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢

- ٠٢٦٢٠٢(١١)٨
(٢١)٢٠٠٧٠٩٠٤٨٨
(٢٢)٢٠٠٧/٩/١٨
شریف احمد احمد فرید/ االستاذ(٧١)

القاھرة-حلمیة الزیتون –ش علي باشا ٤٨
شریف احمد احمد فرید/ االستاذ(٧٢)
و متعددة االغراضوحدة تحكم روبوتیة قابلة للبرمجة (٥٤)
(٥١)int. Cl. G٠٦F ١٩/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٠٢٦٢٠٤(١١)٩
(٢١)٢٠٠٩١٠١٤٩٩
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/١٢
محمود ابراھیم احمد محمد/ السید(٧١)

عرابى مركز الزقازیق القاھرهحى الزھور منزل السید حسن٥ش سعد زغلول شقھ ٥٦
محمود ابراھیم احمد محمد/ دالسی(٧٢)
تكییف یعمل ببخار الماء(٥٤)
(٥١)int. Cl. F٢٤F ٥/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٣

- ٠٢٦٢٢٧(١١)١٠
(٢١)٢٠٠٧١١٠٦٠٣
(٢٢)٢٠٠٧/١١/٢١
(٧١)Crystal lagoons corporation LLC

١٦١٩٢ coastal highway lewes de ٩٧٧٦-١٩٩٥٨ county of sussex
delaware -U.S.A

(٧٢)١-FERNANDO BENJAMIN
٢-FISCHMANN TORRES

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
متر مكعب إلغراض الترفیھ مع١٥٠٠٠عملیة للحفاظ على أجسام من الماء أكبر من (٥٤)

خواص الشفافیة والنظافھ شابھھ لحمامات ألسباحھ والبخار االستوائیة
(٣١)٢٠٠٦٣٢٢٥
(٣٢)٢٠٠٦/١١/٢١
(٣٣)CL
(٥١)int. Cl. C٠٢F١/٠٠, ٩/٠٠ & E٠٤H٤/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤

- ٠٢٦١٧٤(١١)١١
(٢١)٢٠٠٣٠٢٠١٨٣
(٢٢)٢٠٠٣/٢/٢٣
عبدالمنعم محمد صبري / االستاذ الدكتور(٧١)

حسن محمد البحیري /االستاذ الدكتور
شریف عبد الھادى مصطفى / االستاذ الدكتور
الشناوى ابراھیم غالیة/ االستاذ الدكتور
اسماعیل ابراھیم محمود/ االستاذ الدكتور

جمھوریة مصر العربیة -الزمالك -ج شارع العادل ابو بكر ٦
عبدالمنعم محمد صبري / االستاذ الدكتور(٧٢)

لبحیري حسن محمد ا/االستاذ الدكتور

شریف عبد الھادى مصطفى / االستاذ الدكتور

الشناوى ابراھیم غالیة/ االستاذ الدكتور

اسماعیل ابراھیم محمود/ االستاذ الدكتور

طریقھ النتاج اقمشھ تستخدم فى جراحات القلب الترقیعیھ وكأوعیھ دمویھ بدیلھ(٥٤)
(٥١)int. Cl. D٠٣D٣/٠٢, ١٥/٠٠, A٦١F٢/٠٤, ٢/٠٦,

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٠٢٦١٧٩(١١)١٢
(٢١)٢٠٠٥١٠٠٤٦٤
(٢٢)٢٠٠٥/١٠/٣١
یسري جرجس مسیحھ رزق هللا(٧١)

شبرا مصر–أ ش الجسر المتفرع من المحمودي ٥٨
یسري جرجس مسیحھ رزق هللا(٧٢)
تطریقھ للتخلص من میاه االمطار من على زجاج المركبا(٥٤)
(٥١)int. Cl. B٦٠S ١/٣٨,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥

- ٠٢٦١٩٣(١١)١٣
(٢١)٢٠٠٥٠١٠٠٠٥
(٢٢)٢٠٠٥/١/٢
فھمى سھیر على-الھیئة العامة لمدینة مبارك لألبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة (٧١)

النواوى
-مصر العربیة جمھوریة-محافظة األسكندریة -برج العرب الجدیدة 

عارف محمد السید عبد الرحمن(٧٢)

سھیر على فھمى

مذبذب سریان ھواء(٥٤)
(٥١)int. Cl. B٠٢C ١٩/١٢

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٠٢٦١٦٩(١١)١٤
(٢١)٢٠٠٩٠٦٠٩٦٤
(٢٢)٢٠٠٩/٦/٢٢
المركز القومى للبحوث(٧١)

العربیھجمھوریھ مصر- محافظھ الجیزه - الدقى–شارع البحوث ٣٣
مجدى محمود مصطفى النشار/الدكتور(٧٢)

(٧٣)
منى محمد فرید/ امال یوسف احمد / ماجده محسب السید (٧٤)
كمادة حاملة للبروتیناتمركب معالج من االلجینات الستخدمھ (٥٤)
(٥١)int. Cl. C١٢N١١/٠٦, ١١/١٠,  C٠٧K١٧/١٠,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦

بیان
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر ابریل 

PCTبشأن البراءات المقدمة فى اطار اتفاقیــــة التعـــاون



٤٧

ادة "  ة من الم رة الثانی ا للفق صادرة طبق ة ١٩یتم النشر عن البراءات ال انون حمای ن ق م
صادر بال ة ال ة الفكری وق الملكی م حق انون رق ســنة ٨٢ق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  و الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٨

- ٠٢٦١٥٩(١١)١
(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٣٨
(٢٢)٢٠٠٩/١٢/١٦
(٧١)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

S-١٦٤ ٨٣ Stockholm - sweden
(٧٢)DAHLMAN, Erik

VUKAJLOVIC, Vera

(٧٣)
ھدى سراج الدین(٧٤)
ارسال معلومات نظام على قناه وصلھ تحمیل مشتركھ لشبكھ اتصاالت السلكیھ(٥٤)
(٣١)PCT/SE٢٠٠٨/٠٥٠٤٠٧- ٦٠/٩٤٤,٦٢٨ -
(٣٢)٢٠٠٧/٦/١٨ - ٢٠٠٨/٤/١٠
(٣٣)US - SE
(٥١)int. Cl. H٠٤J ٣/٠٠ & H٠٤B ٧/٢٦,

سنھ ٢٠:  مایةمدة الح



٤٩

- ٠٢٦١٦٠(١١)٢
(٢١)٢٠٠٩٠٩١٣٦٣
(٢٢)٢٠٠٩/٩/١٦
(٧١)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

s١٦٤ ٨٣ Stockholm-sweden
(٧٢)ENGLUND, Eva

FRENGER, Pal

(٧٣)
ھدى سراج الدین(٧٤)
طریقة وترتیب في نظام اتصاالت(٥٤)
(٣١)PCT/SE٢٠٠٧/٠٥٠٧٤٣ - ٢-٠٧٠٠٧٣٦
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/١٦ - ٢٠٠٧/٣/٢٢
(٣٣)SE - SE
(٥١)int. Cl. H٠٤J ١١/٠٠,H٠٤L ٢٧/٢٦,H٠٤Q ٧/٣٨

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٠

- ٠٢٦١٦١(١١)٣
(٢١)٢٠١٠٠٤٠٦٨٠
(٢٢)٢٠١٠/٤/٢٧
(٧١)BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. Box ٤٧٤٠,Houston, TX ٧٧٠٢٧ united states
(٧٢)CREWS, James, B.

HUANG, Tianping

WILLINGHAM, John, R.

PACE, James, R.

BELCHER, Christopher, K.

(٧٣)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
دعامیھلتكوین فى حشواتمواد حشو دعمى مغلفھ بجزئیات متناھیھ الصغر لتثبیت دقائق ا(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٨/٠٨٠٨٥٣ - ١١/٩٣١,٥٠١
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/٢٣ - ٢٠٠٧/١٠/٣١
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl.  C٠٩K ٨/٨٠, ٨/٦٦, ٨/٦٨, ٨/٥١٦,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥١

-   ٠٢٦١٦٢(١١)٤
(٢١)٢٠١٠٠٦١١٢٨
(٢٢)٢٠١٠/٦/٣٠
(٧١)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio ٤٥٢٠٢- U.S.A
(٧٢)BOUTIQUE, Jean-Pol

VANWYNGAERDEN, Nathalie, Jean Marie-Louise

VANDENBERGHE, Frederik

SOUTER, Philip, Frank

LANT, Neil, Joseph

SADLOWSKI, Eugene, Steven

WENNING, Genevieve, Cagalawan

(٧٣)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
تركیبھ منظف غسیل تتالف من جالیكوسیل ھیدروالز(٥٤)
(٣١)PCT/IB٦١/٠١٠,١٠٩- ٦١/١١٤,٦١٤- ٢٠٠٨/٠٥٥٤٦٨
(٣٢)٢٠٠٨/١/٤ - ٢٠٠٨/١١/١٤ - ٢٠٠٨/١٢/١٩
(٣٣)US - US - IB
(٥١)int. Cl.  C١١D ٣/٣٨٦, ٣/٣٧,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٢

-   ٠٢٦١٦٣(١١)٥
(٢١)٢٠١٠٠٦١٠١٦
(٢٢)٢٠١٠/٦/١٦
(٧١)WOLTER, Klaus

Lakronstr. ٥٦,٤٠٦٢٥ Düsseldorf - germany
(٧٢)WOLTER, Klaus

(٧٣)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
طریقھ واداه وجھاز لحقن الطاقھ الى وسط ما(٥٤)
(٣١)- ١٠ ٢٠٠٨ ٠١١ ٢١٨.٦ - ١٠ ٢٠٠٨ ٠٢٠ ٢٧٠.٣ - ١٠ ٢٠٠٧ ٠٦١ ١٦٧.٨

PCT/EP٢٠٠٨/٠٦٥٦٠٠
(٣٢)٢٠٠٨/١١/١٤ - ٢٠٠٨/٢/٢٦ - ٢٠٠٨/٤/٢٢ - ٢٠٠٧/١٢/١٧
(٣٣)EP - DE - DE - DE
(٥١)int. Cl. F٠٣D ٩/٠٠, ٩/٠٢,& F٠٣G ٧/٠٤, F٠١K ٢٥/٠٠,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٣

-   ٠٢٦١٦٤(١١)٦
(٢١)٢٠١١٠٨١٣٧٦
(٢٢)٢٠١١/٨/١٧
(٧١)MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC

٢٣٥٠ W Shangri La Phoenix, AZ ٨٥٠٢٩ (US)
(٧٢)MCALISTER, Roy

(٧٣)
ھدى سراج الدین(٧٤)
خلیھ كھربائیھ وطریقھ الستخدامھا(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢٤٤٩٧  - ٦١/٣٠٤,٤٠٣ - ٦١/٢٣٧,٤٧٦- ٦١/١٥٣,٢٥٣
(٣٢)٢٠١٠/٢/١٧ - ٢٠٠٩/٢/١٧ - ٢٠١٠/٢/١٣ - ٢٠٠٩/٨/٢٧
(٣٣)US - US - US - US
(٥١)int. Cl. C٢٥B ١/٠٠, ٩/٠٨

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٤

- ٠٢٦١٦٦(١١)٧
(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٢٩
(٢٢)٢٠٠٩/١٢/١٥
(٧١)V & M FRANCE

٢٧, avenue du Général Leclerc,F-٩٢١٠٠ Boulogne-Bilancourt-france
(٧٢)LESAGE, Frédéric

NOEL, Alexandre

NOGUEIRA DE PAULA, Renato

(٧٣)
شركة سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)
لھا جانبیات طریقھ وجھاز لالختبار األتوماتیكي غیر المـُتلف لجذوع المحاور األنبوبیھ التي(٥٤)

وخارجیھ متغیرهنصف قطریھ داخلیھ
(٣١)PCT/FR٢٠٠٨/٠٠٠٨٣٦ - ٠٧٠٤٤٣٥
(٣٢)٢٠٠٨/٦/١٦ - ٢٠٠٧/٦/٢١
(٣٣)FR - FR
(٥١)int. Cl. G٠١M ١٧/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٥

- ٠٢٦١٧٠(١١)٨
(٢١)٢٠١١٠٦٠٩٩٩
(٢٢)٢٠١١/٦/١٥
(٧١)UOP LLC

٢٥ East Algonquin Road P. O. Box ٥٠١٧ Des Plaines, Illinois ٦٠٠١٧-
٥٠١٧ (US)

(٧٢)NEGIZ, Antoine

HOLMGREEN, Erik M

GAJDA, Gregory J

GLOVER, Bryan K

RILEY, Mark G

SENETAR, John J

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
محفزات كرویھ طبقیھ ذات معامالت وصول عالیھ(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٩/٠٦١٥٧٦- ١٢/٣٣٥,٦٤٣ -
(٣٢)٢٠٠٨/١٢/١٦ - ٢٠٠٩/١٠/٢٢
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. B٠١J ٢٣/٧٢, ٣٥/٠٨, C٠٧C ٥/٠٩, ١١/٠٤,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٦

- ٠٢٦١٧١(١١)٩
(٢١)٢٠١١٠٦١٠٠٠
(٢٢)٢٠١١/٦/١٥
(٧١)UOP LLC

٢٥ East Algonquin Road P. O. Box ٥٠١٧ Des Plaines, Illinois ٦٠٠١٧-
٥٠١٧ (US)

(٧٢)GAJDA, Gregory, J

GLOVER, Bryan, K

NEGIZ, Antoine

RILEY, Mark, G

SENETAR, John, J

HOLMGREEN, Erik, M

(٧٣)
سمر احمد اللباد(٧٤)
ت وصول عالیھعملیھ استخدام محفزات كرویھ طبقیھ ذات معامال(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٩/٠٥٩٩٣١ - ١٢/٣٣٥.٦٣٩
(٣٢)٢٠٠٩/١٠/٨ - ٢٠٠٨/١٢/١٦
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. C١٠G ٦٧/٠٢, ٤٥/٠٤,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٧

- ٠٢٦١٧٢(١١)١٠
(٢١)٢٠١٠٠٧١٢١٩
(٢٢)٢٠١٠/٧/١٨
(٧١)ENI S.P.A.

Piazzale E. Mattei, ١,I-٠٠١٤٤ Rome- italy
(٧٢)LOXATELLI, Lino

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
تروبش-عملیھ لتنقیھ تیار مائى ناتج عن تفاعل فیشر(٥٤)
(٣١)MI٢٠٠٨A ٠٠٠٠٧٩ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٠٣٨٩
(٣٢)٢٠٠٨/١/١٨ - ٢٠٠٩/١/١٤
(٣٣)IT - EP
(٥١)int. Cl. C١٠G ٢/٠٠, C٠٢F ١/٢٠, ١/٠٤,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٨

- ٠٢٦١٧٣(١١)١١
(٢١)٢٠١٠١١١٩٧٩
(٢٢)٢٠١٠/١١/٢٤
(٧١)THYSSENKRUPP UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse ١٥ ٤٤١٤١ Dortmund- germany
(٧٢)KIM, Ronald

(٧٣)
سمر احمد اللباد(٧٤)
لھواء احتراق اولى فى فراغ غاز لبطاریھ فرن كوكجھاز ادخال الموجھ (٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٣٠٧٧- ١٠ ٢٠٠٨ ٠٢٥ ٤٣٧.١ -
(٣٢)٢٠٠٨/٥/٢٧ - ٢٠٠٩/٤/٢٨
(٣٣)SA - EP
(٥١)int. Cl. F٢٧D ٧/٠٢

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

- ٠٢٦١٧٥(١١)١٢
(٢١)٢٠١٠٠٣٠٤٧٧
(٢٢)٢٠١٠/٣/٢٣
(٧١)Uni-Charm Corporation

١٨٢, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,٧٩٩٠١١١-japan
(٧٢)NODA, Yuki

KURODA, Kenichiro

NISHIKAWA, Kumiko

(٧٣)
سمراحمد اللباد(٧٤)
منتج ماص(٥٤)
(٣١)PCT/JP٢٠٠٨/٠٦٥٧٤٩ - ٢٤٩٤٥٣-٢٠٠٧
(٣٢)٢٠٠٨/٩/٢ - ٢٠٠٧/٩/٢٦
(٣٣)JP - JP
(٥١)int. Cl. A٦١F ١٣/١٥, ١٣/٥٣, ١٣/٥٣٩

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٠

- ٠٢٦١٧٦(١١)١٣
(٢١)٢٠١٠٠٧١١٨١
(٢٢)٢٠١٠/٧/١٣
(٧١)UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigacion,OTRI.
Edificio Central,Delgado Barreto, s/n,E-٣٨٢٠٠ La Laguna (Tenerife)
-spain

(٧٢)RODRIGUEZ RAMOS, José Manuel

MARICHAL HERNANDEZ, José Gil

ROSA GONZALEZ, Fernando

سمر احمد اللباد(٧٤)
یھ االبعادطریقھ وكامیرا لرصد معلومات مرئیھ في الزمن الفعلي من مشاھد ثالث(٥٤)
(٣١)PCT/ES٢٠٠٩/٠٠٠٠٣١ - P٢٠٠٨٠٠١٢٦
(٣٢)٢٠٠٩/١/١٥ - ٢٠٠٨/١/١٥
(٣٣)ES - ES
(٥١)int. Cl. G٠٦T ١٧/٤٠, ٥/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦١

- ٠٢٦١٧٧(١١)١٤
(٢١)٢٠١١٠٨١٣٢١
(٢٢)٢٠١١/٨/٧
(٧١)UNI-CHARM CORPORATION

١٨٢, Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime ٧٩٩٠١١١ (JP)
(٧٢)ISHIKAWA, Masahiko

(٧٣)
سمر احمد اللباد(٧٤)
جھاز تصنیع جسم ماص وطریقھ لتصنیع عضو منفذ للھواء(٥٤)
(٣١)PCT/JP٢٠١٠/٠٥١٠٢١- ٠٢٥٢٢٨-٢٠٠٩ -
(٣٢)٢٠٠٩/٢/٥ - ٢٠١٠/١/٢٧
(٣٣)JP - JP
(٥١)int. Cl. A١٦F ١٣/١٥

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٢

- ٠٢٦١٧٨(١١)١٥
(٢١)٢٠٠٩٠٤٠٥٥٧
(٢٢)٢٠٠٩/٤/٢٢
(٧١)ALLIANT TECHSYSTEMS INC.

٥٠٥٠ Lincoln Drive,Edison, Minnesota ١٠٩٧-٥٥٤٣٦-u.s.a
(٧٢)PRINZ, Francois X.

ARRELL, John A. Jr.

BORJA, Ronald S.

SLADE, William J.

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
طرق وأجھزة لإلعاقة الزمنیة اإللكترونیة وأنظمة تحتوي علیھا(٥٤)
(٣١)- PCT/US٢٠٠٧/٠٨٢٦٤١ - ١١/٥٥٣,٣٦١- ١١/٨٧٦,٨٤١
(٣٢)٢٠٠٦/١٠/٢٦ - ٢٠٠٧/١٠/٢٦ - ٢٠٠٧/١٠/٢٣
(٣٣)US - US - US
(٥١)int. Cl. E٢١B ٤٣/١١٨٥,&F٤٢B ٣/١٩٢,&F٤٢C ١١/٠٦,&F٤٢D ١/٠٥٥

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٣

- ٠٢٦١٨٠(١١)١٦
(٢١)٢٠١٠١٠١٦٩٣
(٢٢)٢٠١٠/١٠/٧
(٧١)CRYSTAL LAGOONS CORPORATION LLC

١٦١٩٢ Coastal Highway Lewes, DE ٩٧٧٦-١٩٩٥٨ (US)
(٧٢)FISCHMANN TORRES, Fernando, Benjamin

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
عملیھ حیث تتم) دیكوریھ( عملیھ تنقیھ فعالھ للماء في خزان الستعماالت ترفیھیھ وزخرفیھ(٥٤)

التنقیھ في كمیھ قلیلھ من الماء ولیس في كامل الماء من الخزان
(٣١)PCT/US٢٠٠٩/٠٣٦٨٠٩ - ٢٠٠٨- ٣٩٠٠
(٣٢)٢٠٠٩/٣/١١ - ٢٢٠٠/١٢/٢٤
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. B٠١D ٢١/٠١

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٤

- ٠٢٦١٨١(١١)١٧
(٢١)٢٠١٠١٢٢١٣٤
(٢٢)٢٠١٠/١٢/١٥
(٧١)CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V

Hogeweg ٩ NL-٥٣٠١ LB Zaltbommel (NL
(٧٢)VERKERK, ARJAN WILLEM

KETELAARS, MAARTEN

(٧٣)
سمراحمد اللباد(٧٤)
تركیبھ رغویھ(٥٤)
(٣١)PCT/NL٢٠٠٩/٠٥٠٣٤٧ - ٠٨١٥٨٣٥١.٠
(٣٢)٢٠٠٩/٦/١٦ - ٢٠٠٨/٦/١٦
(٣٣)NL - EP

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٥

- ٠٢٦١٨٢(١١)١٨
(٢١)٢٠٠٩٠٣٠٣٠٩
(٢٢)٢٠٠٩/٣/١٠
(٧١)METHANOL vasale sa

Via Giulio Pocobelli, ٦,CH-٦٩٠٠ Lugano-Besso- switzerland
(٧٢)TAROZZO, Mirco

FILIPPI, Ermanno

RIZZI, Enrico

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
ثابتھحرارة مفاعل لھ درجھ (٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٧/٠٠٧٣٣٦ - ٠٦٠١٨٩٦١.٠
(٣٢)٢٠٠٧/٨/٢٠ - ٢٠٠٦/٩/١١
(٣٣)EP - EP
(٥١)int. Cl. B٠١J ٨/٠٢

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٦

- ٠٢٦١٨٣(١١)١٩
(٢١)٢٠١٠٠٦١٠٦٤
(٢٢)٢٠١٠/٦/٢٠
(٧١)RESEARCH & DESIGN INSTITUTE OF UREA AND ORGANIC

SYNTHESIS PRODUCTS, OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO
ul. Griboedova, ٣١,Dzerzhinsk,Nizhny Novgorod, ٦٠٦٠٠٨-Russia

(٧٢)KOSTIN, Oleg Nikolaevich

SERGEEV, Yury Andreevich

VOROBYEV, Aleksandr Andreevich

ANDERZHANOV, Rinat Venerovich

POTAPOV, Viktor Valeryanovich

BESPALOV, Anatoly Diamidovich

GOLOVIN, Yury Aleksandrovich

SOLDATOV, Aleksei Vladimirovich

PROKOPYEV, Aleksandr Alekseevich

KUZNETSOV, Nikolai Mikhailovich

ESIN, Igor Veniaminovich

سمراحمد اللباد(٧٤)
مولد ھیدرودینامیكى ونظام داخلى لمفاعل یشتمل على مولد ھیدرودینامیكى(٥٤)
(٣١)PCT/RU٢٠٠٩/٠٠٠٠٠٩- ٢٠٠٨١٠٢٣٣٤ -
(٣٢)٢٠٠٨/١/٢١ - ٢٠٠٩/١/٢٠
(٣٣)RU - RU
(٥١)int. Cl. F١٥B ٢١/١٢, B٠١J ١٠/٠٠,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٧

- ٠٢٦١٨٤(١١)٢٠
(٢١)٢٠١١٠٥٠٧٠٣
(٢٢)٢٠١١/٥/٥
(٧١)INDUSTRIE DE NORA S.P.A.

Via Bistolfi ٣٥ I-٢٠١٣٤ Milano (IT)
(٧٢)URGEGHE, Christian

MOROZOV, Alexander

CALDERARA, Alice

DI FRANCO, Dino, Floriano

ANTOZZI, Antonio, Lorenzo

(٧٣)
مر احمد اللبادس(٧٤)
الكترود خلیھ تحلیل كھربي(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٦٤٩٩٨- MI٢٠٠٨A٠٠٢٠٠٥ -
(٣٢)٢٠٠٨/١١/١٢ - ٢٠٠٩/١١/١١
(٣٣)IT - EP
(٥١)int. Cl.  C٢٥B ١١/٠٤, ١/٤٦,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٨

- ٠٢٦١٨٥(١١)٢١
(٢١)PCT/NA٢٠٠٦/٠٠٠٩١٥
(٢٢)٢٠٠٦/٩/٢٤
(٧١)DSM IP ASSETS B.V

MERCATAR ٢.٦١٣٥ KW SITTARD- NETHERLANDS
(٧٢)MEESSEN, Jozef, Hubert
(٧٣)STAMICARBON B.V.

MERCATAR ٢.٦١٣٥ KW SITTARD-NETHERLANDS
سمر اللباد(٧٤)
عملیة لتحبیب الیوریا(٥٤)
(٣١)PCT/NL٢٠٠٥/٠٠٠١٣٦, ١٠٢٥٨٠٥ -
(٣٢)٢٠٠٤/٣/٢٥ - ٢٠٠٥/٢/٢٤
(٣٣)NL - NL
(٥١)int. Cl. ٢/١٦,B٠١J ٢/٠٢,C٠٥C ٩/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٩

- ٠٢٦١٨٦(١١)٢٢
(٢١)٢٠٠٩٠٥٠٧٦٢
(٢٢)٢٠٠٩/٥/٢٥
(٧١)VERITAINER CORPORATION

THE becjstoffer house ١١٢٧ Pope Street,Suite ٢٠١,St. Helena,
california ٩٤٥٧٤ -U.S.A

(٧٢)ALIOTO, Matthew T.

ALIOTO, John I.

WADHWANI, Mohan

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
وحدة كشف إشعاعي لتثبیت مستشعر إشعاعي في مرفاع علوي لحاویة(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٧/٠٨٥٦٧٣ - ١١/٦٠٥,٥٢٩
(٣٢)٢٠٠٧/١١/٢٧ - ٢٠٠٦/١١/٢٨
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. G٠١V ٥/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٠

- ٠٢٦١٩٠(١١)٢٣
(٢١)PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٨٣٩
(٢٢)٢٠٠٧/٨/١٢
(٧١)- Nederlandse Organisatie voor toegepastnaturwetenschappelijk

Onderzoektno - Techno invent Ingenieursbureauvoor Milieutechnek
BV Netherlands
- Schoemakerstraat ٩٧, ٢٦٢٨ VK Delft The Netherlands -

(٧٢)Van Groenestijn, Johannes Wouterus

Hazewinkel, Jacob Hendrik Obbo

Meesters, Koen Peter Henri

(٧٣)
سھیر میخائیل رزق/أ(٧٤)
ید الكبریتعملیة ونظام النتاج اكاس(٥٤)
(٣١)PCT/NL٢٠٠٦/٠٠٠٠٧٥ - ٠٥٠٧٥٣٥١,٦
(٣٢)٢٠٠٦/٢/١٣ - ٢٠٠٥/٢/١١
(٣٣)NL - EP
(٥١)int. Cl. C٠١B١٧/١٦, ١٧/٥٠,&B٠١D٣/٣٤, ٣/٣٨, &

C٠٢F١/٥٨,C١٢P٣/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧١

- ٠٢٦١٩١(١١)٢٤
(٢١)٢٠١٠١٠١٧٢٣
(٢٢)٢٠١٠/١٠/١٣
(٧١)ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

١٥-٣, Edobori ١-chome, Nishi-ku, Osaka,٥٥٠٠٠٠٢- japan
(٧٢)AWAZU, Takao

NAKAGAWA, Akira

MORITA, Masayuki

IWASA, Mitsugu

(٧٣)
سھیر میخائیل رزق /ا(٧٤)
ئن الحىتركیب للتحكم فى كائن حى، و طریقھ للتحكم فى الكا(٥٤)
(٣١)PCT/JP٢٠٠٩/٠٥٧٣٩٤ - ١٠٧٨٠٤-٢٠٠٨
(٣٢)٢٠٠٩/٤/١٠ - ٢٠٠٨/٤/١٧
(٣٣)JP - JP
(٥١)int. Cl. A٠١N ٢٥/٣٠, ٤٣/٤٠, ٤٣/٨٠,&A٠١P ٧/٠٢, ٧/٠٤

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٢

- ٠٢٦١٩٢(١١)٢٥
(٢١)٢٠١٠٠٢٠٢٩٣
(٢٢)٢٠١٠/٢/٢٢
(٧١)SYNGENTA LIMITED

European Regional Centre,Priestley Road,Surrey Research
Park,Guildford,Surrey GU٢ ٧YH - U.K

(٧٢)HARRIS, Clair, Louise

TOVEY, Ian, David

BELL, Gordon, Alastair

(٧٣)
سھیر میخائیل رزق /ا(٧٤)
بھاتحسینات فى مركبات عضویھ او متعلقھ (٥٤)
(٣١)PCT/GB٢٠٠٨/٠٠٢٧٣٠ - ٠٧١٦٥٩٣.٩
(٣٢)٢٠٠٨/٨/١٣ - ٢٠٠٧/٨/٢٤
(٣٣)GB - GB
(٥١)int. Cl. A٠١N ٢٥/٠٢, ٣٧/٣٦, ٤٣/٩٠, ٣٧/٤٢, & A٠١P ٣/٠٠, ٧/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٣

- ٠٢٦١٩٤(١١)٢٦
(٢١)٢٠١١٠١٠٠٣٦
(٢٢)٢٠١١/١/٥
(٧١)LEON ENGINEERING S.P.A

Via G. Leonardelli, ٣ I-٤٧٨٩١ Dogana (R.S.M.) (SM
(٧٢)AMADESI, Paolo

(٧٣)
سمراحمد اللباد(٧٤)
جھاز الختزال ثاني اكسید الكربون المتضمن في ادخنھ االحتراق(٥٤)
(٣١)٢٠٠٨A٠٠٠٤٢٩ - PCT/IT٢٠٠٩/٠٠٠٢٩٤
(٣٢)٢٠٠٨/٧/٨ - ٢٠٠٩/٧/٣
(٣٣)IT - IT

(٥١)int. Cl. A٠١G ٩/١٨

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٤

- ٠٢٦١٩٧(١١)٢٧
(٢١)٢٠١١٠١٠٠٩٤
(٢٢)٢٠١١/١/١٦
(٧١)CENT & CENT GMBH & CO. KG

Benzstrasse ١٤ ٨٩١٥٥ Erbach (DE)
(٧٢)STAHL, Karl-Hermann

(٧٣)
جورج عزیز عبد الملك(٧٤)
طریقھ النتاج االلیاف الفوالذیھ(٥٤)
(٣١)PCT/DE٢٠٠٩/٠٠٠٧٣٦- ١٠ ٢٠٠٨ ٠٣٤ ٢٥٠.٥ -
(٣٢)٢٠٠٨/٧/٢٣ - ٢٠٠٩/٥/٢٣
(٣٣)DE - DE
(٥١)int. Cl. B٢٣P ١٧/٠٦

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٥

- ٠٢٦١٩٨(١١)٢٨
(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٥٣
(٢٢)٢٠١٠/١/١١
(٧١)MARIMILS OY

١٧- FI-٠١٤٥٠ Vantaa - Finland
(٧٢)VIRTANEN, Juhani

VALISUO, Petri

KYMALAINEN, Kari

BARNA, Laurentiu

MAKIRANTA, Jarkko

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
طریقھ وجھاز للكشف بالسعھ عن االجسام(٥٤)
(٣١)PCT/FI٢٠٠٨/٠٥٠٣٧٩- ٦٠/٩٢٩,٧٤٨ -
(٣٢)٢٠٠٧/٧/١١ - ٢٠٠٨/٦/١٩
(٣٣)US - FI
(٥١)int. Cl. G٠١R ٢٧/٢٦,G٠٨B ١/٠٨

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٦

- ٠٢٦٢٠٠(١١)٢٩
(٢١)٢٠١٠٠٤٠٦٧٢
(٢٢)٢٠١٠/٤/٢٦
(٧١)LIU, Xianghua - HUANG, Shengqiu

No.٩ Panpan Road,Economic and Technological Development
Zone,Changsha,Hunan ٤١٠١٠٠ - No.٩ Panpan Road,Economic and
Technological Development Zone,Changsha,Hunan ٤١٠١٠٠-CHINA

(٧٢)LIU, Xianghua

HUANG, Shengqiu

(٧٣)
سمراحمد اللباد(٧٤)
PP زجاجات تسریبماكینھ متكاملھ لنفخ وتنظیف وملء ومنع تسرب عملیھ انتاج(٥٤)
(٣١)٢٠٠٧٢٠١٧٥٧٤١.٩ - PCT/CN٢٠٠٨/٠٠٠٨٧٨
(٣٢)٢٠٠٧/١٠/٢٣ - ٢٠٠٨/٤/٢٩
(٣٣)CN - CA
(٥١)int. Cl. B٦٧C ٧/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٧

- ٠٢٦٢٠١(١١)٣٠
(٢١)٢٠١٠٠٤٠٧٠٨
(٢٢)٢٠١٠/٤/٢٩
(٧١)BAKER HUGHES INCORPORATED

P.o. Box ٤٧٤٠,Houston, TX ٧٧٢١٠- U.S.A
(٧٢)HUANG, Tianping

CREWS, James B.

WILLINGHAM, John R.

BELCHER, Christopher K.

(٧٣)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
جسیمات نانونیھ لتثبیت الجسیمات الدقیقھ(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٨/٠٨٠٨٥٢ - ١١/٩٣١,٧٠٦
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/٢٣ - ٢٠٠٧/١٠/٣١
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. E٢١B ٣٣/١٣

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٨

- ٠٢٦٢٠٣(١١)٣١
(٢١)٢٠٠٩١٢١٨٣٠
(٢٢)٢٠٠٩/١٢/١٥
(٧١)V & M FRANCE

٢٧, avenue du Général Leclerc,F-٩٢١٠٠ Boulogne-Bilancourt-
FRANCE

(٧٢)LESAGE, Frédéric

NOEL, Alexandre

NOGUEIRA DE PAULA, Renato

(٧٣)
شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)
جانبیات طریقھ وجھاز لالختبار الیدوى غیر المتلف لجذوع المحاور االنبوبیھ التى لھا(٥٤)

نصف قطریھ داخلیھ وخارجیھ متغیره
(٣١)PCT/FR٢٠٠٨/٠٠٠٨٣٧ - ٠٧٠٤٤٣٦
(٣٢)٢٠٠٨/٦/١٦ - ٢٠٠٧/٦/٢١
(٣٣)FR - FR
(٥١)int. Cl. G٠١M ١٧/٠٠, ٢٩/٠٦, & G٠١N ٢٩/٢٢, ٢٩/٢٦, ٢٩/٢٦٥, ٢٩/٢٧,

١٥/٨٩

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٩

- ٠٢٦٢٠٥(١١)٣٢
(٢١)٢٠١٠٠٢٠١٧٤
(٢٢)٢٠١٠/٢/٢
(٧١)THYSSENKRUPP UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse ١٥,٤٤١٤١ Dortmund- GARMANY
(٧٢)HEINRITZ-ADRIAN, Max

NOLL, Oliver

SCHWASS, Rolf

WENZEL, Sascha

GEHRKE, HELMUT

MIAN, MUHAMMAD IQBAL

(٧٣)
سمراحمد اللباد(٧٤)
تجدید المحفزات لنزع الھیدروجین من مركبات االلكان(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٦٠٥٩ - ١٠ ٢٠٠٧ ٠٣٦ ٧٥.٥
(٣٢)٢٠٠٨/٧/٢٤ - ٢٠٠٧/٣/٨
(٣٣)EP - DE
(٥١)int. Cl.  C٠٧C ٥/٣٣٣ B٠١J ٣٨/١٦, ٣٨/١٢,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٠

- ٠٢٦٢٠٦(١١)٣٣
(٢١)٢٠١٠١٢٢٠٦٧
(٢٢)٢٠١٠/١٢/٦
(٧١)ENI S.P.A

Piazzale E. Mattei ١ I-٠٠١٤٤ Rome- ITALY
(٧٢)MIGLIO, Roberta

BIGNAZZI, Renzo

(٧٣)
سمر احمد اللباد(٧٤)
االیونىتروبش بواسطھ راتنجات التبادل-عملیھ لمعالجھ تیار مائى صادر من تفاعل فیشر(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٣٨٥٠- MI٢٠٠٨A ٠٠١٠٣٥ -
(٣٢)٢٠٠٨/٦/٦ - ٢٠٠٩/٥/٢٨
(٣٣)IT - EP
(٥١)int. Cl. C٠٢F ١/٤٢, ١/٠٤,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨١

- ٠٢٦٢٠٧(١١)٣٤
(٢١)٢٠١٠١٢٢٢٢٢
(٢٢)٢٠١٠/١٢/٢٩
(٧١)UOP LLC

٢٥ East Algonquin Road P. O. Box ٥٠١٧ Des Plaines, IL ٥٠١٧-٦٠٠١٧
(US

(٧٢)KALNES, Tom, N

(٧٣)
سمر احمد اللباد(٧٤)
عملیھ الزالھ الملوثات من تیار بخار یحتوى على ھیدروكربون وھیدروجین(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٩/٠٤٤٦٣٥ - ١٢/١٦٤.٤٣٤
(٣٢)٢٠٠٩/٥/٢٠ - ٢٠٠٨/٦/٣٠
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. C١٠G٦٥/٠٢,٤٥/٠٤,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٢

- ٠٢٦٢٠٨(١١)٣٥
(٢١)٢٠١٠١١١٩١٣
(٢٢)٢٠١٠/١١/١٠
(٧١)CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE -

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX
ENERGIES ALTERNATIVES
٣ rue Michel Ange F-٧٥٠١٦ Paris - ٢٥, rue Leblanc, Bâtiment 'Le
Ponant D' F-٧٥٠١٥ Paris- FRANCE

(٧٢)GILLIA, Olivier

BOTZUNG, Maxime

LATROCHE, Michel

(٧٣)
سمر احمد اللباد(٧٤)
طریقھ لتصنیع خزان ھیدروجین بھ مركبات ھیدرید فلزیھ(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٥٥٧٢٨- ٠٨٥٣١٥١ -
(٣٢)٢٠٠٨/٥/١٥ - ٢٠٠٩/٥/١٢
(٣٣)FR - EP
(٥١)int. Cl. F١٧C ١١/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٣

- ٠٢٦٢٠٩(١١)٣٦
(٢١)PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠١٤٨
(٢٢)٢٠٠٧/٢/١١
(٧١)BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

BINGER STRASSE ١٧٣.D-٥٥٢١٦ INGELHEIM AM RHEIN -
GERMANY

(٧٢)FRIEDL, Thomas

BRICKL, ROLF-STEFAN

(٧٣)
للملكیة الفكریة عبد الھادى(٧٤)
امیبكسول او ملح مقبول صیدلیا منھ ، وطرقصیغة حبیبیة اطالق ممتد محتویة على بر(٥٤)

تصنیعھ واستخدامھ
(٣١)٤/٠٤٠١٩٢٤٩ - PCT/EP٢٠٠٥/٠٥٣٦٠٩
(٣٢)٢٠٠٤/٨/١٣ - ٢٠٠٥/٧/٢٥
(٣٣)EP - EP
(٥١)int. Cl. A٦١K٣١/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٤

- ٠٢٦٢١٠(١١)٣٧
(٢١)٢٠١١٠٢٠٣١٨
(٢٢)٢٠١١/٢/٢٧
(٧١)ATALAY, Suavi

Kadikcey Yapi Merkezi Uzuncayir Cad. C Blok No:٣١ D:٢١ Kadikoy
Istanbul (TR)

(٧٢)ATALAY, Suavi

(٧٣)
للملكیة الفكریةعبد الھاد(٧٤)
حامل مصباح فرن بقفل حربھ(٥٤)
(٣١)PCT /TR ٢٠٠٩/٠٠٠٠٩- ٠٦٥٤٠ / ٢٠٠٨ -
(٣٢)٢٠٠٨/٩/١ - ٢٠٠٩/٧/٣٠
(٣٣)TR - TR
(٥١)int. Cl. F٢١S٨/٠٠,F٢١V١٧/١٤

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٥

- ٠٢٦٢١١(١١)٣٨
(٢١)٢٠١٠٠٨١٤٥٣
(٢٢)٢٠١٠/٨/٣٠
(٧١)UNILEVER PLC

Unilever House,١٠٠ Victoria Embankment,London ,Greater London
EC٤Y ٠DY- U.K

(٧٢)BHATTACHARYA, Suman, K.

BHATTACHARYYA, Tapomay

DASTIDAR, Sudipta, G.

NAIK, Vijay, M.

SRIVASTAVA, Anuj

VAIDYA, Ashish, A.

(٧٣)
عبد الھادى للملكیة الفكریة (٧٤)
جسیم لھ خواص مواقع ممیزه ثنائیھ القطبین و عملیھ لتحضیره(٥٤)
(٣١)PCT / EP ٢٠٠٩ / ٠٥٣٧٠٧- ٠٨١٦٤١٧٥.٥ - ٠٦٦٨/MUM/٢٠٠٨
(٣٢)٢٠٠٨/٣/٢٨ - ٢٠٠٨/٩/١١ - ٢٠٠٩/٣/٣٠
(٣٣)IN - EP - EP
(٥١)int. Cl. C٠٩C ١/٤٢

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٦

- ٠٢٦٢١٢(١١)٣٩
(٢١)PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٩٢٨
(٢٢)٢٠٠٧/٨/٣٠
(٧١)CHRYSO (FRANCE)

١٩,P;ACE DE LA RESISTANCE , F- ٩٢٤٤٠ ISSY LES
MOULINEAUX - FRANCE

(٧٢)ANDREANI, PIERRE-ANTOINE

PELLERIN,BRUNO

AYME,KAREN

(٧٣)
للملكیة الفكریة عبد الھادى(٧٤)
( III ) الى كروم( VI ) طریقھ لتحضیر ماده مساعده ألختزال ایونات الكروم(٥٤)
(٣١)٠٥٠٣٨٥٥ - PCT/FR٢٠٠٦/٠٠٠٨١٦
(٣٢)٢٠٠٥/٤/١٨ - ٢٠٠٦/٤/١٣
(٣٣)FR - FR
(٥١)int. Cl. C٠٤B ٢٤/٤٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٧

- ٠٢٦٢١٣(١١)٤٠
(٢١)٢٠١٠٠٨١٢٨٩
(٢٢)٢٠١٠/٨/٢
(٧١)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

١٨ Avenue d'Alsace,F-٩٢٤٠٠ Courbevoie- FRANCE
(٧٢)ROUCHY, Patrice

NETTER, Paul

(٧٣)
للملكیة الفكریة عبد الھادى(٧٤)
طریقھ تسخین زجاج مصھور ذات انبعاث منخفض من اكاسید النیتروجین(٥٤)
(٣١)PCT / FR ٢٠٠٩ / ٠٥٠١٥٠ - ٠٨٥٠٨١٤
(٣٢)٢٠٠٩/٢/٢ - ٢٠٠٨/٢/٨
(٣٣)FR - FR
(٥١)int. Cl. C٠٣B ٥/٢٣٥

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٨٨

- ٠٢٦٢١٤(١١)٤١
(٢١)٢٠١٠١٠١٨٣٣
(٢٢)٢٠١٠/١٠/٣١
(٧١)NESTEC S.A

Avenue Nestle ١٨٠٠-٥٥ Vevey, Switzerland
(٧٢)Abdul Samad Rashid

Carmen Tedorica

(٧٣)
مكتب الدیب(٧٤)
منتج غذائى(٥٤)
(٣١) PCT / EP ٠٠٤٢٤٤/ ٢٠٠٩- ٠٨٢٠٦٩٦.٣  - ٠٨١٠٨٥٦.٥
(٣٢)٢٠٠٨/١١/١٢ - ٢٠٠٨/٦/١٣ - ٢٠٠٩/٦/١٢
(٣٣)GB - GB - EP

(٥١)int. Cl.A٢١D ٢/١٨, ١٣/٠٠ & A٢٣L ١/٠٥٢٢, ١/٠٩, ١/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٩

- ٠٢٦٢١٥(١١)٤٢
(٢١)٢٠١٠١١١٩٢٧
(٢٢)٢٠١٠/١١/١١
(٧١)UHDE FERTILIZER TECHNOLOGY B.V

Slachthuisstraat ١١٥ NL-٦٠٤١ CB Roermond- NETHERLANDD
(٧٢)NIEHUES, Paul

FRANZRAHE, Harald

POTTHOFF, Mathias

MONSTREY, Roland

(٧٣)
سمر احمد اللباد(٧٤)
وحده تحبیب للیوریاطریقھ لتقلیل انبعاثات االیروسول فى(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٣١٧١- ٠٨٠٠٨٩٠٨.٩ -
(٣٢)٢٠٠٨/٥/١٤ - ٢٠٠٩/٥/٤
(٣٣)EP - EP
(٥١)int. Cl. B٠١D ٥٣/٥٨,٥٣/٧٨ & C٠٥G ٣/٠٠,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٩٠

- ٠٢٦٢١٦(١١)٤٣
(٢١)٢٠١٠٠٧١١٦٨
(٢٢)٢٠١٠/٧/١١
(٧١)TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-١٦٤ ٨٣ Stockholm - SWEDEN
(٧٢)FURUSKAR, Anders

BALDEMAIR, Robert

HASSELGREN,JOAKOM

(٧٣)
سمراحمد اللباد(٧٤)
طرق واجھزه للتحكم في الطاقھ ذات الوصول العشوائي في شبكھ اتصال(٥٤)
(٣١)PCT/SE٢٠٠٨/٠٥١١٤٢,٦١/٠٢٠,٤٩٣ -
(٣٢)٢٠٠٨/١/١١ - ٢٠٠٨/١٠/٧
(٣٣)US - SE
(٥١)int. Cl. H٠٤W ٥٢/٥٠, ٥٢/١٤,٥٢/١٠, ٥٢/٢٤,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩١

-  ٠٢٦٢١٧(١١)٤٤
(٢١)٢٠٠٩٠٢٠٢٢١
(٢٢)٢٠٠٩/٢/١٧
(٧١)CARBON SOLUTIONS INC.

٦٤٤٣ - ٢nd Street S.E.,Calgary, Alberta T٢H ١J٥- CANADA
(٧٢)JOHNSON, Richard L.

KUZUB, R. Eugene

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
كربون منشط مشرب بحمض وطریق لتكوینھ(٥٤)
(٣١)PCT/CA٢٠٠٧/٠٠١٤٩٢- ٦٠/٨٢٣,٣٤٧ -
(٣٢)٢٠٠٦/٨/٢٣ - ٢٠٠٧/٨/٢٣
(٣٣)US - CA
(٥١)int. Cl. B٠١J ٢٠/٣٢, ٥٣/٥٨, C٠١B ٣١/٠٨, & C٠٥C ٣/٠٠,& ١١/٠٠,

C٠٥F ٣/٠٠, ٧/٠٠, ٩/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩٢

-  ٠٢٦٢١٨(١١)٤٥
(٢١)٢٠١٠٠٤٠٥٨٢
(٢٢)٢٠١٠/٤/١١
(٧١)INEOS USA LLC

٣٠٣٠ Warrenville Road,Suite ٦٥٠,Lisle, IL ٦٠٥٣٢- U.S.A
(٧٢)PAPARIZOS, Christos

SEELY, Michael, J.

BRAZDIL, James, F., Jr.

SUTRADHAR, Bhagya, Chandra

(٧٣)
سمراحمد اللباد(٧٤)
فقطعملیھ لمعالجھ البروبان واالیزوبیوتان باالمونیا واالكسجین معا او باالكسجین(٥٤)
(٣١)٦٠/٩٧٩,٢٨٥ - ٦٠/٩٧٩,٢٧٦ - PCT/US٢٠٠٨/٠١١٥٥١
(٣٢)٢٠٠٧/١٠/١١ - ٢٠٠٧/١٠/١١ - ٢٠٠٨/١٠/٧
(٣٣)US - US - US
(٥١)int. Cl. C٠٧C ٢٥٣/٢٤, ٢٥٣/٢٦, ٢٥٥/٠٣, ٢٥٥/٠٨, ٥١/٢١٥, ٥٧/٠٤

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩٣

-  ٠٢٦٢١٩(١١)٤٦
(٢١)٢٠٠٩٠٦٠٩٢٨
(٢٢)٢٠٠٩/٦/١٧
(٧١)UOP LLC

٢٥ East Algonquin Road,P.O. Box ٥٠١٧,Des Plaines, IL ٥٠١٧-٦٠٠١٧-
U.S.A

(٧٢)BOZZANO, Andrea G.

GLOVER, Bryan K.

(٧٣)
سمر اللباد(٧٤)
عملیھ النتاج اولفینات خفیفھ من مخزون یحتوى على موكسد بواسطھ البلمره الثنائیھ(٥٤)

والتبادل الكیمیائى
(٣١)PCT/US٢٠٠٧/٠٨٦٤٩٤ - ١١/٦٤٣,٦٠٤
(٣٢)٢٠٠٧/٥/١٢ - ٢٠٠٦/١٢/٢١
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. C٠٧C ٦/٠٤

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩٤

- ٠٢٦٢٢٠(١١)٤٧
(٢١)٢٠١٠٠٥٠٧٨٨
(٢٢)٢٠١٠/٥/١٣
(٧١)DAGUA INC.

١٢٨١, boulevard Industriel,Granby, Québec J٢J ٢B٨- CANADA
(٧٢)LACASSE, Maurice

(٧٣)
محسن انور حسن(٧٤)
جھاز لمعالجھ المیاه الملوثھ باستخدام االوزون(٥٤)
(٣١)PCT/CA٢٠٠٨/٠٠١٩٩٨ - ٢,٦٠٧,٧١٣
(٣٢)٢٠٠٨/١١/١٢ - ٢٠٠٧/١١/١٤
(٣٣)CA - CA
(٥١)int. Cl. C٠٢F ١/٢٠, ١/٧٨, , ٩/٠٢, ٩/٠٤ & B٠١D ١٩/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩٥

- ٠٢٦٢٢١(١١)٤٨
(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٤٨
(٢٢)٢٠١٠/١/١١
(٧١)FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED

٩ Princes Street,Auckland-NEWZEALAND
(٧٢)ILLINGWORTH, David

JANSSEN, Patrick William Mary

CANT, Philip Arthur Euan

STEPHENS, Graeme Robert

(٧٣)
ھدى سراج الدین(٧٤)
طریقھ النتاج مركزات نكھھ مكثفھ للمنتجات اللبنیھ(٥٤)
(٣١)PCT/NZ٢٠٠٨/٠٠٠١٦٨ - ٥٥٦٥٢٨
(٣٢)٢٠٠٨/٧/١٤ - ٢٠٠٧/٧/١٣
(٣٣)NZ - NZ
(٥١)int. Cl. A٢٣C ١٥/١٤, ٩/١٥٢, ٩/١٥٦,&A٢٣D ٧/٠٤,A٢٣L ١/٢٩

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩٦

- ٠٢٦٢٢٢(١١)٤٩
(٢١)٢٠١٠٠١٠٠٧٨
(٢٢)٢٠١٠/١/١٧
(٧١)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio ٤٥٢٠٢-U.S.A
(٧٢)TANG, Ming

SUN, Yongmei

PRICE, Kenneth, Nathan

GONG, Suxuan

LIU, Sen

HECHT, Stacie, Ellen

SIVIK, Mark, Robert

YAN, Peng

(٧٣)
ھدى سراج الدین(٧٤)
تركیب منظف یحتوى على ماده مصاحبھ خافضھ للتوتر السطحي معززه للرغوه وبلولیمر(٥٤)

نشط السطح مثبت للرغوه
(٣١)PCT/IB٢٠٠٨/٠٥٢٨٠٦- ٦٠/٩٦١,١٨٤ -
(٣٢)٢٠٠٧/٧/١٩ - ٢٠٠٨/٧/١١
(٣٣)US - IB
(٥١)int. Cl. C١١D ١/٠٠, ٣/٢٢, ٣/٣٧, ٣/٠٠,

سنھ ٢٠:  الحمایةمدة



٩٧

- ٠٢٦٢٢٣(١١)٥٠
(٢١)٢٠١٠٠٣٠٤٧١
(٢٢)٢٠١٠/٣/٢٣
(٧١)NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. - Japan Oil, Gas and

Metals National Corporation - INPEX CORPORATION - NIPPON
OIL CORPORATION - Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. -
COSMO OIL CO., LTD.
٣-٦, Otemachi ٢-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,١٠٠٨٠٧١ - ١٣١٠,
Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa,٢١٢٨٥٥٤ - ١٨-١,
Ebisu ٤-chome, Shibuya-ku, Tokyo,١٥٠٠٠١٣ - ١٢-٣, Nishi Shimbashi
١-chome, Minato-ku, Tokyo,١٠٥٨٤١٢ - ١٢-٧, Marunouchi ١-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo,١٠٠٠٠٠٥ - ١-١-١, Shibaura, Minato-ku,
Tokyo,١٠٥٨٥٢٨

(٧٢)TANAKA, Yuichi

(٧٣)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
عملیھ النتاج وقود الدیزل(٥٤)
(٣١)PCT/JP٢٠٠٨/٠٦٧٢٧١ - ٢٥٦٥٤٥-٢٠٠٧
(٣٢)٢٠٠٨/٩/٢٥ - ٢٠٠٧/٩/٢٨
(٣٣)JP - JP
(٥١)int. Cl.  C١٠G ٦٥/١٤,٢/٠٠, ٤٥/٥٨, ٤٧/٠٠, C١٠L ١/٠٨

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩٨

- ٠٢٦٢٢٤(١١)٥١
(٢١)٢٠١٠٠٩١٦١١
(٢٢)٢٠١٠/٩/٢٦
(٧١)TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-١٦٤ ٨٣ Stockholm- SWEDEN
(٧٢)WIDEGREN, Ina

WAGER, Stefan

(٧٣)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
ده فىمعالجھ او تناول مجموعھ رموز معرفھ او متطابقھ لقنوات مخصصھ الطریقھ متزای(٥٤)

حاالت قنوات دخول امامیھ
(٣١)PCT/SE٢٠٠٩/٠٥٠٢٢٨- ٦١/٠٤٨,٤٦٤ - ٦١/٠٤٠,٨٦٦
(٣٢)٢٠٠٨/٣/٣١ - ٢٠٠٨/٤/٢٨ - ٢٠٠٩/٣/٥
(٣٣)US - US - SE
(٥١)int. Cl. H٠٤W ٨/٢٦

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٩٩

- ٠٢٦٢٢٥(١١)٥٢
(٢١)٢٠١١٠٣٠٤٠٥
(٢٢)٢٠١١/٣/١٤
(٧١)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Wittelsbacherplatz ٢ ٨٠٣٣٣ München (DE)
(٧٢)MEINHERZ, Manfred

(٧٣)
ھدى سراج الدین(٧٤)
تجھیزات خط توزیع لھ موصل فرعى اول وثانى(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٦١٥٥٥ - ١٠٢٠٠٨٠٤٩٤٣٥.٦
(٣٢)٢٠٠٩/٩/٧ - ٢٠٠٨/٩/٢٥
(٣٣)EP - DE
(٥١)int. Cl. H٠١B ٩/٠٦,& H٠٢٦G ٥/٠٦

سنة٢٠: مدة الحمایة



١٠٠

- ٠٢٦٢٢٨(١١)٥٣
(٢١)PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٨٥٦
(٢٢)٢٠٠٧/٨/١٥
(٧١)BUNDESDRUCKEREI GMBH (GERMANY) .

oramienstrasse ١٠٩٦٩-٩١ berlin -germany
(٧٢)MULLER, CARSTEN

LORTZ, MICHAEL

(٧٣)
ماجدة ھارون(٧٤)
مستند شبیھ بكتاب و بصفة خاصة مستند تحقیق شخصیة(٥٤)
(٣١)DE٢٠٢٠٠٥٠٠٣٦٤٤.٧-- DE١٠٢٠٠٥٠١٨ ٩١٢.١DE١٠٢٠٠٥٠٢٠١٩٨.٩

PCT/EP٢٠٠٦/٠٠١٨٣٣
(٣٢)٢٠٠٦/٢/٢٨ - ٢٠٠٥/٤/٢٢ - ٢٠٠٥/٤/٢٨ - ٢٠٠٥/٣/٣
(٣٣)EP - DE - DE - DE
(٥١)int. Cl. B٤٢D ١٥/١٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



١٠١

انبی
٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر ابریل  

باریسالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة للطلبات 
نموذج منفعة



١٠٢

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
م انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی ـى و٢٠٠٢ســنة ل٨٢حق نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



١٠٣

- ٠٢٦١٨٨(١١)١
(٢١)٢٠٠٩٠٩١٤١٦
(٢٢)٢٠٠٩/٩/٢٨
ید عبد اللطیفعاطف الس/االستاذ(٧١)

ش استدیو مصر ترعة المریوطیة الھرم٤٣
عاطف السید عبد اللطیف/االستاذ(٧٢)

(٧٣)
جھازللحفاظ على البیئھ(٥٤)
(٥١)int. Cl. B٠١D ٤٥/٠٦

سنوات ٧:  مدة الحمایة

- ٠٢٦٢٢٦(١١)٢
(٢١)٢٠١٠١٠١٧٤٨
(٢٢)٢٠١٠/١٠/٨
محمد على حسن احمد/ ستاذاال(٧١)

محافظھ الجیزه- امبابھ - الغربیھ المیره-متفرع من شارع االعتماد ٢٩منزل رقم ٦شارع 
محمد على حسن احمد/ االستاذ(٧٢)

(٧٣)
مادة نظام التحكم التكنولوجى الحدیث فى لوازم میاه الشرب والصرف الصحى المصنع من(٥٤)

تیكألسالب
(٥١)int. Cl. F١٦B٧/٠٠, & F١٦L٢٧/٠٠

سنوات ٧:  مدة الحمایة



١٠٤

- ٠٢٦١٦٥(١١)٣
(٢١)٢٠١٠١٠١٧٣٩
(٢٢)٢٠١٠/١٠/١٧
عماد الدین عبد القادر محمود احمد حماد/االستاذ(٧١)

حلوان-٦ شقھ-عماره الدالى / ھـ شارع رستم ١٩
ر محمود احمد حمادعماد الدین عبد القاد/االستاذ(٧٢)

(٧٣)
مقعد الدراجھ ثنائى االتجاه(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٤٧B٤٧/٠٠

سنوات٧: مدة الحمایة



١٠٥

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



١٠٦

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



١٠٧

- ٢٠١٢٠٧١٢٨٨(٢١)١
(٢٢)٢٠١٢/٧/١٩
سمیثكالین ال ال سيجالكسو(٧١)

الجیزه–المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١الرقم البریدى 

سمر اللباد(٧٤)
عالج مضاد للڤیروسات(٥٤)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
سيجالكسو سمیثكالین ال ال:مـــن
فیف ھیلس كیر كومبانى:الـــى

٢٤/٠٤/٢٠٠٣:بـتاریخ



١٠٨

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



١٠٩

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



١١٠

- (٢١)١PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٨٢٨
(٢٢)٢٠٠٥/١٢/١٧
اندكو اى ان سى میرك (٧١)

٠٧٠٦٥-٠٩٠٧راھوى نیو جیرسى –ایست لینكولن افینیو ١٢٦

مر اللبادس(٧٤)
IV-ملح حمض الفوسفوریك لمثبط داي ببتیدیل إنزیم ببتیداز(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اندكو اى ان سىمیرك :مـــن
میرك شارب اند دوم كوربوریشن :الـــى

٢٩/٠٤/٢٠١٣:بـتاریخ

- ٢٠١٠٠٨١٤٢٨(٢١)٢
(٢٢)٢٠١٠/٨/٢٥
شركھ المانیھ مساھمھ–ومید جى ام بى اتش نیك(٧١)

كونستانز المانیا٢٧٨٤٦٧. ستریت –جوادین –بیك 

ھدى سراج الدین(٧٤)
بیرولو بیریمیدن كربوكسامید(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
نیكومید جى ام بى اتش :مـــن
تاكیدا جى ام بى اتش :الـــى

٢٤/٠٢/٢٠١٣:بـتاریخ



١١١

- ٢٠١١٠٥٠٧٣١(٢١)٣
(٢٢)٢٠١١/٥/١١
نیكومید جى أم بى أتش(٧١)

كونستانز ، ألمانیا٧٨٤٦٧، ٢. ستریت –جوادین –بیك 

ھدى سراج الدین(٧٤)
PD٤ مشتقات بیرازولون جدیده ، واستخدامھا كمثبطات(٥٤)

ركةتعدیل اسم الش:التقریر القانونى
نیكومید جى أم بى أتش:مـــن
تاكیدا جى أم بى أتش:الـــى

٠٣/٠٤/٢٠١٣:بـتاریخ

-   ٢٠٠٥٠٣٠١١١(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٥/٣/٩
دبلیو سى ھیروز جى ام بى اتس (٧١)

المانیا، ھاناو ٦٣٤٥٠، ١٤- ١٢ھیراوس شتراسھ 

فى عملیة أوستوالدN٢O عامل حفاز لتحلل(٥٤)
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

بلیو سى ھیروز جى ام بى اتس :مـــن
جىكیة. ھیرواس ماتیر یالز تكنولوجى ام بى اتش اند كو :الـــى

٢٣/٠٤/٢٠١٣:بـتاریخ



١١٢

بیان
باحكام قضائیة 



١١٣

اصدرت محكمة القضاء االدارى بمجلس الدولة دائرة منازعات االقتصاد ٢٩/١٢/٢٠١٢بتاریخ -
م  دعوى رق ى ال دكتورة٤٢١٠١/٦٢واالستثمار الدائرة السابعة حكمھا ف سیدة ال ن ال ة م / ق المقام

سی د ال یظ ض د الحف وك عب رف المل دكتوراش تاذ ال ى / د االس ث العلم ر البح صفتھ(وزی سید )ب ، ال
اء ) بصفتھ( رئیس اكادیمیة البحث العلمى / االستاذ الدكتور بناء على اسبابھا حكمت المحكمة بالغ

باب ـ  وارد باالس و ال ى  النح باب ـ عل ن اس ك م ى ذل ا یترتب عل ع م یھن م ون عل رار المطع الق
صروفات، وھ یھم الم دعى عل ت الم ن والزم راءات م ب الب دم لمكت ب المق ق بالطل م یتعل ذا الحك

: المدعى علیھ وبیاناتھ كالتالى
٥١٢/٢٠٠٣: رقم الطلب -
٢٨/٠٥/٢٠٠٣: تاریخ تقدیم الطلب-
"سریر الراحة الطبى: "تسمیة الطلب-



١١٤



١١٥

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١١٦

- ٢٠٠٨٠٨١٣٢٦(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٨/٨/٥
شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (٧١)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

( ١H( َ ٥ً ، ٢، ٢] إندول –َ ٣، ٤–إیمیدازولیدین [ سبیرو (٥٤)
ھدى سراج الدین(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠٠٨٠٨١٤٢٩(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٨/٨/٢٥
سین شلبىمحمد المنشاوى ح(٧١)

البساتین- شارع السالم ارض البصري٢٠

و المیاه المحتویھ استخدام تراب اسمنت الممرات الجانبیھ في معالجھ میاه الصرف الحمضیھ(٥٤)
٣على كروم 

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/بعض البیانات و 

- ٢٠٠٨٠٩١٥١٣(٢١)٣
(٢٢)٢٠٠٨/٩/١٠
شركھ سویسریھ محدوده المسئولیھ- اكتیلیون فارما سوتیكالز لیمتد(٧١)

سویسرا- الشویل ٤١٢٣–، سى اتش ١٦جویر بشتراس 

ولین لتقویة وظیفة الذاكرةمشتقات رابع ھیدرو أیزو كوین(٥٤)
ھدى سراج الدین(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٧

-   ٢٠٠٨٠٩١٥٩١(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٨/٩/٢٤
ذى بروكتر اند كومبانى(٧١)

الوالیات المتحده االمریكیھ٤٥٢٠٢وان بروكتر اند جامبل بالزا سینسیناتى اوھایو 

- مثیل -٥- امینو -٣( - ٧-) أس٥اس، ٣(امالح ماالت واشكال متعدده من حمض (٥٤)
-٣- اوكسو- ٤- مثوكسى -٨- ثانى ھیدرو ١،٤-بروبیل - سیكلو -١-) بیبریدینیل 

كوینولین كربوكسیلیك
ھدى سراج الدین(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   ٢٠٠٨١٠١٧٨٨(٢١)٥
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/٣٠
ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(٧١)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

واستخداماتھاGDF٨ مضادات أجسام ضد(٥٤)
فاء قرار اإلدارة الخاص باستیاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   ٢٠٠٩٠٤٠٤٤٩(٢١)٦
(٢٢)٢٠٠٩/٤/٥
أنطونیوس مجدي نصیف بیباوي(٧١)

مصر- الجیزة–حدائق االھرام ) منطقة ح) ٤٣٢

تولید الطاقة الكھربیة من امواج البحار والمحیطات(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٨

- ٢٠١٠٠٧١١٧٢(٢١)٧
(٢٢)٢٠١٠/٧/١١
كوربوراشن. شارم –یونى (٧١)

الیابان- ٠١١١-٧٩٩اھیم . شیكوكوشیو شي . شو . كینسى . موبون شی١٨٢

منتج ماص(٥٤)
سمراحمد اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
طلبالفكرة المقدمة ومرفقات الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٨١٤٦٤(٢١)٨
(٢٢)٢٠١٠/٨/٣١
اشرف احمد حسین(٧١)

القاھره- شبرا مصر –شارع االتحاد بارض الشركھ الشرابیھ٩

مجفف الخضراوات الورقیھ عبر الھواء الساخن(٥٤)
الخاص باستیفاء قرار اإلدارة اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠١٠١٦١(٢١)٩
(٢٢)٢٠١١/١/٢٦
شركھ مساھمھ سویسریھ–میتیو سیستمز انترناشیونال ایھ جي (٧١)

سویسرا–زوج ٦٣٠٠-سي اتش . ١٩دام ستراس 

وطرق ذات صلھ لتعدیل الطقس بعملیات كھربیھ في الجو المحیطجھاز (٥٤)
سمر اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٩

- ٢٠١١٠٤٠٥٣٠(٢١)١٠
(٢٢)٢٠١١/٤/٦
احمد محمد حسن جمیزه(٧١)

ش العباسیھ–زفتى –الغربیھ 

وحده داخلیھ لجھاز التكییف(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبوضوعأو إجراء بعض التعدیالت لم/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٤٠٥٧١(٢١)١١
(٢٢)٢٠١١/٤/١٢
شركھ مساھمھ امریكیھ–ھونتایر اي ان سي (٧١)

امریكا-٩٧٠٦٢اوه ار . تواالتین . اس دبلیو میسلوني اس تي١١٥٥٥

طرق وانظمھ لتوھین فعال للصوت في وحده معالجھ ھوائیھ(٥٤)
سمر اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٤٠٦٣٠(٢١)١٢
(٢٢)٢٠١١/٤/٢٠
ادر السیدعمرو عبد العزیز عبد الق(٧١)

١٦شقھ -القاھره–منیل الروضھ –شارع المنیل ٦٥

النتاج علف حیواني جھاز یمكن من اعاده استخدام محتویات الكرش وبقایا الدم من المجازر(٥٤)
عالي القیمھ الغذائیھ

یفاء قرار اإلدارة الخاص باستاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٢٠

- ٢٠١١٠٤٠٦٣٢(٢١)١٣
(٢٢)٢٠١١/٤/٢٠
عبد المحسن بسیوني احمد متولي(٧١)

محافظھ كفر الشیخ–مركز كفر الشیخ –دقلت 

عقب زاویھ ثابت بسن(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نىالتقریر القانو

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٤٠٦٣٨(٢١)١٤
(٢٢)٢٠١١/٤/٢١
احمد محمود احمد عطا هللا(٧١)

القاھره-مدینھ نصر - شارع مصطفى النحاس ١٠٠

جھاز منع تصادم السیارات(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٤٠٦٦٣(٢١)١٥
(٢٢)٢٠١١/٤/٢٨
سامیھ محمد حسن الرباط(٧١)

٢٣ش سعد محمد سعد رقم –المحلھ الكبرى 

الكاروتیب لقرع الكوسھ(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٢١

- ٢٠١١٠٥٠٧٢٠(٢١)١٦
(٢٢)٢٠١١/٥/٩
محمد صبحي محمود دیوان(٧١)

احمد منزل(شارع محمد عبد العزیز المتفرع من القریعي متفرع من الترعھ ١٥المنصوره 
تقسیم سامیھ الجمل اول) سمسم

طاراتتولید الطاقھ الكھربائیھ بطرق مختلفھ باستخدام الق(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٥٠٧٤٤(٢١)١٧
(٢٢)٢٠١١/٥/١١
رسي الجابرىحسام الدین سید ابوالمعاطي الم(٧١)

شارع الھرم الجیزه١٦٤

ماكینھ توزیع الخبز(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٥٠٧٦٩(٢١)١٨
(٢٢)٢٠١١/٥/١٦
ماھر شوقى شحاتھ حنا(٧١)

ا شارع عبد الحمید حسن من شارع بورسعید المطریھ القاھره١

عراقھ طبیھ للسیاره(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البیانات و 



١٢٢

- ٢٠١١٠٥٠٧٩٣(٢١)١٩
(٢٢)٢٠١١/٥/١٩
ابراھیم محمد محمد ابو غانم(٧١)

ش النجمھ من على محمود ھلیوبلس النزھھ القاھره١١

محمول السیاره(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٥٠٧٩٨(٢١)٢٠
(٢٢)٢٠١١/٥/٢٢
روم اند ھاس كومبانى شركة متحده مؤلفة طبقا لقوانین امریكا(٧١)

امریكا٢٣٩٩-١٩١٠٦یا بنسلفانیا اندبندس مول ویست فیالدیلف١٠٠

تغلیفات شمعیھ على اجزاء النبات(٥٤)
محمد محمد بكیر(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٥٠٨٣٧(٢١)٢١
(٢٢)٢٠١١/٥/٢٥
محمود محمد محمود حنفى الوكیل(٧١)

سموحھ-شارع الفردوس–عمارات امن الدولھ -٣

دائره كھربیھ تعمل بعد فصل مصدر التیار الكھربى(٥٤)
نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٢٣

- ٢٠١١٠٥٠٨٧٢(٢١)٢٢
(٢٢)٢٠١١/٥/٣٠
محمود محمد محمود حنفى الوكیل(٧١)

سموحھ-شارع الفردوس–عمارات امن الدولھ -٣

ممتص للصدمات المولد للكھرباء(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٦٠٩٣٧(٢١)٢٣
(٢٢)٢٠١١/٦/٨
د نور السید عبدالسالممحم(٧١)

كفرالشیخ-الحامول –حامول العرب –شارع النصر ٥

استخالص الماء من الھواء(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٦٠٩٧١(٢١)٢٤
(٢٢)٢٠١١/٦/١٢
حسین مدحت حسین بسیم(٧١)

مصر الجدیده، مساكن شراتون ، مساكن مصر للتعمیر ٣منطقھ ١٦عماره ٢٢شقھ 

سیاره یمكن طییھا(٥٤)
إلدارة الخاص باستیفاء قرار ااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٢٤

- ٢٠١١٠٦١٠٣٨(٢١)٢٥
(٢٢)٢٠١١/٦/٢٠
رضا على طھ محمود على كیالنى(٧١)

شارع سوق الخضار-بحیره -المحمودیھ

الطاقات المتجدده(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٦١١٠٣(٢١)٢٦
(٢٢)٢٠١١/٦/٢٦
ولید سعد فرید احمد(٧١)

قنا–عمران مركز نجع حمادى نجع –الغربى بالسالمیھ 

لجمیع االجھزه الطبیھ الرقمیھgps توصیل شریحھ(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٦١١١٩(٢١)٢٧
(٢٢)٢٠١١/٦/٢٨
نبیل احمد محمد على یونس(٧١)

اسوان–ادفو –الفوزه 

تقنیھ حدیثھ للتھجین الیدوى فى البسلھ(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البیانات و 



١٢٥

- ٢٠١١٠٦١١٣١(٢١)٢٨
(٢٢)٢٠١١/٦/٢٩
عصام سعد عبد الحمید الالفى(٧١)

البحیره-كفر الدوار - عزب ق ابى قیر - االربع 

غطاء تامین ھوایھ سخان الغاز الطبیعى(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٧١١٣٧(٢١)٢٩
(٢٢)٢٠١١/٧/٣
احمد الشربینى احمد على الشربینى(٧١)

١٢٥٦٨كود - ٩١ب .ص-اكتوبر ٦مدینھ 

)حلبھ ابن النیل(انتاج حلبھ بدون رائحھ (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٧١١٤٦(٢١)٣٠
(٢٢)٢٠١١/٧/٣
احمد بدوى محمد احمد(٧١)

ال شماره–الشرقى سمھود الشمرات -ابوتشت- قنا

ذراع روبوت الالسلكي(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
فقات الطلبالفكرة المقدمة ومرأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٢٦

- ٢٠١١٠٧١١٧٦(٢١)٣١
(٢٢)٢٠١١/٧/١١
محمد إیھاب صالح محمد عبد الحكیم(٧١)

٥شقھ ١٠عماره –منشاه الزالزل –صحارى سیتى –اسوان 

)لوفا(جھاز حك الظھر أثناء االستحمام (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٧١٢٠٩(٢١)٣٢
(٢٢)٢٠١١/٧/١٨
محمد رجب جاب هللا حسن(٧١)

زاویھ سالم ابو المطامیر البحیره

د للمشىجھاز المكفوفین للقراءه واالرشا(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٩١٥٤٩(٢١)٣٣
(٢٢)٢٠١١/٩/١٨
لیمتد، .تریالز كوووھان كیدا ماربل بروتكتیف م(٧١)

الصین، ٤٣٠٤٠٠ووھان ، دونجزیھو دیستریكت، زھانجباى رود، ٢رقم 

ماده توصیل ملونھ لالحجار(٥٤)
محمود رجائى الدقى(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعض التعدیالت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البیانات و 



١٢٧

- ٢٠١١١١٢٠٢٥(٢١)٣٤
(٢٢)٢٠١١/١١/٣٠
نوكیا سمنز نتویركس اوى(٧١)

)فنلندا(ایسبوو ٠٢٦١٠، ٣كارابورتى 

تنشیط موقع على اساس تطبیقات الخدمھ(٥٤)
محمود رجائى الدقى(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠١١١٩٣٧(٢١)٣٥
(٢٢)٢٠١٠/١١/٢١
واین ستات یونیفرسیتى(٧١)

.الوالیات المتحده٤٨٢٠٢، ام اى كیرباى، دیترویت. دبلیو٦٥٦

.غیر مكررهطریقھ و محفزات لعمل دیزل حیوى من االستره االنتقالیھ و استره زیوت(٥٤)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلببعض التعدیالت لموضوعأو إجراء/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٢٠٢٧٣(٢١)٣٦
(٢٢)٢٠١١/٢/٢٠
رجائى محمود مدبولى ترك(٧١)

شارع كریم سراى القبھ القاھره٧

تھبط بالراكب یامان الكرسي البیضاوى االمن في الطائره المدنیھ الذى یتحول الى كبسولھ(٥٤)
او البحرفي البر

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٢٨

- ٢٠١١٠٥٠٦٧٢(٢١)٣٧
(٢٢)٢٠١١/٥/٢
عوض مصطفى عوض مصطفى(٧١)

شارع الدردیر متفرع من شارع السنترال صفط اللبن جیزه٤

باشوره ذكیھ(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٢٩

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١٣٠

- ٢٠١٢٠٢٠٢٢١(٢١)١
(٢٢)٢٠١٢/٢/٨
مونسیخار میداساتى(٧١)

ص حیدر اباد-مرتفعات جوبیل ٥ب فیمال طریق رقم ٣١مدینھبرادیش الدور االول بلوك 
الھند- ٥٠٠٠٣٣ب رقم 

وفیروسات ھیزا كورروا لمنع وایقاف وعالج امراض وعدوىمستخلص نبتھ بیكرور(٥٤)
الحمض النووى القائمھ فى صناعھ التكنولوجیا الحیویھ والبشریھ

:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
امل عربى، لوحات الرسم الوصف الك، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

- ٢٠١٢٠٦١٠٨٥(٢١)٢
(٢٢)٢٠١٢/٦/١٣
قسم الكیمیاء الحیویھ كلیھ العلوم جامعھ االسكندریھ-نادیھ زكى محمود شعبان (٧١)

جامعھنقطھ اتصال -االسكندریھ -البرج الخامس الدور الرابع–ابراج سیدى جابر 
الشاطبي–كلیھ الزراعھ –االسكندریھ الدور االرضي قسم علوم وتكنولوجیا االلبان 

منتج جدید لعالج مرض ھشاشھ العظام بواسطھ مركبات طبیعیھ مستخلصھ(٥٤)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، سجل التجارى، مستند التنازلمستند الوكالة، مستند ال
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٣١

- ٢٠١٢٠٦١١٧٨(٢١)٣
(٢٢)٢٠١٢/٦/٢٥
سیب -فونداتسیوني سالفاتوري ماوجیري كلینیكا دیل الفورو اي دیلال ریابیلیتاتسیوني (٧١)

البوراتوریز لیمتید
سان ماركو ستریت. ١٩-ایطالیا –بافیا ٢٧١٠٠–أي . ٤سالفاتوري ماوجیري فیا -١

مالطا- ١٣٦٢في ال تي . فالیتا 
طبیھ للتحفیز الكھربائي للعضل منخفضھ التردد/مالبس تدریبیھ(٥٤)

:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، الة، مستند السجل التجارى، مستند التنازلمستند الوك

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   ٢٠١٢٠٧١٢٣٠(٢١)٤
(٢٢)٢٠١٢/٧/٩
.ا. س، جیھ راى مكدیرموت(٧١)

یھالوالیات المتحده االمریك، تكساس، ٧٧٠٧٩، ھوستن، الدریدج باركواى. ان٧٥٧

محاكى حمل ثنى االنابیب(٥٤)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   ٢٠١٢٠٧١٢٤٨(٢١)٥
(٢٢)٢٠١٢/٧/١٥
بریمین اوفیرسیس ریسارش اند دیفلوبمنت اسوسیاشون بوردا اي في(٧١)

المانیا-بریمین ٢٨١٩٩ـــ ٢٠اندستر یستر 

نظام وطریقھ للمعالجھ الالھوائیھ للمخلفات السائلھ الملوثھ عضویا(٥٤)
:من المستندات التالیةأىتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٣٢

-   ٢٠١٢٠٧١٣٠٣(٢١)٦
(٢٢)٢٠١٢/٧/٢٥
جروىشنجھاى ھن- لیمتد ، شركھ محدوده المسئولیھ . جیانجسى ھنجروى میدسین كو (٧١)

لیمتد ، شركھ محدوده المسئولیھ. فارماسیوتیكالز كو
-، الصین ٢٢٢٠٠٢ایست رنمین رود ، زینكى دیستریكت ، لیانینجانج ، جیانجسى ١٤٥
، الصین٢٠٠٢٤٥وینجنج رود مینھانجن دیستركت ، شنجھاى ٢٧٩

طیقھ التحضیر و ، روجینیھ نیت– امالح مقبولھ صیدلیا من مشتقات الھیتیرو الحلقیھ البیرولو(٥٤)
استخدامھا الطبي
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٣٣

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٣٤

- ٢٠٠٨٠٣٠٥٠٥(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٨/٣/٢٥
شركة بریطانیة-ون سمارت ستار لیمتد (٧١)

بواسطة كومونویلث، ترست لیمتد، دریك تشامیرز، تورتوال،

طریقة إتصال بعمالء الشركات(٥٤)
رفض فنى:ونىالتقریر القان

- ٢٠٠٨٠٨١٣٣٧(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٨/٨/٥
شركة مساھمة دینماركیة–اس /اتش لیندبیك ایھ (٧١)

كوبینا ھاجین الدینمارك-فالبي ٢٥٠٠دي كي ٩اوتیلفیج 

لعالج أو تقلیل أعراض انفصام الشخصیةKCON استخدام فاتحات(٥٤)
نىرفض ف:التقریر القانونى

- ٢٠٠٩٠٨١٣٠٠(٢١)٣
(٢٢)٢٠٠٩/٨/٣١
بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(٧١)

برلین المانیا١٧٨١٣٣٥٣مولر ستراس 

مضادات مستقبالت كورتیكوید معدنى لمعالجة التھابات بطانة الرحم(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٣٥

-   ٢٠٠٩١١١٦٤٨(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٩/١١/٩
احمد عبد السالم محمد الصوت(٧١)

شارع مسجد الحردى خلف معمل كیالنى رشید بحیرة

جھاز عالج تصلب الشراین والجلطة(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   ٢٠٠٩١١١٦٥٦(٢١)٥
(٢٢)٢٠٠٩/١١/١٠
نبیل محمود الطنطاوى/ مھندس (٧١)

میدان الحجاز٣ش أحمد خشبة شقة ١٢مصر الجدیدة 

إعادة بناء جمیع عربات السكة الحدید على مستوى مصر والعالم(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   ٢٠١٠١٠١٦٨٥(٢١)٦
(٢٢)٢٠١٠/١٠/٥
فرید عبد الحمید عبد هللا على محمد(٧١)

القلیوبیھ–شبرا الخیمھ ثان –عزبھ رستم –شارع عبد العظیم ٢٠

مثلث فرید حماد لنقل وتعظیم الحركھ بالتضاعف(٥٤)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٣٦

- ٢٠٠٨٠٨١٤٥٨(٢١)٧
(٢٢)٢٠٠٨/٨/٣١
محمد على محمد اال قطش(٧١)

٦ الثانوى العسكرى، كفر الزیات، محافظةش السعادة، متفرع من ش الجیش، أمام٠
٠الغربیة

والزراعىاستحداث منتج جدید من قش االرز یلعب دورا ھاما فى المجال الصناعى(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى

- ٢٠٠٩٠٧١١٣٤(٢١)٨
(٢٢)٢٠٠٩/٧/٢٧
المركز القومى للبحوث(٧١)

جمھوریة مصر العربیة-محافظة جیزة - الدقى –)یر سابقا التحر( شارع البحوث ٣٣

العظام یستخدم لعالج ھشاشھRetama raetam استكشاف دواء مستخلص من بذور نبات(٥٤)
في فئران

رفض فنى:التقریر القانونى

- ٢٠١٠٠٥٠٨٨٢(٢١)٩
(٢٢)٢٠١٠/٥/٢٧
باسم عبد الفتاح الجزار(٧١)

المنوفیة- شبین الكوم-ر شنوانكف

جھاز شد(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٣٧

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٣٨

- ٢٠٠٠٠٤٠٤٢٧(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٠/٤/٨
خلیط المیترونیازول والكلور ھكسیدین(٥٤)

MIXTURE OF METRONIDAZOLE AND CHLOHEREXIDINE

یاسر فتحي حسین علي/ د(٧١)

- ٢٠٠٦٠٤٠١٣٩(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٦/٤/٩
علیھامركبات ببرازین، وعملیة لتحضیرھا والتركیبات الدوائیة التي تحتوي(٥٤)

PIPERAZINE COMPOUNDS, A PROCESS FOR THEIR
PREPARATION AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
CONTAINING THEM

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر (٧١)
سمر اللباد(٧٤)

- ٢٠٠٧٠٤٠١٩٢(٢١)٣
(٢٢)٢٠٠٧/٤/٢٢
A من النوعلفیرس انفلونزا الطیورMatrix M١ بادئ مصنع قادر على التعرف على جین(٥٤)

انزیم البلمره باستخدام تقنیة النسخ العكسى و التفاعل المتسلسل باستخدامH٥N١تحت النوع
المتعدد

Molecular Genetic diagnostic kit for the Detection of Avian flu
Viruses A/ H٥N١ by Multiplex Reverse transcriptase Polymerase
chain Reaction ( RT-PCR) technique for the isolation of H٥N١ and
M١ genes

جامعة مصر للعلوم و التكنولوجیا–كلیة التكنولوجیا الحیویة (٧١)



١٣٩

-   ٢٠٠٨٠٤٠٦٦٤(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٨/٤/٢٢
طرق إنتاج بروتین باستخدام مركبات مضادة للشیخوخة(٥٤)

METHODS OF PROTEIN PRODUCTION USING ANTI-
SENESCENCE COMPOUNDS

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(٧١)

-   ٢٠٠٨٠٤٠٦٦٥(٢١)٥
(٢٢)٢٠٠٨/٤/٢٢
مزرعة منخفض فى( Ph ) و تركیز اس ایدروجینى/ إستخدام درجة حرارة منخفضة و(٥٤)

خلویة
USE OF LOW TEMPERATURE AND/OR LOW PH IN CELL
CULTURE

شركة متحدة ، امریكیةویــــث ، (٧١)
ھدى عبد الھادى(٧٤)

-   ٢٠٠٨١٠١٦٣٧(٢١)٦
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/٥
تركیبة صیدالنیة محتویة على الكتات وكالسیوم واستخداماتھا(٥٤)

) LACTATE AND CALCIUM CONTAINING PHARMACEUTICAL
COMPOSITION AND USES THEREOF

شركة مساھمھ من سنغافورة–وتتش بى تى اى ال تى دى انوجین كالبی(٧١)
سمر اللباد(٧٤)



١٤٠

- ٢٠٠٨١٠١٦٦٥(٢١)٧
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/٩
٣-PI مشتقات بیریمیدین المستخدمة كمثبطات كیناز(٥٤)

NOVEL CRYSTALLINE COMPOUNDS

محدودة المسئولیةبوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة (٧١)
ھدى عبد الھادى(٧٤)

- ٢٠٠٨١٠١٦٧٧(٢١)٨
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/١٢
طرق لعالج وتشخیص وكشف السرطان(٥٤)

METHODS OF TREATING, DIAGNOSING OR DETECTING
CANCER

نوفارتیس فاكسینز آند دیاجنوستكس انك ، شركة متحدة(٧١)
ھادىھدى عبد ال(٧٤)

- ٢٠٠٨١٠١٦٨٨(٢١)٩
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/١٥
- دین-٤،٩-اوكسو استرا- ٣- میثوكسى میثیل-α ١٧- میثوكسى-β ١٧[-٤طریقة لتحضیر (٥٤)

١١ β-بنزالدھید] یل ( (E- اوكسیم)اسوبریسنیل(
METHOD FOR PREPARING ١٧]-٤Β-METHOXY-١٧Α-
METHOXYMETHYL-٣-OXOESTRA-٤,٩-DIEN-١١Β-
YL]BENZALDEHYDE (E)-OXIME (ASOPRISNIL)

بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت(٧١)
سھیر میخائیل رزق(٧٤)



١٤١

- ٢٠٠٨١٠١٦٩٢(٢١)١٠
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/١٥
( CB١ (سلفونامید كلیجاندات مستقبل آشباه القنب –٥مشتقات بنزامیدازول (٥٤)

BENZIMIDAZOLE ٥-SULFONAMIDE DERIVATIVES AS
CANNABINOID ١ (CB١) RECEPTOR LIGANDS

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (٧١)
ھدى أنیس سراج الدین(٧٤)

- ٢٠٠٨١٠١٦٩٦(٢١)١١
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/١٥
كمساعدات ھستامینواستخدامھا٤مشتقات بنزیل ازینون بھا استبدالین فى الموضوع (٥٤)

،H١، H٣
٢-SUBSTITUTED ٤-BENZYLPHTHALAZINONE DERIVATIVES
AS HISTAMINE H١ AND H٣ ANTAGONISTS

شركة محدودة بریطانیة–جالكسوجروب لیمتد (٧١)
سمر أحمد اللباد(٧٤)

- ٢٠٠٨١٠١٧٨٠(٢١)١٢
(٢٢)٢٠٠٨/١٠/٢٩
عالج األلم ، مرض لمستقبالت مسكرینیة ویمكن أن تكون فعالة فىمركبات تعتبر مضادات(٥٤)

أو الفصام/ الزھایمر و 
COMPOUNDS THAT ARE AGONISTS OF MUSCARINIC
RECEPTORS AND THAT MAY BE EFFECTIVE IN TREATING
PAIN, ALZHEIMER'S DISEASE AND/OR SCHIZOPHRENIA-E
EX AS EEN ES A S E Y S U O Y O REA AS O OWS : COMPOSES
AGONISTES DES RECEPTEURS MUSCARINIQUES QUI
PEUVENT ETRE EFFICACES POUR TRAITER LA DOULEUR,
LA MALADIE D'ALZHEIMER ET/OU LA SCHIZOPHRENIE

- CHENG, Yun-Xing - LUO, Xuehong - استرازینیكا ایھ بى(٧١)
TOMASZEWSKI, Miroslaw

نیس سراج الدینھدى أ(٧٤)



١٤٢

- ٢٠٠٩٠٤٠٥٤٢(٢١)١٣
(٢٢)٢٠٠٩/٤/٢١
ترایازوالت ثنائیة الحلقات كمنظمات كیناز البروتین(٥٤)

BICYCLIC TRIAZOLES AS PROTEIN KINASE MODULATORS

.اس جى اكس فارماسیوتیكالز انك(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ٢٠٠٩١٠١٤٧٠(٢١)١٤
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٥
عوامل زالقة سائلة متضمنة لتشكیل األقراص(٥٤)

EMBEDDED LIQUID LUBRICANTS FOR TABLETING-
LUBRIFIANTS LIQUIDES INCORPORES POUR FABRICATION
DE COMPRIMES

ویــث ال ال سى ، شركھ متحده(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ٢٠٠٩١٠١٤٨٣(٢١)١٥
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٨
XA عالج مشترك مضاد للتجلط بھ مركب یعمل كمثبط عامل(٥٤)

COMBINATION ANTICOAGULANT THERAPY WITH A
COMPOUND THAT ACTS AS A FACTOR XA INHIBITOR-
COMBINAISON D''UNE THERAPIE ANTICOAGULANTE A UN
COMPOSE AGISSANT EN TANT QU''INHIBITEUR DE
FACTEUR XA

شركة مساھمة امریكیة–أي ان سي . میلینیوم فارماسیوتیكالز (٧١)
سمر اللباد(٧٤)



١٤٣

- ٢٠٠٩١٠١٤٨٧(٢١)١٦
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/١١
(PCSK٩ ) ٩كیكسین من النوع / جزئیات وطرق تغیر بروبروتین كونفرتاز سبتیلسین (٥٤)

MOLECULES AND METHODS FOR MODULATING
PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE ٩
(PCSK٩)-MOLECULES ET PROCEDES DE MODULATION DE
PROPROTEINE CONVERTASE SUBTILISINE/KEXINE DE
TYPE ٩ (PCSK٩)

نوفارتیس ایھ جى(٧١)
ھدى سراج الدین(٧٤)

- ٢٠٠٩١٠١٥٤٤(٢١)١٧
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/١٩
أوكسازولیدینون لعالج والوقایة من ارتفاع ضغط الدم الرئوي(٥٤)

OXAZOLIDINONE FOR THE TREATMENT AND
PROPHYLAXIS OF PULMONARY HYPERTENSION-
OXAZOLIDINONE POUR LE TRAITEMENT ET LA
PROPHYLAXIE DE L''HYPERTENSION PULMONAIRE

)شركھ مساھمھ(یلثكیر ایھ جي بایر ھ(٧١)
سمر اللباد(٧٤)

- ٢٠٠٩١٠١٥٦٧(٢١)١٨
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٢٢
NK٣ مشتقات أیزو كینولینون كمضادات(٥٤)

ISOQUINOLINONE DERIVATIVES AS NK٣ ANTAGONISTS-
DERIVES D''ISOQUINOLINONE UTILISES EN TANT
QU''ANTAGONISTES DE NK٣

شركھ مساھمھ دینماركیھ–اس /اتش لیندبیك ایھ (٧١)
سمر اللباد(٧٤)



١٤٤

- ٢٠٠٩١٠١٥٧٩(٢١)١٩
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٢٥
جزئیات أجسام مضاده وأحماض نوویھ جدیده(٥٤)

NOVEL ANTIBODY MOLECULES AND NUCLEIC ACIDS
BINDING TO FUNGAL STRESS PROTEIN HSP٩٠-NOUVELLES
MOLECULES D''ANTICORPS ET D''ACIDES NUCLEIQUES SE
FIXANT A LA PROTEINE HSP٩٠ DE STRESS FONGIQUE

نوفارتیس ایھ جى(٧١)
ھدى سراج الدین(٧٤)

- ٢٠٠٩١١١٦٧٥(٢١)٢٠
(٢٢)٢٠٠٩/١١/١٥
وتولیفات لعالج اضطرابات بولیھSGS محفزات ومنشطات(٥٤)

sGC STIMULATORS, sGC ACTIVATORS AND
COMBINATIONS FOR THE TREATMENT OF UROLOGICAL
DISORDERS-STIMULATEURS DE LA SGC, ACTIVATEURS DE
LA SGC ET COMBINAISONS POUR LE TRAITEMENT DE
TROUBLES UROLOGIQUES

)شركھ مساھمھ(بایر ھیلثكیر ایھ جي (٧١)
سمر اللباد(٧٤)

- ٢٠١٠٠٤٠٦٧٥(٢١)٢١
(٢٢)٢٠١٠/٤/٢٦
( S-H ) قلم انسولین مستدیم مبتكر(٥٤)

Insulin pen quick and innovative ( S-H )

سمر محمود ھاشم احمد(٧١)



١٤٥

- ٢٠١٠١٠١٦٨١(٢١)٢٢
(٢٢)٢٠١٠/١٠/٥
سیكلو بروبیل بیریمدین٤فینیل٢مشتقات (٥٤)

٢-PHENYL-٤-CYCLOPROPYL-PYRIMIDINE DERIVATIVES-
DERIVES DE ٢-PHENYL-٤-CYCLOPROPYL-PYRIMIDINE

اكتیلیون فارماسیوتیكالز لیمتد شركھ سویسریھ مساھمھ(٧١)
ھدى سراج الدین(٧٤)

- ٢٠١١٠٤٠٥٧٧(٢١)٢٣
(٢٢)٢٠١١/٤/١٣
جھاز حصان الحلق فى ریاضھ الجمبازجھاز مساعد تعلیمى و تدریبى ل(٥٤)

EDUCATIONAL AND TRAINING ASSISTANT FOR A POMMEL
HORSE IN GYMNASTICS

محمد عبد العزیز محمود عبد العزیز(٧١)

- (٢١)٢٤PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١١٦٨
(٢٢)٢٠٠٧/١٠/٢٨
لقاح(٥٤)

VACCINE

شركة مساھمھ بلجیكیة-كالز اس أیھ جالكسو سیمزكلین بیولوجی(٧١)
سمر أحمد اللباد(٧٤)



١٤٦

- ٠١٩٥٠٠(١١)٢٥
(٢١)١٩٩٢٠٤٠١٨٥
ابر سرنجھ قابلھ للسحب(٥٤)

RETRACTABLE SYRINGE ETC.NEEDEES

سیف تى لیمتد(٧١)
محمد محمد بكیر(٧٤)

- ٠١٩٩٨٣(١١)٢٦
(٢١)١٩٩٣٠٤٠٢٣٣
محسن- اوستنیتى ذو تشغیلة ماكینات عالیة وتشوة على البارد- صلب الیصدأ (٥٤)

AUSTENITIC STAINLESS STEEL HAVING A HIGH
MACHINABILITY AND AN IMPROVED COLD
DEFORMATION

بوجیتك(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ٠٢٠٤٠٤(١١)٢٧
(٢١)١٩٩٤٠٤٠١٨٣
االحتراقمجموعھ صمام دوار كروى محسن لالستخدام فى صمام دوار لمحرك داخلى(٥٤)

IMPROVED SPHERICAL ROTARY VALVE ASSEMBLY FOR
USE IN A ROTARY VALVE INTERNAL COMBUSTION
ENGINE

جورج ج كوتس(٧١)
اخنوخ صادق الیاس(٧٤)



١٤٧

- ٠٢٠٦٩٩(١١)٢٨
(٢١)١٩٩٥٠٤٠٣١٥
الحمراءدائره معالجھ اشارات مماثلھ من اجل كامیرا حراریھ باالشعھ دون(٥٤)

ANALOG SIGNAL PROCESSING CIRCUT FOR THERMAL
INFRARED CAMERA

رایثیون كومبانى(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ٠٢١٢٥١(١١)٢٩
(٢١)١٩٩٨٠٤٠٣٨٥
المستخدمة فى ھذا وصلة األقفال المعدنیة المشقوقة، مفصل محكم بین عناصر مد األنابیب(٥٤)

المفصل
LOCKED JOINT BETWEEN PIPE SYSTEM COMPONENTS
AND METAL RETAINING RING USABLE IN SUCH A JOINT

أیھ.موسون س . بونت أیھ(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ٠٢١٢٧١(١١)٣٠
(٢١)١٩٩٧٠٤٠٣١٩
تحلیة المیاء(٥٤)

WATER DESALINATION

جارفیلد انترناشیونال انفستمنتس لیمتد(٧١)
سمر اللباد(٧٤)



١٤٨

- ٠٢١٣٣١(١١)٣١
(٢١)١٩٩٧٠٤٠٣٥٥
جھاز استنشاق مسحوق جاف(٥٤)

INHALIER

خمانالفرید فون شو(٧١)
سمر احمد اللباد(٧٤)

- ٠٢٢٠٠٣(١١)٣٢
(٢١)١٩٩٩٠٤٠٤٤١
السلسلةتركیب منظف ذو نظام مختار من مادة فعالة سطحیا متفرعة فى وسط(٥٤)

DETERGENT COMPOSITION WITH A SELECTED
SURFACTANT SYSTEM CONTAINING A MID-CHAIN
BRANCHED SURFACTANT

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ٠٢٢٠٧٩(١١)٣٣
(٢١)١٩٩٨٠٤٠٣٧٩
نظام حفاز لتخلیق بولى اولیفینات بمعدالت عالیة(٥٤)

CATALYST SYSTEM FOR HIGH YIELD SYNTHESIS OF
POLYOLEFINS

ذى داو كیمیكال كومبانى(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)



١٤٩

- ٠٢٢٢٥٤(١١)٣٤
(٢١)٢٠٠٠٠٤٠٥٠٠
ھیدروكربونیھعملیھ لكبرتھ عوامل حفازه تستخدم فى المعالجھ الھیدروجینیھ لخامات(٥٤)

PROCESS FOR THE SULPHURIZATION OF HYDROTREATING
CATALYSTS

الف اوتوكیم اس ایھ(٧١)
س سراج الدینھدى انی(٧٤)

- ٠٢٢٥٨٢(١١)٣٥
(٢١)١٩٩٩٠٤٠٣٥٤
غسالھ مالبس اتوماتیكیھ(٥٤)

FULL-AUTOMATIC WASHING MACHINE

كابشا توشیبا-كابوشیكى (٧١)
نادیھ وماجده شحاتھ ھارون(٧٤)

- ٠٢٢٦٦٥(١١)٣٦
(٢١)١٩٩٩٠٤٠٤٧٨
تكون محكمھ على الجسم عند ابتاللھا) حفاضات ( ادوات ماصھ (٥٤)

ABSORBENT ARTICLES PROVIDING IMPROVED FIT WHEN
WET

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)



١٥٠

- ٠٢٢٨٧٨(١١)٣٧
(٢١)٢٠٠٠٠٤٠٤٢٢
ىجھاز وطریقھ لبلمره اولیفین فى الوسط الغاز(٥٤)

GAS PHASE OLEFIN POLYMERISATION PROCESS AND
APPARATUS

بى بى كیمیكالز لیمتد(٧١)
محمد محمد بكیر(٧٤)

- ٠٢٣٢٣٥(١١)٣٨
(٢١)١٩٩٩٠٤٠٣٤٦
طریقة استخالص مادة الصقة من اصل نباتى(٥٤)

YOMA KOLL

منى عبد الحمید على العجوز(٧١)

- ٠٢٣٩٤٦(١١)٣٩
(٢١)٢٠٠٠٠٤٠٥٠١
مستحضر صیدلى جدید یحتوى على مشتقات ثیازولیدین لعالج مرض السكر(٥٤)

NEW PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING
THIAZOLIDINEDIONE DERIVATIVE FOR TREATMENT OF
DIABETES

سى.ال.سمیث كالین بیتشام بى(٧١)
اج الدینھدى سر(٧٤)



١٥١

- ٠٢٤٠٦٣(١١)٤٠
(٢١)٢٠٠٠٠٤٠٥٠٢
مشتقات ثیازولیدین واستخدامھا فى عالج السكر(٥٤)

Thiazolidinedione Derivative And Its Use As Antidiabetic

سى.ال.سمیث كالین بیتشام بى(٧١)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)

- ٠٢٤٢٨٥(١١)٤١
(٢١)٢٠٠٤٠٤٠١٧٣
ماكینة قص وسحب الشعر(٥٤)

HAIRCUT AND SUCTION MACHINE

یوسف إبراھیم محمد داود(٧١)

- ٠٢٤٧٢٨(١١)٤٢
(٢١)٢٠٠٧٠٤٠٢١٣
بوجود تسربجھاز لغلق مصدر الغازات القابلھ لالشتعال عند تسربھا مع اإلنذار(٥٤)

DEVICE OF CLOSE GAS MAIN SOURCE WHEN
OCCURRENCE GAS LEAKAGE AND GIVE ALARM PHONE

مصطفى محمد عبد الغنى محمد حسنین(٧١)



١٥٢

- ٠٢٤٩١٣(١١)٤٣
(٢١)٢٠٠٣٠٤٠٣٢٧
توربین متصل بانبوب سحب خلفى(٥٤)

TURBINE WITH A TUBE CONNECTED DOWNSTREAM

النمسا- ام بى اتش اند كوفا تیك ھایدرو جى(٧١)
سمر احمد اللباد(٧٤)

-  ٠٢٥٣٥٩(١١)٤٤
(٢١)٢٠٠٨٠٤٠٧٠٣
حفاضھ یتم التخلص منھا بعد االستعمال(٥٤)

DISPOSABLE DIAPER

كوربوراشن. شارم -یونى (٧١)
سمر اللباد(٧٤)



١٥٣

بیان
باستدراك رسوم سنویة



١٥٤

م  ب رق قوط الطل ن س شر ع م الن دد ٢٠٤/١٩٩٩ت راع ع راءات االخت دة ب ل ٧٤٠بجری دة ابری جری
فى الملك العام لعدم سداد رسم السنھ الثالثھ عشر والرابعة عشر واتضح انھ قد قام بسداد رسم ٢٠١٣

ـ :لرابعة عشر بشیك ویعتبر الطلب سارى رسوم سنویة وبیانات الطلب ھى السنة الثالثة عشر وا

- ٠٢٢٤٩٢(١١)١
(٢١)١٩٩٩٠٣٠٢٠٤
(٢٢)١٩٩٩/٣/٢
محمد رشدى خلف شحاتھ(٧١)

العربیةجمھوریة مصر- المنیا -البرجایھ- شارع الشیخ مسعود ٦
محمد رشدى خلف شحاتھ(٧٢)

(٧٣)
ج تقاوى بذره القطن باستخدام الماء الساخنوحده لتنقیھ وعال(٥٤)
(٥١)int. Cl. A٠١C ١/٠٤,A٢٣G ٣/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة

م  دد ٩٤٦/٢٠٠٩تم النشر عن سقوط الطلب رق راع ع راءات االخت دة ب ایر ٧٣٧بجری دة ین ى ٢٠١٣جری ف
. الملك العام وتم عمل التماس

ذه وبناء على االلت ات ھ ماس المقدم من الوكیل تم الموافقة علیھ من رئیس المكتب والسیرفى االجراءات وبیان
: الطلب ھى 

- ٢٠٠٩٠٦٠٩٤٦(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٩/٦/٢١
شركھ اسبانیھ مساھمھ–ایھ . المیرال ، اس (٧١)

– اى١٥١روندا دیل جینرال میترى ،  اسبانیا–برشلونھ ، ٠٨٠٢٢
DHODH وتنك وأیزونیكوتنك كمثبطاتمشتقات حمض أمینو نیك(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٧/٠١١٤٠١ - P٢٠٠٧٠١٠٨٦ - P٢٠٠٦٠٣٢٥٠
(٣٢)٢٠٠٧/١٢/٢١ - ٢٠٠٧/٤/٢٣ - ٢٠٠٦/١٢/٢٢
(٣٣)ES



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٤٢(العدد رقم ٢٠١٣عدد  یونیھ 



إعــــداد

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا        أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد         أ. أ

فردوس محمد عبد الحمید. أ

مراجعة

ــد یوسف     . أایناس عبد الباســــط   . أ فرج محمــــ

محمود احمد عبد المعز. أ

زینب صبــح. أ

مراجعة عامة 

مجدى مدبولــى         . أ

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مایو -

والمقدمـة فـى اطـار اتفاقیـة التعـاون بـشأن ٢٠١٢بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر مایو -

-----------------------------------------PCTالبراءات 

٧

اتفاقیة التعاون بشأن والمقدمة فى اطا٢٠١٢لتى تم قبولها خالل شهر مایو بیان بالطلبات ا-

--------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (PCTالبراءات 

٢٣

٢٧-معاهدة باریسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢مایو بیان البراءات الصادرة خالل شهر -

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٢مایو ل شهربیان البراءات الصادرة خال -

------------------------------------------PCTالبراءات 

٣٥

٤٩---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٥٥----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

٥٩-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

٧٧-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

ــا - ــ ٧٩-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ

ان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق بیـ-

٨٥----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمزالبیان الببلیوجرافى
11رقم البراءة

12نوع البراءة

21رقم الطلب 

22تاریخ تقدیم الطلب 

بیانات األسبقیة  
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33:دولة األسبقیـة 
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ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً من
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2009010092
(22)2009/1/20
رزق السید حسن رزق(71)

رزقرزق السید حسن (72)

البلت الصغیر(54)
(51)int. Cl. 5/52,C21C5/00



٤

-   2(21)2009020190
(22)2009/2/10
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(NETHERLANDS)
(72)Youxiang (Julian) Zuo

Abd al-Khairat

Malins Q.Oliver

Gao Jangelin,

Endo Kentaro

Depo Francos

O'Keefe Mikhail

Ptankwret Soraya

Dong Hngely,

ھدى احمد عبد الھادى(74)
واستعماالتھاأسفلتیة لثقب بئر) درجات میل ( طرق وجھاز لتحلیل مماالت (54)
(31)12/352369 - 61/040042
(32)2009/1/12 - 2008/3/27
(33)US
(51)int. Cl. G01N 33/28



٥

-   3(21)2009030326
(22)2006/3/12
محمد حلمي عبد الرءوف محمد(71)

محمد حلمي عبد الرءوف محمد(72)

حلمى عبد الرؤف محمد(74)
عشاري الحث األوتوماتیكي ذو خرج یساوى خمس عشرة قیمھ(54)
(51)int. Cl. G05B 11/01

-   4(21)2010020299
(22)2010/2/23
(71)Lummus Technology Inc

(72)Michael Malsam

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
..طبیعي متساوى الضغطاستخراج السوائل بازالھ النیتروجین باستخدام التبرید المفتوح لغاز(54)
(31)12/397.837
(32)2009/3/4
(33)us
(51)int. Cl. 3/02,F25J 1/00



٦

-   5(21)2010081354
(22)2010/8/10
احمد عبد الوھاب احمد رزق(71)

احمد عبد الوھاب احمد رزق(72)

سطح االرض بھا تھویھ راسیھ باستغالل ضغط الریاح و میكانیكیھ بانابیب معدنیھ تحت(54)
ت سحب و اخرى طرد في اسقف المباني المكیفھ و المغلقھشفاطا

(51)int. Cl. F03D 11/02,F03D 11/02

-   6(21)2011111863
(22)2011/11/2
(71)1-SANG IL SYSTEM CO. LTD 2- SEUNG-PYO LEE

(72)SEUNG- PYOLEE

سراج الدین انیس ھدى (74)
رسنت ذات كاثود بارد لالنارهمصباح فلو(54)
(31)10 – 2011 - 0069236
(32)2011/7/13
(33)KR
(51)int. Cl. H01J 61/067



٧

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر مایو بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٨

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
ر باب االعت ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ اض وذل

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٩

-   1(21)2008060928
(22)2008/6/4
(71)Siemens VAI Metals Technologies GmbH (AUSTRALIA)

(72)OBERNDORFER, ERNST

FISCHER, HARALD

OFNER, HANSPETER

SCHIFFER, WILHELM

سمر أحمد اللباد(74)
نظام نقل، ونظام مدمج، وطریقة إلقران عملیات میتالورجیة(54)
(31)PCT/EP2006/011349 - A1958/2005
(32)2006/11/27 - 2005/12/7
(33)AU
(51)int. Cl.8 B65G 17/00,C21B 13/00



١٠

-   2(21)2008060953
(22)2008/6/8
(71)BASF SE & JGC Corporation (JAPAN)

(72)LICHTFERS, Ute

ASPRION, Norbert

CLAESSEN, Mark

Umino Hiroshi

Tanaka Koji

طھ حنفي محمود(74)
طریقة الستخالص غاز ثاني أكسید الكربون(54)
(31)PCT/EP2006/069597 - 05027111.3
(32)2006/12/12 - 2005/12/12
(33)EP
(51)int. Cl.8 B01D 53/14



١١

-   3(21)2008071188
(22)2008/7/15
(71)OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

(72)BURI,MATTIAS

GANE,PATRICK

HUNZIKER,PHILIPP

BURKHALTER,RENE

KARTH,BEAT

سمرأحمد اللباد(74)
لحامض اإلثیلین عملیة لتصنیع جسیمات باستخدام كربونات كالسیوم طبیعیة وقاعدة ملحیة(54)

واستخدامھا، تلك العملیةأكریلیك ، و المعلقات واألصباغ الجافة المتحصل علیھا من 
(31)PCT/IB2007/000076 - 0600491
(32)2007/1/9 - 2006/1/19
(33)FR
(51)int. Cl.8 B01F 3/12,C08K 3/26,C09C 1/02,C09C 3/04



١٢

-   4(21)2008111904
(22)2008/11/24
(71)TECHNOLOGY OY (FINLAND)

(72)SULTAN, Bernt-Ake

FAGRELL, Ola

CARLSSON, Roger

عبد الھادىاحمد ھدى (74)
مركب یحتوى على السیلیكون كعامل مجفف لتركیبات متعدد األولفین(54)
(31)PCT/EP2007/004592 - 06 011 133.3
(32)2007/5/23 - 2006/5/30
(33)EP
(51)int. Cl.8 C08K 5/00

-   5(21)2009111616
(22)2009/11/2
(71)Bayer Innovation Gmbh (GERMANY)

(72)HELLING, Günter

سمر احمد اللباد(74)
بولیمرات تحتوى على جل بحجم النانو لملح معدني(54)
(31)PCT/EP2008/003490 - 10 2007 020 523.8
(32)2008/4/30 - 2007/5/2
(33)DE
(51)int. Cl. 8 B01J 13/00



١٣

-   6(21)2009111715
(22)2009/11/22
(71)GOLDEN-POW CO., LTD (KOREA)

(72)SHIM, Jin Sup

SHIM, Jang HO

)مكتب مني بكیر(–ایمن محمود محمد (74)
تعزیز خلوي لالحتباس الجزیئي للتربھ(54)
(31)10-2007-0134077 - PCT/KR 2008/004565
(32)2007/12/20 - 2008/8/6
(33)KR
(51)int. Cl.8 E02B 3/12,E02B 3/12



١٤

-   7(21)2010091502
(22)2010/9/7
(71)1-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. (JAPAN)

2- Japan Oil, Gas and Metals National Corporation(JAPAN)
3- Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPAN)
4- COSMO OIL CO., LTD. (JAPAN)
5-INPEX CORPORATION(JAPAN)
6- JX NIPPON OIL &ENERGY CORPORATION (JAPAN)

(72)ONISHI, Yasuhiro

KATO, Yuzuru

YAMADA, Eiichi

MURATA, Atsushi

ھدى انیس سراج الدین(74)
وضغط مرتفع طریقھ الستخالص محتویات وعاء تفاعل محفوظھ عند درجھ حراره عالیھ(54)

ونظام تفاعل تخلیق مركب ھیدروكربون
(31)PCT/JP2009/054788 - 2008-066155
(32)2008/3/12 - 2008/3/14
(33)JP
(51)int. Cl. 8 B01J 3/00,B01J 3/00,B01J 3/00,B01J 3/02,B01J 3/02,B01J

3/02,B01J 8/22,B01J 8/22,B01J 8/22,C10G 2/00,C10G 2/00,C10G
2/00,G01N 1/10,G01N 1/10,G01N 1/10
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-   8(21)2010122028
(22)2010/12/1
(71)Uni-Charm Corporation (JAPAN)

(72)KINOSHITA, Akiyoshi

KENMOCHI, Yasuhiko

اللباداحمد سمر(74)
منتج ارتداء على شكل سروال وطریقة لتصنیعھ(54)
(31)2008-146312 - PCT/JP2009/057869
(32)2008/6/3 - 2009/4/20
(33)JP
(51)int. Cl.8 13/15,13/49,13/56,A61F13/496

-   9(21)2010122190
(22)2010/12/23
(71)ENI S.P.A (ITALY)

(72)Dl RENZO, Domenico

سمر احمد اللباد(74)
جھاز لتحسین امان بئر وعملیھ استخالص وانشاء لھ(54)
(31)MI2008A001163 - PCT/EP2009/004622
(32)2008/6/26 - 2009/6/24
(33)IT
(51)int. Cl.8 E21B33/03



١٦

-  10(21)2011020237
(22)2011/2/10
(71)PGS GEOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72)Cambois Guillaume

محمد كامل مصطفى. د(74)
تخفیف ضجیج التداخل الزلزالى باستخدام منظومھ تسجیل ثنائیھ المجس(54)
(31)12/228.626 - PCT/EP2009/060424
(32)2008/8/14 - 2009/8/12
(33)US
(51)int. Cl. 8 G01V 1/36

-  11(21)2011060905
(22)2011/6/2
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(UNITED STATAS OF AMARICA)
(72)SEHSAH, Ossama, Ramzi

اللباداحمد سمر (74)
عملیھ الحفراثناءطریقھ لتحدید تماسك احد التكوینات ومتغیرات الحفر المثلى (54)
(31)12/326,925 - PCT/US2009/066422
(32)2008/12/3 - 2009/12/2
(33)US
(51)int. Cl. 8 E21B21/08



١٧

-  12(21)2011060978
(22)2011/6/13
(71)TECHNIP FRANCE (FRANCE)

(72)EATOCK, Darren

GILMOUR, Fraser

SHAW, Kenneth

ANDERSON, Hugh

سمر احمد اللباد(74)
وحده تدریب متحركھ(54)
(31)PCT/GB2009/051571 - 0823183.9
(32)2009/11/19 - 2008/12/19
(33)GB
(51)int. Cl.8 G09B 19/00



١٨

-  13(21)2011071235
(22)2011/7/25
(71)ARLA FOODS AMBA (DENMARK)

(72)LUNDGREN, Kristoffer

HOLST, Hans Henrik

GUNTHER, William Stuart

ANDERSEN, Joergen

اللباداحمد سمر (74)
وعملیھ ووحده معالجھ منتجات البان ومنتجات مرتبطھ بااللبان تتسم بفتره تخزین طویلھ،(54)

البان لتصنیعھا
(31)61/147,614 - PCT/DK2010/050019
(32)2009/1/27 - 2010/1/27
(33)DK
(51)int. Cl. 8 A23C 3/00, 7/04, 9/00, 9/15, 9/125, 3/037

-  14(21)2011081400
(22)2011/8/22
(71)XOLUTION GMBH (GERMANY)

(72)BRATSCH, Christian

اللباداحمدسمر(74)
ءغطاء وعا(54)
(31)PCT/EP2010/052192 - A 300/2009
(32)2009/2/22 - 2009/2/23
(33)AT
(51)int. Cl. 8 B65D 47/24



١٩

-  15(21)2011101738
(22)2011/10/18
(71)SMS SIEMAG AKTIENGESELLSCHAFT (GERMANY)

(72)FEHLEMANN, Gereon

وجدى نبیھ عزیز(74)
تكامل دلیل موجي ضوئي لحساس داخل مكون تركیبي(54)
(31)PCT/EP2010/003414 - 10 2009 049 479.0 - 10 2009 024 519.7
(32)2010/6/8 - 2009/10/15 - 2009/6/8
(33)DE
(51)int. Cl.8 G01D 5/26

-  16(21)2012010112
(22)2012/1/19
(71)ANITOX CORPORATION(UNITED STATES OF AMERICA)

(72)WILSON, James, D

PIMENTEL, Julio

RICHARDSON, Kurt

او احمد محمد فتحى/محمود عادل عبد الحمید و(74)
حافظھ المیاه و االعالف(54)
(31)PCT/US2010/044305 - 61/231,930
(32)2010/8/3 - 2009/8/6
(33)US
(51)int. Cl. 8 A23K 1/16, 1/17, 1/18 & A01/N 31/00
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-  17(21)PCT/NA2007/000249
(22)2007/3/6
(71)ELACHEM S.R.L(ITALY)

(72)BRUSA, Federico

BRAMBILLASCA, Davide

اللباداحمدسمر(74)
الكثافة ذات غالف أحذیة رغویة منخفضةنظام من البولي یوریثان وعملیة إلنتاج منتجات(54)

متكامل
(31)PCT/IB2005/002658 - 2004/000486
(32)2005/9/8 - 2004/9/8
(33)IT
(51)int. Cl.8 C08G 9/32

-  18(21)PCT/NA2007/001217
(22)2007/11/7
(71)STAMICARBON B.V (NETHERLANDS)

(72)MENNEN, JOHANNES, HENRICUS

TJIOE, TJAY, TJIEN

سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لتركیز تیار كربامات امونیوم مائي(54)
(31)PCT/NL2006/000249 - 1029038
(32)2006/5/15 - 2005/5/13
(33)NL
(51)int. Cl.8 C07C 273/12
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-  19(21)PCT/NA2007/001427
(22)2007/12/16
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)LAVON, GARY, DEAN

SMITH, KEVIN, MICHAEL

ھدى آنیس سراج الدین(74)
وسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة لھا شرائط حاجزة مزدوجة الطبقة(54)
(31)PCT/IB2006/052020 - 11/158 563
(32)2006/6/21 - 2005/6/22
(33)US
(51)int. Cl.8 A61F 13/15

-   20(21)2011091524
(22)2011/9/14
(71)ABLOY OY(FINLAND)

(72)KIISKI, Seppo
ھدى انیس سراج الدین(74)
تركیبھ مفتاح وقفل اسطوانى لھ لسان على شكل قرص(54)
(31)PCT/FI2010/051006 - 20105001
(32)2010/12/8 - 2010/1/04
(33)FI
(51)int. Cl.8 E05B21/06



٢٢

-   21(21)PCT/NA2007/001198
(22)2007/11/4
(71)M & G POLIMERI ITALIA S.P.A (ITALY)

(72)SISSON, EDWIN, A.

FERRARI, GIANLUCA

مد اللبادسمر أح(74)
كریات راتنج مقسمة إلي حجرات لكسح األكسجین(54)
(31)60/677.829 - 60/738.489 - PCT/EP2006/004223
(32)2005/5/5 - 2005/11/21 - 2006/5/5
(33)US
(51)int. Cl.8 B29B 9/12,C08J 3/12



٢٣

انبی
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(31)PCT/DE2005/001839 10 - 10 2005 002 392.4 - 2004 050 400.8
(32)2004/10/15 - 2005/1/19 - 2005/10/15
(33)DE - DE - DE
(51)int. Cl. A01G 9/10, 9/08

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦

-  10(11)026245
(21)2011020239
(22)2011/2/13
(71)ABB TECHNOLOGY AG

Affolternstrasse 44 CH-8050 Zurich (CH)
(72)GENTSCH, Dietmar

(73)
شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)
تركیبھ منخفضھ الفلطیھ، متوسطھ الفلطیھ او عالیھ الفلطیھ(54)
(31)PCT/EP2009/006205- 08015423.0 -
(32)2008/9/1 - 2009/8/27
(33)GB - EP
(51)int. Cl. H01H 39/00

نةس٢٠: مدة الحمایة



٤٧

-  11(11)026247
(21)2010122209
(22)2010/12/28
(71)Creative Co.Ltd

765 Minamiryuou, Misonou, Saijyou-cho, Higashihiroshima-shi,
Hiroshima 7390024 - JAPAN

(72)KIYAMA, Michihiro

(73)
بدرانمحمودطارق (74)
وقود صلب(54)
(31)PCT/JP2008/066335 - 2008-181132
(32)2008/9/10 - 2008/7/11
(33)JP - JP
(51)int. Cl. C10L 5/44

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨

-  12(11)026251
(21)2010111885
(22)2010/11/8
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel- SWITHERLAND
(72)CORSI, Camilla

PITTERNA, Thomas

MAIENFISCH, Peter

CASSAYRE, Jérôme Yves

سھیر میخائیل رزق(74)
مركبات مبیده للحشرات(54)
(31) 0808888.2– (PCT/EP2009/003395)
(32)2008/5/15 - 2009/5/13
(33)GB - EP
(51)int. Cl. C07D 401/04, 401/14, A01N 43/40,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٩

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٥٠

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٥١

-   1(21)1997060540
(22)1997/6/12
یسیرش اند دیفلوبمنت كومبانى فایزرر(71)

توش ھاوس انترناشیونال فنسیال سرفیس سنتر

ھدى احمد عبد الھادى(74)
عملیھ لتحضیر سیلدنافیل(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
فایزرریسیرش اند دیفلوبمنت كومبانى:مـــن
فارماسیوتیكالزفایزر ایرالند:الـــى

06/06/2003 :بـتاریخ

-   2(21)2009111736
(22)2009/11/25
شل انترناشسونال ریسیرش ماتشابیج بى فى(71)
سمر اللباد(74)
تجمیعة غالف مبادل حراري وطریقة لتجمیعھا((54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
فىشل انترناشسونال ریسیرش ماتشابیج بى:مـــن
ایمباف بى فى:الـــى

04/06/2013 :بـتاریخ



٥٢

-   3(21)2012040685
(22)2012/4/12

(71)
بیوریالیتس -١
انستتبوت ناشیونال دوال رشا رشیھ-٢
ـ سنتر ناشیونال دوالریشارشیھ٣

القاھره- حدائق القبھ- ب شارع ولي العھد السراي مول16

شادي فاروق مبارك(74)
جسام مضاده احادیھ الفسیلھ للبروجسترین واستخداماتھاا(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
بیوریالیتس -١:مـــن

انستتبوت ناشیونال دوال رشا رشیھ-٢
ـ سنتر ناشیونال دوالریشارشیھ٣

سیرفیھلیھ البوراتوار-١:الـــى
انستتبوت ناشیونال دوال رشا رشیھ-٢
ناشیونال دوالریشارشیھـ سنتر٣

21/05/2013 :بـتاریخ

-   4(21)2012101710
(22)2012/10/7
بروتیوس بیومیدیكال انك(71)

امریك٩٤٠٦٥ریدوود سیتي كالیفورنیا ١٠١بیریدج باركواي سیوت 2600

ھدى انیس سراج الدین(74)
جھاز ھضم مصغر(54)

نقل ملكیة :التقریر القانونى
بروتیوس بیومیدیكال انك:مـــن
بروتیوس دیجیتال ھالث إنك:الـــى

15/05/2003 :بـتاریخ



٥٣

-   5(21)2001030287
(22)2001/3/21
انتردیجیتال تیكنولوجى كوربوریشن(71)

جمھوریة مصر العربیة-١١٥١١القاھره ١٧١ب . ص

وجدى نبیھ عزیز(74)
بالتقسیم حلقة مفتوحة متعددة الثقل فى نظام اتصال مضاعف/ وحدة لضبط قدرة حلقة خارجیة (54)

الزمنى
نقل الملكیة:التقریر القانونى

كوربوریشنانتردیجیتال تیكنولوجى:مـــن
أنتیل كوربوراشن:الـــى

13/06/2003 :بـتاریخ

-   6(21)2010101821
(22)2010/10/28
فالینت یو اس ایھ كوربوراشن(71)

الجیزه- المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١الرقم البریدى 

سمر احمد اللباد(74)
تركیبات بیریبروكسیفین جدیده(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
كوربوراشنفالینت یو اس ایھ:مـــن
یتومو كیمیكال كومبانى لیمتدسوم:الـــى

13/06/2003 :بـتاریخ



٥٤

-   7(21)PCT/NA2005/000101
(22)2005/4/3
شركة بلجیكیة مساھمة–. فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)

القاھرة- ش عائشة التیموریة جاردن سیتى 10

ھدى سراج الدین(74)
كینین بیبرازین مستبدلة وإستخدامھا كمضادات- یل -٤-ریدین بیب- ثنائى ٤،١مشتقات (54)

عصبى
نقل الملكیة:التقریر القانونى

مساھمةشركة بلجیكیة–. فى . جانسن فارما سوتیكا أن :مـــن
لیمتدایالنكو انیمال ھیلث ایرلند:الـــى

16/06/2013 :بـتاریخ



٥٥

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٥٦

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٥٧

-   1(21)2003060561
(22)2003/6/14
یو اتش دى اى جى ام بى اتش (71)

المانیا-دورتموند ٤٤١٤١-دى١٥ستراس - اوھدى-فریدریتش

د اللبادسمر أحم(74)
فى الغازاتN2O وNOx طریقة وجھاز لتقلیل محتوى(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دى اى جى ام بى اتش:مـــن
سیسنكرب یو اتش دى اى جى ام بى اتش:الـــى

21/05/2003 :بـتاریخ

-   2(21)2008121999
(22)2008/12/14
يبسول بويف لويريكانيس يو ر(71)

اسبانیا–مدرید ٢٨٠٢٠- إي ، ٣٤اورینس / سي 

سمر اللباد(74)
طریقة للحصول على عبوة فعالة لمنع تعرض الطعام المعبأ للكائنات الحیة الممرضة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ريبسول بويف لويريكانيس يو:مـــن
ایھبسول لوبریكانتیس واى ایسبیكیالیدادیس اسری:الـــى

28/05/2013 :بـتاریخ



٥٨

-   3(21)2010050874
(22)2010/5/26
یو اتش دي اي جي ام بي اتش(71)

المانیا–دورتموند ٤٤١٤١، ١٥ستراس ، یو اتش دي اي، فریدریش

سمراحمد اللباد(74)
االفقیة، ھیاكل االبواب أو اطر االبواب في حجیرات افران الكوكآلیة لالغالق التلقائي(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
یو اتش دي اي جي ام بي اتش:مـــن
اتشسینسكروب یو اتش دي اي جي ام بي:الـــى

29/05/2003 :بـتاریخ

-   4(21)2008111889
(22)2008/11/19
میر ھینریش(71)

المانیا–ویبیرتال ٤٢١١٥. ٣كالودیوسیج 

سمر أحمد اللباد(74)
مركبات أریل إیمیدازولون بھا استبدال ومركبات ترایازولون واستخدامھا(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
بایر ھیلثكیر ایة جى :مـــن
افتفارما اكتنجیز لشبایر شیرنج:الـــى

18/06/2013 :بـتاریخ



٥٩

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٦٠

-   1(21)2008101628
(22)2008/10/5
نوفارتیس أ ج ، شركة مساھمة ، سوسریة(71)

، سویسرا٤٠٥٦، بازل ٣٥لیخستراس 

طرق عالجیــة(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتب:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2008101642
(22)2008/10/7
شركة یابانیة-دایتشي سانكیو كمبني لیمتد (71)

یو ١٩٨٧-٩٦- ٢، الیابان ٨٤٢٦-١٠٣اشي ھونشو، شو ـ كو، طوكیو نیھونب1 -3-5 -1
الیابان٧٥٥- ٨٦٣٣اي ـ شي یاماجوشي بي

BENZYLPHENYL مشتقة بنزیل فنیل غلوكوبیرانوزید(54)
GLUCOPYRANOSIDE

شركة أبو ستة(74)
لخاص باستیفاء قرار اإلدارة ااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦١

-   3(21)2008101673
(22)2008/10/12
میرك شارب ابد دوم كوربوریشن(71)

امریكا–٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ایست لینكولن افینیو ، راھواى نیو جیرسى 126

T– یریدیل امید لقنوات الكالسیوم من النوعمضادات ب(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4(21)2008101751
(22)2008/10/26
بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ شركھ محدوده المسئولیھ(71)

انجلھایم ام رین المانیا٥٥٢١٦–بینجر ستراس د 173

ثانى أمینو بیریمیدینات كمثبطات كیناز دورة الخلیة-4 ، 2(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ر الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2008101769
(22)2008/10/28
(71)MUELLER-ENOCH, Dieter

دورنشتادت، المانیا٨٩١٦٠، ٥لیسزتوینج 

إلنتاج مستحضرات أو األمالح المقبولة صیدلیاً منھA-R-X استخدام مركبات لھا الصیغة(54)
صیدلیة

شادي فاروق مبارك(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
رة المقدمة ومرفقات الطلبالفكأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦٢

-   6(21)2011050694
(22)2011/5/4
مصطفى احمد محمد محمد ابراھیم رمیح(71)

٦٢البحیرة كفرالدوار شارع احمد عرابى منزل قم 

مصدر جدید للطاقھ البدیلھ(54)
ر اإلدارة الخاص باستیفاء قرااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   7(21)2011050696
(22)2011/5/4
رافت حامد احمد ابراھیم(71)

محرم بك االسكندریھ١٩شقھ ١م٢مساكن طوسون ب 

حبل سلكحركھ الدورانیھ من راسي الي افقي باستخداموسیلھ مرنھ جدیده لنقل ال(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦٣

-   8(21)2011050737
(22)2011/5/11
ایشیھارا سانغیو كایشا المحدودة(71)

3-15 ، Edobori 1 ٥٥٠٠٠٠٢تشومي ، نیشي كو ، اوساكا شي ، أوساكا

مشتق بیریدین او ملحھ مبید افات یحتویھ وعملیھ النتاجھ(54)
سھیر میخائیل رق(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9(21)2011050840
(22)2011/5/25
ال تي دي. ھانجتشو جیما سویتكاسیز اند باجز سي اوه (71)

تشجیانج. ال دیفلوبمینت زون ھانجتشو ھانجتشو اكونومیك اند تكنولوجیك١٥-١٦ام 
الصین-310018

وسیلھ بكرات دحرجھ قابلھ للفصل وحقیبھ او صندوق متحركین(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبیالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البیانات و 

-  10(21)2011050859
(22)2011/5/30
شارب كابوشیكى كایشا(71)

.، الیابان ٥٤٥٨٥٢٢شى ، اوساكا –كو ، اوساكا –شو ، ابینو –ناجیك ، 22-22

مبادل حرارى(54)
جورج عزیز عبد الملك(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نىالتقریر القانو
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦٤

-  11(21)2011050871
(22)2011/5/30
ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة٤٥٢٠٢بالزا ، سینسیناتى اوھایو وان بروكتر آند جامبل :

انظمھ العطر(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ت الطلبالفكرة المقدمة ومرفقاأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12(21)2011060902
(22)2011/6/2
روساتى واسیل(71)

استرالیا–تشورلى افینیو شیلتنھام ا ن اس دبلیو 12

وسیلھ لنزع قالب صب خرساني من سطح خرساني(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  13(21)2011061093
(22)2011/6/23
محمد جمعھ محمد ابو كمیلھ(71)

قلیوبیھ- مركز قلیوب –قلما –عزبھ ابو اسماعیل 

السیاراتجھاز تتبع سرقھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦٥

-  14(21)2011061106
(22)2011/6/27
نىذى بروكتر آند جامبل كومبا(71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة٤٥٢٠٢وان بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو :

مواد ماصھ بمساحات عرضیھ مشار الیھا متعدده(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   15(21)2008101646
(22)2008/10/7
شركة مساھمة سویسریة–ال روشي ایھ جي –ھوفمان . أف (71)

سویسرا–باسیل ٤٠٠٢-سي اتش ، ١٢٤جرینزاشیرستراسي 

واستخداماتھاI ضادة لمستقبل عامل نمو یشبھ انسولینمضادات أجسام م(54)
سمر أحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   16(21)2011050713
(22)2011/5/9
شركھ المانیھ مساھمھ، ایفونیك كربون بالك جى ام بى اتش(71)

ھانوى، المانیا٦٣٤٥٧، ٤رودیناشیر شاوسى 

اسود الكربون یتحبب، طریقھ النتاجھ و استخدامھ(54)
سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦٦

-   17(21)2011060907
(22)2011/6/5
ئولیھیونیـلیفر بى ال سى ، شركھ محدوده المس(71)

واى ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، 41424
، داى ، انجلترا

طریقھ ومركب لمعالجھ طبقھ سفلیھ لنسیج(54)
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

رة الخاص باستیفاء قرار اإلدااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   18(21)2008040644
(22)2008/4/20
شركة میدو للتجارة العالمیة(71)

خلف مساكن١٣/١٤/١١٤٥الدور االول عقار ١٠٣،١٠٢،١٠١شقة بالدور االرضى شقة 
مصر الجدیدة- النزھھ -یراتون الش

وحدة ضغط عكسى لزراع ماكینات االسبرسو(54)
مریم مختار سعد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لبالفكرة المقدمة ومرفقات الطأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   19(21)2008101680
(22)2008/10/13
سیالنسى انترناشیونال كوربوریشن، شركة متحدة، الوالیات المتحدة االمریكیة(71)

، الوالیات المتحدة٧٥٢٣٤ویست ال بى جى فریواى ، داالس ، تكساس 1601 :
.االمریكیة 

ددعملیة لتقلیل تركیز االلدھید فى تیار مح(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦٧

-   20(21)2008111799
(22)2008/11/3
شركة سویدیة مساھمة–. زینیكا أیھ بى أسترا (71)

السوید-سودرتالجى ١٥١٨٥–أس 

شركة سویدیة مساھمة–. أسترا زینیكا أیھ بى (54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبراء بعض التعدیالت لموضوعأو إج/ بعض البیانات و 

-   21(21)2008111824
(22)2008/11/9
میرك شارب اند دوم كوربوریشن(71)

امریكا-٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ایست لینكولن افینیو راھاواى نیو جیرسى 126

CGRP عوامل مضادة حلقیة شبھ حلزونیة بھا استبدال لمستقبل(54)
سمرأحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   22(21)2008111842
(22)2008/11/12
في.اجوس انجاالب(71)

میشیلین، بلجیكا٢٨٠٠-، بي٣ایھ/١١جینیرال دي ویتیالن ال

االلتھاباتمركبات ثالثى ازولوبیرازین تستخدم فى عالج امراض الضمور و(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلباء بعض التعدیالت لموضوعأو إجر/ بعض البیانات و 



٦٨

-   23(21)2008111844
(22)2008/11/12
استرازینیكا ایھ بى(71)

سودرتالجى٨٥-١٥١اس 

AZD1152 بلورة تساھمیة من المالییات من(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   24(21)2008111845
(22)2008/11/12
استرازینیكا ایھ بى(71)

سودرتالجى٨٥-١٥١اس 

أستیل كولین نیكوتینىمستقبل١٠١لیجاندات(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   25(21)2008111857
(22)2008/11/16
بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)

برلین المانیا١٧٨١٣٣٥٣مولر ستراس 

المعرضین لفرط دروسبیرینون و استخدامھا للوقایة من ضغط الدم المرتفع فى المرضى(54)
ضغط الدم

سھیر میخائیل رزق(74)
رار اإلدارة الخاص باستیفاء قاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٦٩

-   26(21)2008111875
(22)2008/11/18
شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي فارماسوتیكالز (71)

ھولندا–سي بي ویسب ١٣٨١- ان ال . ٣٦فان ھویتینالن . جیھ . سي 

CB1 شبیھ القنبمشتقات بیرازول محتویة علي الكبریت كعوامل مضادة انتقائیة لمستقبل(54)
سمر أحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبلموضوعأو إجراء بعض التعدیالت/ بعض البیانات و 

-  27(21)2008111903
(22)2008/11/23
نیویورك یونیفریستى (71)
TH-1 ذات خصائص محسنة تتعلق باالستجابة المناعیةC – لیبیدات جلیكولیة(54)
سمرأحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  28(21)2008111920
(22)2008/11/26
شركھ انجلیزیھ مساھمھ–جالكسو جروب لیمتد (71)

-صفر ان ان ٦فورد میدل اسكس یو بى جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى افینیو جرین
المملكھ المتحده

مركبات حلقیة جدیدة غیر متجانسة(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
دمة ومرفقات الطلبالفكرة المقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧٠

-  29(21)2008111942
(22)2008/11/30
شركة متحدة امریكیة- ایالن فارما سیوتیكالز انك (71)

جیتواى بولیفارد ، ساوث سان فرانسیسكو ، الوالیات المتحدة االمریكیة800

سلفونامید ثالثى الحلقات مدمجة كمثبط لجاما سكریتاز(54)
اسر فاروق مباركی(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  30(21)2009030332
(22)2009/3/12
.ذى كوكاكوال كومبانى(71)

األمریكیةالوالیات المتحدة–٣٠٣١٣وان كوكاكوال بالزا ، ان دبلیو آتالنتا ، جورجیا 

الحاویات متعددة الطبقات لتعزیزحاجز جدار الغاز(54)
سونیا فائق فرج(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بیانات و بعض ال

-  31(21)2009081198
(22)2009/8/9
كوربوراشن. شارم –یونى (71)

الیابان- ٠١١١- ٧٩٩اھیم . شیكوكوشیو شي . شو . كینسى . شیموبون 182

حفاض یستخدم لمرة واحدة(54)
اللبادسمراحمد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧١

-  32(21)2009091362
(22)2009/9/16
)بى یو بى إل ( ون تلیفوناكتیبوالجیت ال ام اریكس(71)

السوید–ستوكھولم ٨٣١٦٤-اس 

طریقة وترتیب في نظام اتصاالت(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
كرة المقدمة ومرفقات الطلبالفأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  33(21)2009101450
(22)2009/10/1
شركة ألمانیة–باســـف بالنت سینز ج م ب ة (71)

ألمانیا- لودو یجشافین ٦٧٠٥٦كارل بوش ستراس 38

AHAS مطفّرات(54)
طھ حنفي محمود(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  34(21)2011040657
(22)2011/4/27
محمد حسین عبد الحمید سلیمان(71)

ش الشرابى، االزھر، القاھره1

GPRS, GPS, SMS االتصال باالجھزه عن بعد باستخدام تقنیات الاستخدام تقنیھ (54)
وباالتصال الھاتفى

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧٢

-  35(21)PCT/NA2007/000357
(22)2007/4/10
ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(71)

سویسرا- باسیل٤٠٥٨-سى اتش، ٢١٥شفالدالیة 

مشتقات انثرانیل جدیده كمبیدات للحشرات(54)
سھیر میخائیل رزق(74)

دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   36(21)2008111886
(22)2008/11/24
ھیئة بحثیة بالیابان، جامعة ناجازاكى(71)

الیابان، ٨٥٢٨٥٢١ناجازاكى ، شى-ناجازاكى، ماشى- بونكیو,1-14

بمواد نشویة–كیب جدید و استخدامھ لتشخیص المرض المتعلق تر(54)
(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   37(21)2008101669
(22)2008/10/12
شركة مساھمھ فرنسیة–سانوفى افینتس (71)

فرنسا–باریس ٧٥٠١٣افینیو دى فرانس ، اف 174

استبدال أحادى في بمجوعة بھا٦، ٢مركب امینو بیریمیدین بھ استبدال في الموضعین (54)
٤الموضع 

سمر اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   38(21)2008101713



٧٣

(22)2008/10/19
أورثو مكنیل جانسن فارماسیوتیكال ، إنك–(71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ٠٦٠٢- ٠٨٨٦٩نیو جیرسى ، راریتان ، ٢٠٢روت -

مشتقات ترفنیل لعالج مرض الزھایمر(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   39(21)2008101714
(22)2008/10/19
.سلزوم لیمتد(71)

بریطانیا-اكس ال ١١٠كامبریدج س بى - شستر فورد ریسرش بارك،لیتل شستر فورد

استبدال احماض ثانى فنیل كربوكسیلیك و مشتقاتھا(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   40(21)2008101776
(22)2008/10/29
ایلى لیلى اند كومبانى(71)

المتحده ان الوالیات٤٦٢٨٥دینھ اندیانا بولیس والیھ اندیانا لیلى كوربوریت سنتر م
االمریكیھ

( B )بروتین كینازAKT مثبطات الـ(54)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض ال/ بعض البیانات و 



٧٤

-   41(21)2010010058
(22)2010/1/11
سامح على على(71)

القاھره-المطریھ –شارع مسجد التعاون االسالمى 33

الكھربائیھاستخدام قوه الدفع للموائع على االجسام االقل كثافھ فى تولید الطاقھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   42(21)2010101751
(22)2010/10/19
مصطفى محمود عبد الحمید سیف(71)

الفیوم-مركز یوسف الصدیق - كحك قریھ 

صانع خیز طیب(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   43(21)2011050695
(22)2011/5/4
مصطفى احمد محمد محمد ابراھیم رمیح(71)

٦٢البحیره كفرالدوار شارع احمد عرابى منزل قم 

سفن ضد الغرق(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
فكرة المقدمة ومرفقات الطلبالأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧٥

-   44(21)2011060889
(22)2011/6/1
محمود رفعت احمد عبد المعبود(71)

شارع االمام على٥المسلھ –المطریھ –القاھره 

معالج حرارى للنبات(54)
ارة الخاص باستیفاء قرار اإلداعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  45(21)2011061116
(22)2011/6/28
بالل محمد معوض(71)

القاھره-حلوان -شارع حلوان 19

رافع ھیدرولیكى(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  46(21)2011061117
(22)2011/6/28
بالل محمد معوض(71)

القاھره-حلوان -شارع حلوان 19

بقوه المغناطیسموتور یعمل (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧٦

-  47(21)2011111859
(22)2011/11/2
شركھ ھندیھ مساھمھ–لیمتد .نترناشونال فابیتك تیكنولوجیز ا(71)

الھند٤٠٠٠٥٣مومباي ) وست(جانكي سنتر اوف فیرا دیسي روود اندھیرا 615/717

جدار من البالستیك(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 

-  48(21)2011122188
(22)2011/12/29
باتیل ماندار(71)

، الھنــــد٤١١٠٠٧ناشیونال سوسیتى اینده ، بینى ٨٥بلوت ، رقم ١٢٤الى ١١٨فى 

لبرنامج سطح المكتبالبیانات المنتجھ على سطح المكتبطریقھ للتحكم عن بعد ومراقبھ (54)
مكتب الدیب(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧٧

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٧٨

-   1(21)2012081469
(22)2012/8/29
ھرفانا لیمتد ، شركھ محدوده المسئولیھ ، اسرائیل(71)

اسرائیل: المدینھ ٩٩٥٤٤ھاسیتفانیت ، بیت سمیش 32/1

وسائل منع حمل انثویھ بیولوجي(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر 

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2012091613
(22)2012/9/20
عبد الفتاح دیابعبد الفتاح منتصر (71)

شارع المیرغنى مصر الجدیده القاھره70

االرضى الالسلكى الذكى متعدد الروؤس الحاده بتكنولوجیا النانو(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، لمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التناز
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



٧٩

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



٨٠

-   1(21)2006070358
(22)2006/7/26
ھانى أحمد قطب عبد هللا(71)

.جمھوریة مصر العربیة١١٥٧١المقطم، القاھرة ٦٣شارع 5

كبائن أوتوماتیكیة التحكم للوصول إلى محتویاتھا(54)
رفض فنى:القانونىرالتقری

-   2(21)2008030550
(22)2008/3/31
بیركیر وولفغانغ(71)

)أیة تي ( ویین ١٠١٠-دي جي ، أیة /٨/١-٦أیة تي ووللزیلي / أیة تي 

زرع األسنان(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)2008081310
(22)2008/8/3
محمد علي ناصر محمد(71)

بالجالء الوردیان٢٠شارع عبد الكریم بجوار نقطة اإلسكان الصناعي رقم 

من الكبد والدم(C & B ) عالج لطرد فیروس(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



٨١

-   4(21)2008081332
(22)2008/8/5
محدودة بریطانیةشركة –جالسكو جروب لیمتد (71)

انجلترا–ان ان ٦٠جرینفورد میدلیسكس یو بي . بیركلي افینیو. جالسكو ویلكم ھاوس 

مركب جدید(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2008101730
(22)2008/10/20
شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)

ور ھوتسفیجت 2340 – 30 نـ یرس ى ب - ب ا . بلجیك

C KIT طریقة لتثبیط كیناز(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   6(21)2008101765
(22)2008/11/24
بیتر - فرانك ھیملسباش-ماتیاس ایكاردت -بورنغیر انغلھایم انترناشیونال جي ام بى اتش (71)

لیو توماس- م سایر اشی- ایكیلمان 
-المانیا - المانیا-المانیا -االمانیا - انجیلھیم ایھ ام راین ٥٥٢١٦–١٧٣بنغر شتراسھ 

المانیا
محتویة علي مثل تلك مشتقات بنزو نیتریل مستبدلة بجلیكو بیرانوسیل ، وتركیبات صیدلیة(54)

المركبات ، وإستخداماتھا وعملیة لتصنیعھا
رفض فنى:لقانونىاالتقریر



٨٢

-   7(21)2009010041
(22)2009/1/11
عبد الرحمن عبد الوھاب نور الدین/ لواء دكتور مھندس (71)

القاھرة–منیل الروضة –ش شافعى رحمى 2

مونة النباء الحدیثة(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   8(21)2009010091
(22)2009/1/20
شركة مساھمة امریكیة–اكسیلیكو أي ان سي -میدوف مارشال (71)

سالم ستریت یونیت ٢٢٧١-امریكا -٠٢١٤٦ادینجتون روود بروكلین ماساشوسیتس 90
امریكا-٠١٨٠١وبورن ماساشوسیتس ال

أنظمة تحویل كتلة حیویة(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-  9(21)2010111857
(22)2010/11/3
عبد القوى فوده ابراھیم عمران(71)

محافظھ المنوفیھ–مركز اشمون –میجریا 

موفر الزیت(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



٨٣

-  10(21)2010111875
(22)2010/11/7
رضا محمود احمد عفیف(71)

١١شقھ-ا ١عماره- عمارات بنك االسكان -شارع خلف المحافظھ -دمنھور - هالبحیر

وصلھ السیفون الذكیھ العاده استخدام المیاه(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-  11(21)2011050689
(22)2011/5/4
ذى انترناشیونال انفیستور كیش(71)

)الكویت(صافت٢٩٢٣٣،١٣١٥٣.ب.ص

نظام وطریقھ لتشغیل كارت دفع مسایر للشریعھ(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-  12(21)2011071205
(22)2011/7/18
شركھ امریكیھ مساھمھ-لیمبكو اندستریز انك(71)

)امریكا(٠٢١٠-٤٤٢١٠باث او اتش ٢١٠بوكس .ب.ص

تر و جھاز لتاسیس وتنفیذ اداه اسھم دینامیكیھطریقھ تنفیذ كمبیو(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



٨٤

-  13(21)2011122062
(22)2011/12/8
ننھیمس بى فى(71)

)ھولندا(نونھیم٦٠٨٣AC، ٦فورت

نباتات قادره على تحمل الجفاف(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



٨٥

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



٨٦

البراءات الساقطة 

-   1(11)020233
(21)1993050305
.مباشرهى تحتوى على جزیئات اكسید حدید بطریقھعملیھ اختزال مباشر للماده الت(54)

A DIRECT-REDUCTION PROCESS FOR DI-RECTLY REDUCING
PARTICULATE FOR DIRECTLY REDUCING PARTICULATE
IRONOXIDE-CONTAINING MATERIAL.

فویست البینا اندوستریاثالجن باى جى ام بى اتش(71)
سمر اللباد(74)

-   2(11)020598
(21)1995050385
مركب وصل من النوع سریع الشك المخلوط مسبقا(54)

READY MIXED,SETTING TYPE JOINT COMPOUND

یونایتد ستیتس جبسوم كو شركھ متحده(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   3(11)020738
(21)1995050409
طرفیھ محسنھ لشبكھ تركیب االسقف المعلقھوصلھ(54)

Link ends of improved network setup Ceiling

یوسج انتریورز انك شركھ مساھمھ(71)
جورج عزیز عبد الملك(74)



٨٧

-   4(11)021134
(21)1997050398
تدویرھاالمعاد-الفاطریقھ لتسجیل االداء فى تكوین ارضى باستخدام بیانات(54)

METHOQ FOR LOGGING AN EARTH FORMATION USING
RECYCLED ALPHA DATA.

شلومبرجر سیاكو انك(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   5(11)021138
(21)1993050286
عملیة اكسدة محفزة بالبروم(54)

BROMINE CATALYSED OXIDATION PROCESS

امبریال كیمیكال اندستریز بى ال سى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   6(11)021698
(21)1993050292
االالت دائریھ اھتزازیھ للغربلھ والفرز والتنقیھ والتحجیم(54)

CIRCULAR VIBRATORS

محمد محمد السید بدر(71)



٨٨

-   7(11)021707
(21)1999050546
نصف مزدوج جھاز العاب ووسیلھ تشغیلھ وطریفھ لعب باستخدام نظام اتصاالت متسلسل(54)

وطریقھ اتصال مع جھاز االلعاب فى اتجاھین
GAME DEVICE GAME MACHINE OPERATION DEVICE AND
GAME SYSTEM WHICH EMPLOY A HALF DUPLEX SERIAL
COMMUNICATION SYSTEM AND GAME DEVICE TWO WAY
COMMUNICATION METHOD

شونى كومبیوتر انترنانمنت انك(71)
اخنوخ صادق الیاس(74)

-   8(11)021871
(21)1999050555
مضاد لتھیج ھیدروكسى وحمض البتروسیلینیك كعامل-تركیبات تحتوى على احماض الفا(54)

الثر اللدغالبشره ومضاد 
PETROSELINIC ACID AS AN ANTI IRRIATANT IN
COMPOSITIONS CONTAINING ALPHA-HYDROXY ACIDS.

یونیلیفر بى ال سى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   9(11)021926
(21)1999050572
یھعملیھ لنقل مسحوق عالى الكثافھ فى وجود حواجز جانب(54)

PROCESS FOR CONVEYANCE OF POWDER MATERIALS IN
HYPERDENSE PHASE APPLICABLE TO BYPASSING
OBSTACLES .

الومنیوم بیتشینى(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)



٨٩

-  10(11)022001
(21)1999050504
العملیةحوق طبقا لھذهعملیة لنقل مسحوق عالى الكثافة وجھاز لتمییع ھذا المس(54)

PROCESS FOR CONVEYANCE OF POWDER MATERIALS IN A
HYPERDENSE BED AND POTENTIAL FLUIDIZATION DEVICE
FOR EMBODIMENT OF THIS PROCESS

الومنیوم بیتسینى(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-  11(11)022243
(21)1993050293
الشوائب العالقة بھاھ اھتزازیة ذات شكل دائرى لغربلة وفرز وتنقیة السوائل والعجائن منآل(54)

CIRCULAR VIBRATORS

محمد محمد السید بدر(71)

-  12(11)022529
(21)2001050579
وسط تخزین للتسجیل بھ ذو منطقھ لحمایھ وحفظ البیانات(54)

RECORDABLE STORAGE MEDIUM WITH PROTECTED DATA
AREA

ف. كونینكلیجك فیلیبس الكترونیكس ن (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



٩٠

-  13(11)022773
(21)2000050698
عملیھ لمعالجة اروماتیة أللكیل باستخدام حفاز الكلة صلب(54)

ALKYLAROMATIC PROCESS USING A SOLID SOLID
ALKLYATION CATALYST

یو او بى ل ل سى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  14(11)022792
(21)2001050490
ماده سیرامیك ذات مسامیھ عالیھ(54)

CERMIC MATERIAL OF HIGH POROSITY

ىبفلیدریر انفراستروكتور تكتیك جى ام بى اتش اند كو كیھ ج(71)
سمر اللباد(74)

-  15(11)023011
(21)2002050496
للتوتر السطحى مركبات ایزوستیارامید ھیدروكسى الكیل جلیكول عدید الكیلین خافض(54)

تساعد على االنسیاب
MIXED POLYALKLENE GLYCOL HYDROXYALKYL
ISOSTEARAMIDESW AS RHEOLOGY ADJUVANTS

شركة متحدة-ى سى آى أمریكاز انك آ(71)
ھدى عبد الھادى(74)



٩١

-  16(11)023402
(21)2003050475
جھاز للتاثیر المحكم على قوة تالمس درافیل الضغط(54)

A DEVICE FOR INFLUENCING THE CONTACT FORCE OF
PRESSING ROLLS IN A CONTROLLED FASHION.

ام اس دیماج ایھ جىاس (71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  17(11)023434
(21)2003050467
عملیة محسنة فائقة السرعة للزخرفة وطبع اللواصق(54)

IMPROVED HIGH SPEED EMBOSSING AND ADHESIVE
PRINTING PROCESS

وان بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
احمد عبد الھادىھدى(74)

-  18(11)023476
(21)2003050500
المستمرة عن طریق صب طریقة ووحدة درفلة تستخدم فى عملیات الدرفلة شبھ المستمرة أو(54)

جدیلة معدنیة
METHOD AND CAST-ROLLING PLANT FOR SEMI-ENDLESS
ROLLING OR ENDLESS ROLLING BY CASTING A METAL
STRAND IN PARTICULAR A STEEL STRAND WHICH IF
REQUIRED IS CROSS CUT AFTER SOLIDIFICATION

اس ام اس دیماج ایھ جى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)



٩٢

-  19(11)023781
(21)1996050385
ضیرهتركیب صیدلى یحتوى على ھیدروكلورید تیاجابین وعملیھ لتح(54)

PHARMACEUTICAL COMPOSITION CONTAINING
TIAGABINE HYDROCHLORIDE AND THE PROCESS FOR ITS
PREPARATION

س/نوفو نوردیسك أ(71)
ھدي سراج الدین(74)

-  20(11)023880
(21)2005050224
حافظة نقود ضد السرقة(54)

PORTFOLIO AGAINST THEF

محمود محمد محمود باز(71)

-  21(11)024240
(21)2005050223
كاسح األلغام(54)

THE DESTROYER FOR EARTH PUMPS

محمود محمد محمود باز(71)



٩٣

-  22(11)024972
(21)2008111910
لمستمرطریقة وجھاز إلنتاج شریحة معدنیة عن طریق الصب ا(54)

METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A METAL STRIP BY
CONTINUOUS CASTING

شركة مساھمة المانیة-اس ام اس دیماج ایھ جى (71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-  23(11)024981
(21)2008111805
جھاز النتاج شریحھ معدنیھ بواسطھ الصب المستمر(54)

DEVICE FOR PRODUCING A METAL STRIP BY CONTINUOUS
CASTING-DISPOSITIF PERMETTANT DE PRODUIRE UNE
BANDE METALLIQUE PAR COULEE CONTINUE

شركة مساھمة المانیة-س ام اس دیماج ایھ جى (71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-  24(11)024982
(21)2008111806
جھاز طریقةالنتاج شریحة معدنیة بواسطة الصب المستمر(54)

DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING A METAL STRIP BY
CONTINUOUS CASTING-DISPOSITIF ET PROCEDE
PERMETTANT DE PRODUIRE UNE BANDE METALLIQUE
PAR COULEE CONTINUE

اس ام اس دیماج ایھ جى(71)
یزوجدى نبیھ عز(74)



٩٤

-  25(11)025020
(21)PCT/NA2007/001201
طریقھ ومنشاه لتحلل االطارات بالحراره(54)

METHOD AND INSTALLATION FOR PYROLISIS OF TIRES

ابادجییف، ستیفان،-لجوتزكانوفا، رادكا، بوریسوفا - كولیف، دیمیتار ،نیكوالیف (71)
تودوروف

د اللبادسمراحم(74)

-  26(11)025141
(21)2008111803
جھاز وطریقة ألنتاج شریحة معدنیة عن طریق الصب المستمر(54)

DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING A METAL STRIP BY
CONTINUOUS CASTING

شركة مساھمة المانیة-اس ام اس دیماج ایھ جى (71)
عزیزوجدى نبیھ (74)

-  27(11)025146
(21)2008111804
طریقة وجھاز إلنتاج شریحة معدنیة بواسطة الصب المستمر(54)

METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A METAL STRIP BY
CONTINUOUS CASTING

شركة مساھمة المانیة-اس ام اس دیماج ایھ جى (71)
وجدى نبیھ عزیز(74)



٩٥

-  28(11)021377
(21)1995050423
الناتجة طریقة لتحضیر مركبات معقدة لبیروكسیكام مع سیكلودكسترین والمركبات(54)

وتركیباتھا الصیدالنیة
PROCESS FOR PREPARING PIROXICAM/CYCLODEXTRIN
COMPLEXES,THE PRODUCTS OBTAINED AND THEIR
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS

شیزى فارما سیتزى اس بى ایھ(71)
سمر اللباد(74)

-  29(11)024632
(21)2006050224
المجھرىمخلوط جدید یستعمل النضاج البویضات فى معامل اطفال االنابیب و الحقن(54)

NEW MIXTURE FOR OOCYTES MATURATION IN ICSI LAB

دى حسن بدراوىمحمد حم(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-   30(11)019896
(21)1993050263
لیفة طریقة لصنع قطعة ماصة تحتوى على قلب ماص لة نوعان من االلیاف ولوحة(54)

.لالستخدام فى ھذة الطریقة 
METHOD FOR MAKING AN ABSORBENT ARTICLE
COMPRISING AN ABSORBENT CORE HAVING TWO TYPES
OF FIBERS AND FIBER BOARD FOR USE IN SUCH A
METHOD.

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



٩٦

-   31(11)025464
(21)PCT/NA2007/001216
وسیلة نزع جدیدة إلنتاج أكسید ایثیلین(54)

NEW STRIPPER CONFIGURATION FOR THE PRODUCTION
OF ETHYLENE OXIDE

شیل انترناشونال ریسیرش ماتسشابیج بي في(71)
سمر أحمد اللباد(74)

الطلبات الساقطة

-   1(21)1995050423
(22)1995/5/25
الناتجة باتطریقة لتحضیر مركبات معقدة لبیروكسیكام مع سیكلودكسترین والمرك(54)

وتركیباتھا الصیدالنیة
PROCESS FOR PREPARING PIROXICAM/CYCLODEXTRIN
COMPLEXES,THE PRODUCTS OBTAINED AND THEIR
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS

شیزى فارما سیتزى اس بى ایھ(71)
سمر اللباد(74)

-   2(21)1998050472
(22)1998/5/2
استخدام الوز بدون ومع) بالقلف ( تصنیع لوح جیس لھ طبقة واحدة من حطب القطن (54)

والورق
MANUFACTURE OF A ONE- LAYER PARTICLEBOARD FROM
COTTON STALKS WITH BARK WITHOUT AND WITH THE
ADDITION OF BOLLS AND LEAVES,

وجیا المحلیھمركز تنمیة الصناعت الصغیرة وتطویر التكنول(71)



٩٧

-   3(21)2003050423
(22)2003/5/5
طریقھ لتحسین خواص سطح اقراص صیدلیھ(54)

METHOD TO IMPROVE SURFACE PROPERTIES OF
PHARMACEUTICAL TABLETS”.

ف. اكزو نوبل ن (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   4(21)2003050496
(22)2003/5/25
كامبتوثسینات لھا حلقھ الكتون محوره(54)

CAMPTOTHECINS WITH A MODIFIED LACTONE RING

تاو اندوسترى–سیجما -استیتو ناسیانالى بیر لو ستودیو االكیورا داى تومورى (71)
ا. ب . فارماسیوتیشى رینیت س 

ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   5(21)2006050181
(22)2006/5/7
مادة لحشو األسنان(54)

A Dental Composite Material

مغازي صالح حمدان صالح(71)



٩٨

-   6(21)2006050224
(22)2006/5/31
المجھرىمخلوط جدید یستعمل النضاج البویضات فى معامل اطفال االنابیب و الحقن(54)

NEW MIXTURE FOR OOCYTES MATURATION IN ICSI LAB

محمد حمدى حسن بدراوى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-   7(21)2007050251
(22)2007/5/20
) میثیل امینو)-3 [- ٤- ثنائى فلورو -٦، ٢( -٦-كلورو - ٥أشكال متبلورة من أمالح (54)

] ٤، ٢، ١] [ایثیل میثیل-١-ثالثى فلورو - 2 ، 2 ، 2-( 1S)]- N- {فنیل] بروبوكسى
أمین-٧-بیریمیدین [ a - ٥، ١[ ترایازولو 

CRYSTALLINE FORMS OF 5-CHLORO-6-{2,6-DIFLUORO-4-[3-
(METHYLAMINO)PROPOXY]PHENYL}-N-[(1S)-2,2,2-
TRIFLUORO-1-METHYLETHYL][l,2,4]TRlAZOLO[l,5-A]
PYRIMIDIN-7-AMINE SALTS

ویــث ھولدینجز كوربوریشن(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-   8(21)2008050763
(22)2008/5/8
طریقة لتشكیل وعاء لھ خواص اطالق محسنة(54)

method of forming a container with improved release properties

ینجز انككرافت فودز ھولد(71)
ھدى عبد الھادى(74)



٩٩

-   9(21)2008050820
(22)2008/5/19
االسنان و طاقم أدوات كل أداه عباره عن مكبس وكاحت مشترك لوضع االسمنت بحفر(54)

أغراض أخرى
Instrument kit each instrument consists of combined condenser &
excavator for cement application & other purposes

أحمد زكریا علي أحمد العدل(71)

-  10(21)2008050846
(22)2008/5/21
تولیفات جدیده ألعالف حیوانیة عضویة من الطحالب الدقیقة والنباتات(54)

Novel formulas of totally organic animal feed from microalgae and
plants.

شركة بتروتك اف اف ان ایجیبت(71)
ھدى سراج الدین(74)

-  11(21)2008050847
(22)2008/5/21
إنتاج الوقود الحیوى من بذور نخیل البلح(54)

Production of biodiesel from seeds of date palm

شركة بتروتك اف اف ان ایجیبت(71)



١٠٠

-  12(21)2008111816
(22)2008/11/9
مبدل واصل مركز لمجموعة مفاتیح كھربائیة متوسطة الفلطیة(54)

CONNECTOR SWITCH BAY FOR MEDIUM VOLTAGE
SWITCHGEAR-PANNEAU DE DISTRIBUTION POUR
INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUES
MOYENNE TENSION

ولفجانججانج،-شركة مساھمة مؤلفة و قائمة وفقا لقوانین ألمانیا –منس أكتینجزلشافت سی(71)
ماجدة ھارون(74)

-  13(21)2008111896
(22)2008/11/23
أمالح وتحویرات بلوریة منھا(54)

SALTS AND CRYSTAL MODIFICATIONS THEREOF

بیوتر كاربینسكى-اكسینجلونج جیانج -ى لى فنج ل- نوفارتیس ایھ جى (71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-  14(21)2008111897
(22)2008/11/23
مركبات عضویة(54)

PYRAZOLO [3, 4-D] PYRIMIDINE DERIVATIVES USEFUL TO
TREAT RESPIRATORY DISORDERS

جراھام شارلز-جودى فوكس ھایلر - ایان بروس -ایھ جى نوفارتیس - بریان كوكس (71)
كاثرین ھوشام- لى ایدواردس - بلومفیلد 

ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٠١

-  15(21)2009050804
(22)2009/5/28
جھاز وطریقة لتولید التیار الكھربائي یعمل بطاقة امواج البحر(54)

A system and a method to generate electric power from seashore
waves

حسن یوسف محمد دیب(71)

-  16(21)2009111704
(22)2009/11/22
مشتقات سبیروسیكلو بروبیل بیبریدین(54)

SPIROCYCLOPROPYL PIPERIDINE DERIVATIVES-DERIVES
DE PIPERIDINE SPIROCYCLOPROPYL

استرازینیكا ایھ بى(71)
ھدى سراج الدین(74)

-  17(21)2011050693
(22)2011/5/4
)اوبتى میجر(جھازالقیاس البصرى للنظاره (54)

(OPTIMESURE)OPTICAL MESUREMENTS DEVICE

مصطفي عثمان محمد فرحات(71)



١٠٢

-  18(21)2011050740
(22)2011/5/11
المیاه كمنتج ثانوىمحطھ تولید كھرباء من الریاح عاكسھ اتجاه خروج الریح مع اعذاب(54)

ELECTRIC POWER GENERATION BY WIND PLANT, WHICH
REVERSES AIR FLOW DISCHARGE DIRECTION AND
PRODUCES FRESH WATER AS SIDE PRODUCT

محمد احمد الجمیل احمد(71)

-  19(21)2011050814
(22)2011/5/24
مكمل غذائي لعالج فیروس سي(54)

Food supplement for therapy of virus c

عبد الخالق حسن یونس حسن(71)

-  20(21)2011050836
(22)2011/5/25
عبر الجلدمستحلب دقیق ھالمى منقح لتوصیل عقار الدایفلونیسال(54)

OPTIMIZED MICROEMULSION BASED GEL FOR
TRANSDERMAL DELIVERY OF DIFLUNISAL

مروه احمد السید سالم-جامعھ االسكندریھ (71)



١٠٣

-  21(21)2011050838
(22)2011/5/25
تصمیم فرید لحواجز االمواج الغاطسھ و الطویلھ و العمیقھ لمدینھ(54)

A UNIQUE DESIGN FOR LONG AND DEEP SUBMERGED
BREAKWATERS FOR ALEXANDRIA

بھاء الدین احمد عبد المجید الشرنوبي-جامعھ االسكندریھ (71)
نقطھ اتصال جامعھ االسكندریھ(74)

-  22(21)2011050855
(22)2011/5/29
زه التكییف اتوماتیكیاجھاز غسیل الوحده الخارجیھ الجھ(54)

AUTO MATIC WASHING UNIT FOR AIR COND AUT DOOR
UNIT

اشرف محمد حبشي علي الجرجاوى(71)

-  23(21)PCT/NA2005/000696
(22)2005/10/30
علیھامركبات ثیادیازین جدیدة، وعملیة لتحضیرھا، وتركیبات صیدالنیة تحتوي(54)

THIADIAZINE DERIVATIVES AND USE THEREOF AS
POSITIVE AMPA RECEPTOR MODULATORS

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر (71)
سمر اللباد(74)



١٠٤

-  24(21)PCT/NA2006/001059
(22)2006/11/8
على ھیئة ربوكسامیداتبنتان حلقى ك) اریل ھكسیل حلقى امینو غیر تجانس -4)-3(54)

معدالت لمستقبالت كیموكاین
3-(4-HETEROARYLCYCLOHEXYLAMINO)
CYCLOPENTANECARBOXYAMIDES AS MODULATORS OF
CHEMOKINE RECEPTORS

انكایــت كوربوریشن ، شركة متحدة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  25(21)PCT/NA2006/001100
(22)2006/11/19
مركبات سلفونیل إیثیل فوسفورو داي أمیدات(54)

SULFONYLETHYL PHOSPHORODIAMIDATES

أي ان سي، تیلیك(71)
سمر اللباد(74)

-  26(21)PCT/NA2006/001145
(22)2006/11/29
لالستخدامات الطبیةCRTH2 مجموعة ترابطیة للمستقبل(54)

CRTH2 RECEPTOR LIGANDS FOR MEDICINAL USES

تي ام فارما ایھ اس7(71)
سمر اللباد(74)



١٠٥

-  27(21)PCT/NA2007/001148
(22)2007/10/24
مشتقات ثنائى ھیدروبیردین(54)

DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES

ن ف اورجانون(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-  28(21)PCT/NA2007/001159
(22)2007/10/25
مثبطات الكینیسین الفتیلیة وطرق إستخدامھا(54)

MITOTIC KINESIN INHIBITORS AND METHODS OF USE
THEREOF

آراي بیوفارما انك شركة متحدة امریكیة(71)
شادي فاروق مبارك(74)

-  29(21)PCT/NA2007/001174
(22)2007/10/29
كوینولین كدواء لعالج سادس ھیدرو–٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ١-أكسو -٥-فنیل -٤مشتقات (54)

للعقم
4-PHENYL-5-OXO-l,4,5,6,7,8-HEXAHYDROQUINOLINE
DERIVATIVES AS MEDICAMENTS FOR THE TREATMENT OF
INFERTILITY

شركة محدودة المسئولیة ، ھولندان ف اورجانون ،(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٠٦

-  30(21)PCT/NA2007/001229
(22)2007/11/12
عامل مضاد تركیب صیدلي یشتمل علي عامل مضاد للفیروسات، عامل مضاد لألورام أو(54)

البورنیول، نول،للطفیلیات، وعامل فعال مختار من الكارفیول، الثیمول، االوجی
والكارفاكرول

PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING AN
ANTIVIRAL AGENT, AN ANTITUMORAL AGENT OR AN
ANTIPARASITIC AGENT, AND AN ACTIVE AGENT
SELECTED AMONG CARVEOL, THYMOL, EUGENOL,
BORNEOL AND CARVACROL

أدفانسد سینتفك دفلوبمنت(71)
محمد عبدالعال عبدالعلیم أحمد(74)

-  31(21)PCT/NA2007/001231
(22)2007/11/12
الكارفیول، تركیب صیدلي یشتمل علي عامل مضاد للبكتیریا ومركب فعال مختار من(54)

.الثیمول، االوجینول، البورنیول والكارفاكرول
PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING AN ANTI-
BACTERIAL AGENT AND AN ACTIVE INGREDIENT
SELECTED FROM CARVEOL, THYMOL, EUGENOL, BORNEOL
AND CARVACROL

أدفانسد سینتفك دفلوبمنت(71)
محمد عبدالعال عبدالعلیم أحمد(74)



١٠٧

-  32(21)PCT/NA2007/001273
(22)2007/11/21
وطرق إلستخدامھاCD40 بشریة مضادة لـأجسام مضادة (54)

HUMANIZED ANTI-CD40 ANTIBODIES AND THEIR
METHODS OF USE

جینیتیك إنك شركة أمریكیة مساھمة-٢سیاتل جینیتكس ، إنك - 1(71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)

-  33(21)PCT/NA2007/001318
(22)2007/11/27
تقات ببریدین جدیدة من أمید حمض كربوكسیليمش(54)

NOVEL PIPERIDINE CARBOXYLIC ACID AMIDE
DERIVATIVES

شركة محدودة سویسریة–اكتیلیون فارماسیوتیكالس ال تي دي (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   34(21)2008121944
(22)2008/12/1
CGRP ھضمیة بمضاداتعالج علل بالقناة ال(54)

TREATMENT OF GASTROINTESTINAL DISORDERS WITH
CGRP-ANTAGONISTS

(71)
-ھنرى دورس -بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة 

جیرھارد -كالوس ریدولف -ستیفن جورج میلیر -تیرى بویسرى - كیرستین ارندت 
سشانزلى

دى أحمد عبد الھادىھ(74)



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٤٣(العدد رقم ٢٠١٣عدد  یولیھ 



إعــــداد

أمیــرة محمــد أحمــد. مرفت توفیق عبــد اهللا        أ. أ

كریم محمد عزت بهجت فاید. أحمد حسـین أحمـــد         أ. أ

فردوس محمد عبد الحمید. أ

مراجعة

ــد یوسف     . أایناس عبد الباســــط   . أ فرج محمــــ

محمود احمد عبد المعز. أ

زینب صبــح. أ

مراجعة عامة 

مجدى مدبولــى         . أ

إشراف
عادل السعید عویضھ  / االستاذ 

القائم باعمال رئیس
مكتب براءات االختراع

مكتب براءات االختراع: الناشر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  یونیه -

والمقدمــة فــى اطــار اتفاقیــة التعــاون ٢٠١٣بیــان بالطلبــات التــى تــم قبولهــا خــالل شــهر  یونیــه -

-----------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٦

٣٢--)الجات((والمقدمة فى اطار اتفاقیة ٢٠١٣ات التى تم قبولها خالل شهر  یونیه بیان بالطلب

معاهدة باریسللطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣یونیه بیان البراءات الصادرة خالل شهر -

---------------------------------------------)نموذج منفعة( 

٣٥

اتفاقیة التعاون بشأن والمقدمة فى اطا٢٠١٣خالل شهر  یونیه بیان بالطلبات التى تم قبولها-

--------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (PCTالبراءات 

٣٨

٤١للطلبات المقدمة فى اطار معاهدة باریس ٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر یونیه 

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣ه یونیبیان البراءات الصادرة خالل شهر-

------------------------------------------PCTالبراءات 

٥٠

للطلبات المقدمة فى اطار معاهدة الجات٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر یونیه 

)MAIL BOX(-------------------------------------------

٨٨

للطلبات المقدمة فى اطار معاهدة باریس ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شهر یونیه بیان

---------------------------------------------)نموذج منفعة(

٩١

٩٤---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٩٨----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

١٠٢-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -

١١٢-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 



٢

ــا - ــ ١١٥-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

١٢٠----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٤٢---------------------------------------بیان باستدراك رفض فنى 



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2009121844
(22)2009/12/16
(71)  PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(72)Toru Terabayashi

 Emmanuel Desroques

 Satoru Umemoto

 Anthony Smits

 Hidenori Tsuboi

عبد الھادى احمد ھدى (74)
طرق و جھاز لتقییم تكوینات تحت أرضیھ(54)
(31)12/343,477
(32)2008/12/24
(33)Us
(51)int. Cl. E21B 47/10-49/10

-   2(21)2010020224
(22)2010/2/10
عادل شعبان على شعبان(71)

عادل شعبان على شعبان(72)

فلتر لمعالجھ االنبعاثات الصناعیھ(54)
(51)int. Cl. B01D45/14,F24F3/16



٤

-   3(21)2010111974
(22)2010/11/23
(71)S.A.T.E. SOCIETE D, APPLICATIONS THERMIQUES

EUROPEENNE
(72)MARTEL JEROME

OBRIST STEPHANE

اللباداحمد سمر (74)
طریقھ ضبط امداد الطاقھ وجھازه(54)
(31)09 58258
(32)2009/11/23
(33)fr
(51)int. Cl. G05B 13/02

-   4(21)2010122181
(22)2010/12/22
(71)PGS G EOPHYSICAL AS (NORWAY)

(72)Kenneth karlsen

Martin austad

Marit Ronaess

Svend Edland
Knut rossberg

محمد كامل مصطفى(74)
منظومھ لتعدیل عمق السحب للطرف االمامى لرتل مجسات جیوفیزیائیھ(54)
(31)12.655.417
(32)2009/12/30
(33)us
(51)int. Cl. G01V 1/00



٥

-   5(21)2011081371
(22)2011/8/16
(71)LEGRAND ELECTRIC LIMITED

(72)HABIB RAHMAN

STEPHEN WILMORE

اللباداحمد سمر (74)
وسیلھ قناه صندوقیھ لوقایھ الكابالت(54)
(31)1013839.4 - 1016044.8 - 1376/2010
(32)2010/8/18 - 2010/9/29 - 2010/8/16
(33)GB- GB-EG
(51)int. Cl. H02G3/04

-   6(21)2009101463
(22)2009/10/4
(71)Nalco Company

(72)Acosta Erick J.

اشرف ابراھیم عبد النبى(74)
الھیدراتتراكیب وطرق لتثبیط تكتـُّل مركبات (54)
(31)12/245849
(32)2008/10/6
(33)us
(51)int. Cl. C07D 241/04,C10L 3/06



٦

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االعت ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٨

-   1(21)2008030454
(22)2008/3/17
(71)1-SUMITOMO METAL INDUSTRIES,LTD (JAPAN)

2-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE
(FRANCE)

(72)BORDET, LAURENT

GILLOT. Laurent

PINEL.Eliette

GARD.Eric

سماس للملكیة الفكریةشركة (74)
عنصر أنبوبى ملولب مزود بغالف واقى جاف(54)
(31)0510503 - PCT/EP2006/009707
(32)2005/10/14 - 2006/10/4
(33)EP
(51)int. Cl.8 F61L 15/00, 18/58



٩

-   2(21)2008122030D1
(22)2008/12/18
(71)ALCOA INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)MYERS, Gary L.

FEDUSA, Anthony

DICK,ROBERT,E.

.كةسماس للملكیة الفكریھشر(74)
قالب تمدد و طریقة لتشكیل حاویات(54)
(31)PCT/US2007/070083 - 11/474,581
(32)2007/5/31 - 2006/6/26
(33)US
(51)int. Cl.8 B21D 51/26

-   3(21)2009050695
(22)2009/5/13
(71)SELVA, Claudio (ITALY)

(72)SELVA, Claudio

جورج عزیز عبد الملك(74)
.طریقة للتعلیم أحادیة للمواد، وحبر لتنفیذ نفس الشئ(54)
(31)BI2006A000010 - PCT/IT2007/000809 - BI2007A000002 -

BI2006A000013
(32)2006/11/16 -      2007/11/16 -     2007/2/21

2006/12/4
(33)IT
(51)int. Cl.8 B41M 3/14,C09D 11/00,G07D 7/00



١٠

-   4(21)2009091444
(22)2009/9/30
(71)UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(72)ISHIDA, Misaki

ODA, Yoshihito

TERAOKA, Satomi

BANDOH, Takeshi

UEDA, Takahiro

سمر احمد اللباد(74)
ئلھ لممسحھ تطھیر مبللھتركیبھ سا(54)
(31)2007-090661 - PCT/JP2008/055166
(32)2007/3/30 - 2008/3/13
(33)JP
(51)int. Cl.8 A47K 7/00,A61K 8/34,A61K 8/44,A61K 8/73,A61K

8/81,A61K 8/898,A61Q 19/10

-   5(21)2009121805
(22)2009/12/9
(71)MEGY, Joseph, A. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)MEGY, Joseph, A.
سمر  احمد اللباد (74)
طرق إنتاج خامس أكسید الفوسفور(54)
(31)PCT/US2007/013834
(32)2007/6/13
(33)US
(51)int. Cl.8 C08K 3/00,C08K 3/32



١١

-   6(21)2009121853
(22)2009/12/20
(71)Uni-Charm Corporation (JAPAN)

(72)NODA, Yuki

KURODA, Kenichiro

NISHIKAWA, Kumiko

سمراحمد اللباد(74)
منتج ماص(54)
(31)2007-165036 - PCT/JP2008/061014
(32)2007/6/22 - 2008/6/17
(33)JP
(51)int. Cl.8 A61F 13/15, 13/511, 13/515

-   7(21)2010010002
(22)2010/1/3
(71)FIB-SERVICES INTERNATIONAL S.A.(LUXEMBOURG)

(72)DI LORETO, Osvaldo
سمراحمد اللباد(74)
مزیج جاف لمعالجھ االسس الصامده و طریقھ تفاعلھ(54)
(31)PCT/EP2008/058563 - 2007/0336
(32)2008/7/3 - 2007/7/5
(33)BE
(51)int. Cl.8 C04B 35/66,F27D 1/16



١٢

-   8(21)2010010066
(22)2010/1/13
(71)RADIUS SYSTEMS LIMITED (UNITED KINGDOM)

(72)CHRISTODOULOU, Mario, John

RICHARDS, Lawrence, Adam, Faulkner

MUCKLE, Derek, John

سراج الدینانیس ھدى (74)
تركیبھ للصھر الكھربي(54)
(31)0713814.2 - PCT/GB2008/050580 - 07254750.8
(32)2007/7/17 -                  2008/7/16 -      2007/12/7
(33)GB
(51)int. Cl.8 B29C 65/00,F16L 37/133,F16L 47/03

-   9(21)2010030427
(22)2010/3/17
(71)1-INPEX CORPORATION (JAPAN)

2- Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (JAPAN)
3- COSMO OIL CO., LTD. (JAPAN)
4- CHIYODA CORPORATION (JAPAN)
5-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. (JAPAN)
6- Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JAPAN)
7- NIPPON OIL CORPORATION (JAPAN)

(72)YAGI, Fuyuki

KAWAZUISHI, Kenichi

شركة ابو ستة وشركاه للخدمات االداریھ واالستشاریھ(74)
فعال من جھاز طریقھ النتاج زیوت ھیدروكربونیھ من غاز طبیعى باستعاده الحراره بشكل(54)

تھذیب انبوبى
(31)PCT/JP2008/067370 - 2007-254856
(32)2008/9/18 - 2007/9/28
(33)JP
(51)int. Cl.8 C01B 3/38,C10G 2/00,C10G 45/00,C10G 47/00



١٣

-  10(21)2010061079
(22)2010/6/22
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G (SWITZERLAND)

(72)RENOLD, Peter

ZAMBACH, Werner

MAIENFISCH, Peter

MUEHLEBACH, Michel

سلوى میخائیل رزق.او/ق و سامیھ میخائیل رز.اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)
مركبات مبیده للحشرات(54)
(31)0725219.0 - 0813849.7 - PCT/EP2008/010701
(32)2007/12/24 - 2008/7/29 - 2008/12/16
(33)GB
(51)int. Cl.8 A01N 43/80,C07D 413/12

-  11(21)2010091526
(22)2010/9/13
(71)IMAGENE (FRANCE)

(72)TUFFET, Sophie

DE SOUZA, David Georges

ھدى احمد عبد الھادى(74)
DNA وعاء مصمم الستقبال وتخزین ماده حیویھ وبالتحدید(54)
(31)08,51562 - PCT/FR2009/050393
(32)2008/3/11 - 2009/3/10
(33)FR
(51)int. Cl.8 A01N 1/00,B01L 3/00,C12N 15/10



١٤

-  12(21)2010101752
(22)2010/10/19
(71)EVONIK ROHM GMBH (GERMANY)

(72)MAY, Alexander

SIEGERT, Hermann

VOGEL, Bernd

GAUDSCHUN, Kurt-Alfred

QUANDT, Thomas

سمراحمد اللباد(74)
ربوكسیليمحفز لتفاعل مركبات نیتریل لحمض ك(54)
(31)PCT/EP2009/052239 - 10 2008 001 319.6
(32)2009/2/26 - 2008/4/22
(33)DE
(51)int. Cl.8 B01J 23/34,C07C 231/06
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-  13(21)2010111906
(22)2010/11/10
(71)FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER

ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. (GERMANY)
(72)MULTRUS, Markus

NEUENDORF, Max

GRILL, Bernhard

NAGEL, Frederik

RETTELBACH, Nikolaus

LECOMTE, Jeremie

DISCH, SASCHA

ھدى انیس سراج الدین(74)
دخول شارهتمثیل اشاره ذات حزمھ ممتده النطاق على اساسإلجھاز طریقھ لتولید تمثیل (54)

باستخدام خلیط من امتداد الحزم المتناسق وامتداد الحزم المتناسق 
(31)61/166,125 - 61/168,068 - PCT/EP2010/054422 - 09181008.5
(32)2009/4/2 - 2009/4/9 - 2010/4/1 - 2009/12/30
(33)US
(51)int. Cl.8 G101L 21/02,G101L 21/02



١٦

-  14(21)2010122052
(22)2010/12/5
(71)FIKE CORPORATION (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)SHAW, Bon, F.

STILWELL, Bradford, T.

KREBILL, Michael, D.

سمراحمد اللباد(74)
قرص تفریز یتم تشكیلھ الیا لفتحھ(54)
(31)PCT/US2009/043144 - 12/133.266
(32)2009/5/7 - 2008/6/4
(33)US
(51)int. Cl.8 F 16K 17/16

-  15(21)2011020207
(22)2011/2/6
(71)EVONIK DEGUSSA GMBH (GERMANY)

(72)HEINDL, Frank

HASELHUHN, Frank

DREXEL, Claus-Peter

سلوى میخائیل رزق.او/زق و سامیھ میخائیل ر.اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)
احماض سیلیسیك جدیده معالجھ لتطبیقات التدعیم(54)
(31)PCT/EP2009/059431 - 102008035867,3
(32)2009/7/22 - 2008/8/1
(33)DE
(51)int. Cl.8 C01B 33/18



١٧

-  16(21)2011020282
(22)2011/2/21
(71)FL SMIDTH A/S (DENMARK)

(72)RITTLER, Stefan

سمر احمد اللباد(74)
ترتیبھ دفع شدیده التحمل وطاحونھ یتم دفعھا بھا(54)
(31)PCT/EP2008/060991
(32)2008/8/22
(33)EP
(51)int. Cl.8 B02C 15/00



١٨

-  17(21)2011020308
(22)2011/2/24
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(UNITED KINGDOM)
(72)LAWRENCE, Jimmy

JONES, Timothy, G., J

INDO, Kentaro

YAMATE, Tsutomu

MATSUMOTO, Noriyuki

TORIBIO, Michael

YOSHIUCHI, Hidetoshi

MEREDITH, Andrew

LAWRENCE, Nathan, S

JIANG, Li

FUJISAWA, Go

MULLINS, Oliver, C

ھدى احمد عبد الھادى(74)
كشف مركبات غاز لتحلیل مائع ثقب ارضى(54)
(31)12/198,129  - PCT /IB2009/006458
(32)2008/8/26 - 2009/8/6
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 49/00



١٩

-  18(21)2011040555
(22)2011/4/11
(71)INNOVNANO - MATERIAIS AVANCADOS, S.A.(PORTUGAL)

(72)CALADO DA SILVA, JOÃO MANUEL

DOS SANTOS ANTUNES, ELSA MARISA

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
مساحیق خزفیھ مطلیھ بطبقھ من جسیمات دقیقھ وعملیھ للحصول علیھا(54)
(31)PCT/PT2008/000040
(32)2008/10/13
(33)PT
(51)int. Cl.8 1/40,3/06,C04B 3/06,C09C 1/36

-  19(21)2011040637
(22)2011/4/21
(71)Ecolean Research & Development A/S (DENMARK)

(72)Marbe, Peter

Andersson, Lars-Erik

سمر احمد اللباد(74)
وحده تعبئھ ووحده شحن وطریقھ تصنیع وحده تعبئھ(54)
(31)0802324-4 - PCT/SE2009/051195
(32)2008/10/31 - 2009/10/21
(33)SE

(51)int. Cl.8 B65D



٢٠

-  20(21)2011060957
(22)2011/6/9
(71)ITALCEMENTI S.P.A. (ITALY)

(72)CARMINATI, Aroune

CANGIANO, Stefano

سمر  احمد اللباد (74)
لوح مركب مصنوع من المالط االسمنتي ولھ خصائص الشفافیھ(54)
(31)MI2008A002190 - PCT/EP2009/066813
(32)2008/12/11 - 2009/12/10
(33)IT
(51)int. Cl.8 E04H15/10

-  21(21)2011060967
(22)2011/6/12
(71)M.I.C. INDUSTRIES, INC. (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)ANDERSON, Todd, E.

MORELLO, Frederick

سمر  احمد اللباد (74)
قواطیع بناء منحنیھقاطوع البناء منحني، وھیكل بناء، ونظام انحناء قاطوع وطرق لعمل(54)
(31)PCT/US2009/066339 - 12/314,555
(32)2009/12/2 - 2008/12/12
(33)US
(51)int. Cl.8 B21D 5/14,E04B 1/32



٢١

-  22(21)2011061095
(22)2011/6/26
(71)1-VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (JAPAN)

2- SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD (FRANCE)
(72)PATUREAU, Claire

TARTAR, Olivier

الفكریھشركھ سماس للملكیھ(74)
وصلھ انبوبیھ محكمھ مستخدمھ في صناعھ الزیت(54)
(31)PCT/EP2009/009283 - 0807478
(32)2009/12/28 - 2008/12/29
(33)FR
(51)int. Cl.8 F16L 15/04



٢٢

-  23(21)2011061136
(22)2011/6/30
(71)CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)CHAPMAN, Josefina, T.

CHEN, Laiyuan

ZINK, James, H.

JOHNSTON, Victor, J.

REPMAN, Deborah, H.

KIMMICH, Barbara, F.

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)
یق االیثیلطرخلیك عن العملیھ متكاملھ النتاج خالت فینیل من حمض (54)
(31)12/319121 - PCT / US 2009/006726
(32)2008/12/31 - 2009/12/28
(33)US
(51)int. Cl.8 C07C 69/15, 67/055, 11/04, 67/00, 51/09, 69/14, 53/08,



٢٣

-  24(21)2011071217
(22)2011/7/20
(71)JEON, Yeong Min (REPUBLIC OF KOREA)

(72)JEON, Yeong Min

سمر  احمد اللباد (74)
نظام لمعالجھ الكربون لالمداد بحراره تفكیك الى االطارات التالفھ(54)
(31)PCT/KR2009/006887 - 10-2009-0005703
(32)2009/11/23 - 2009/1/22
(33)KR
(51)int. Cl.8 F.23.G,F.23.G,F.23.G,F.23.G

-  25(21)2011081352
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)DANA, Todd

PATTEN, James, W .

سمر  احمد اللباد (74)
تجمیع البخار وطرق الحواجز واالعمده لبنیات اساس التحكم المكبسلھ(54)
(31)PCT/US2010/023399 - 61/152,152
(32)2010/2/5 - 2009/2/12
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/00



٢٤

-  26(21)2011081355
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)PATTEN, James, W.

DANA, Todd

باد سمر  احمد الل(74)
تجمیع البخار الوسیط داخل بنیات اساس التحكم المكبسلھ(54)
(31)PCT/US2010/023515 - 61/152,157
(32)2010/2/8 - 2009/2/12
(33)us
(51)int. Cl.8 C10G 9/00

-  27(21)2011081356
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(72)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

سمر  احمد اللباد (74)
االساس المركبھ طرق السترداد الھیدروكربونات من ماده ھیدروكربونیھ باستخدام بنیھ(54)

واالجھزه المرتبطھ الموجوده تحت ضغط موجب
(31)PCT/US2010/023874 - 61/152,146
(32)2010/2/11 - 2009/2/12
(33)US
(51)int. Cl.8 C10G 9/00



٢٥

-  28(21)2011081426
(22)2011/8/25
(71)AKUMSAN PLASTIK URUNLER SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI (TURKEY)
(72)GUNDUZ, Ugur

UNLU, Ali

سمر  احمد اللباد (74)
نغطاء مراكم بالستیكي ما(54) مزدوج او حلقھ على نع للتسریب خاٍل من الصیانھ تماما لھ مكوِّ

O شكل حرف
(31)PCT/TR2009/000056 - 2009/01451
(32)2009/5/7 - 2009/2/26
(33)TR
(51)int. Cl.8 H01M 2/12

-  29(21)2011091582
(22)2011/9/22
(71)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE (FRANCE)

(72)FANTON, Xavier

DELFORGE, Christophe

MACHURA, Christophe
BERARD, STEPHANE

عبد الھادى للملكیة الفكریھ(74)
المذكورفرن وجھاز تسخین یتضمن مانعاً حراریاً وطریقھ تسخین متصلھ بالفرن(54)
(31)0952306 - PCT/FR2010/050653
(32)2009/4/8 - 2010/4/6
(33)FR
(51)int. Cl.8 CO3B 29/08,F24C 7/06



٢٦

-  30(21)2011091633
(22)2011/9/28
(71)ThssenKrupp UHDE GMBH (GERMANY)

(72)KIM, Ronald

WORBERG, Rainer

سمر  احمد اللباد (74)
خنھوحده تكویك صناعیھ تعمل باعاده تدویر غاز المد(54)
(31)PCT/EP2010/000581 - 10 2009 015 270.9
(32)2010/2/1 - 2009/4/1
(33)DE
(51)int. Cl.8 C01B 15/02,C01B 15/02,C01B 15/02

-  31(21)2011101811
(22)2011/10/26
(71)1-SzoL-LoSI, Peter (HUNGARY)

2- CSANYI, Jono  (HUNGARY)
3- SZARVAS, Tabor  (HUNGARY)

(72)SzoL-LoSI, Peter

CSANYI, Jono

SZARVAS, Tabor

سمر  احمد اللباد (74)
مرشح للسجائر(54)
(31)PCT/HU2009/000041
(32)2009/4/30
(33)HU
(51)int. Cl.8 A24D 3/14,A24D 3/16



٢٧

-  32(21)2011111929
(22)2011/11/14
(71)HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)RODGERS, John

SERRA, Marco

SWENSON, David

Glenn, Timothy S.

سمر  احمد اللباد (74)
تشكیل صدمھ ناتجھ عن ثقب بئر(54)
(31)PCT/US2010/061104
(32)2010/12/17
(33)US
(51)int. Cl.8 E74B 21/00

-  33(21)2011111960
(22)2011/11/20
(71)INDUSTRIE DE NORA S.P.A (ITALY)

(72)BRICHESE, Marianna

CALDERARA, Alice

ANTOZZI, Antonio, Lorenzo

سمر احمد اللباد(74)
مھبط لعملیات التحلیل الكھربائى(54)
(31)MI2009A000880 - PCT/EP2010/056797
(32)2009/5/19 - 2010/5/18
(33)IT
(51)int. Cl.8 C25B 11/04,C25B 11/06



٢٨

-  34(21)2011122095
(22)2011/12/14
(71)ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (SPAIN)

(72)JOVE LLOVERA, Aleix

PALOMO DEL BARRIO, Elena

BEN KHEMIS, Sabri

MOURAND, David

NOEL, Frédéric

HO-KON-TIAT, Vanessa

DAUVERGE, Jean-Luc

ANGUY, Yannick

PRIETO RIOS, Cristina

سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/ا(74)
ماده تركیبیھ لتخزین الطاقھ الحراریھ عند درجات حراره عالیھ(54)
(31)PCT/ES2010/000261 - P200901423
(32)2010/6/15 - 2009/6/16
(33)ES
(51)int. Cl.8 41/81,C09K5/02&C01B31/02&C04B35/52



٢٩

-  35(21)PCT/NA2007/000948
(22)2007/9/9
(71)XSTRATA QUEENSLAND LIMITED(AUSTRALIA)

(72)WEBB, WAYNE, KEITH

سمرأحمد اللباد(74)
الواح إلكترونیة من الصلب الذى ال یصدأ(54)
(31)PCT/AU2006/000312 - 2005901127
(32)2006/3/9 - 2005/3/9
(33)AU
(51)int. Cl.8 C25B 11/04,C25C 1/12,C25C 7/02

-  36(21)PCT/NA2007/000975
(22)2007/9/16
(71)HTC SWEDEN AB (SWEDEN)

(72)THYSELL, Håkan

سمر  احمد اللباد (74)
طرق وأداة لمعالجھ االسطح بحشیھ مرنھ(54)
(31)05005570.6 - 11/079,081 - PCT/EP2005/012360
(32)2005/3/15 - 2005/3/15 - 2005/11/16
(33)US
(51)int. Cl.8 A47L 13/16 (2006.01), B24D 11/00,13/14(2006.01),B24B

7/18(2006.01)



٣٠

-   37(21)2010071202
(22)2010/7/15
(71)ENI S.P.A.(ITALY)

(72)MIGLIO, Roberta

BIGNAZZI, Renzo

CARNELLI, Lino

سمراحمد اللباد(74)
تروبش-عملیھ لمعالجھ التیار المائى الصادر من تفاعل فیشر(54)
(31)MI2008A000080 - PCT/EP2009/000391
(32)2008/1/18 - 2009/1/14
(33)It
(51)int. Cl.8 B01D 61/44,C02F 1/04,C02F 1/469

-   38(21)2010071203
(22)2010/7/15
(71)UNI-CHARM CORPORATION(JAPAN)

(72)OBA, Kenji

YOKOE, Keijiro

FUJIKAWA, Michiyo

سمر احمد اللباد(74)
طریقھ النتاج تجمیعھ الداه ماصھ وتجمیعھ االداه الماصھ(54)
(31)2008-008530 - PCT/JP2008/071077
(32)2008/1/17 - 2008/11/20
(33)JP
(51)int. Cl.8 A41C 5/00,A61F 13/15,A61F 13/472,B65D 75/20,B65D

85/16



٣١

-   39(21)2011071250
(22)2011/7/27
(71)SILICALIA, SL (SPAIN)

(72)SANCHIS BRINES, Francisco Antonio

SCHONEVELD, Erik

ھدى انیس سراج الدین(74)
الطبقات منھ و عنصر حجرى متكتل على شكل طبق وغطاء واقى متعددمعزز طبیعى ا(54)
(31)PCT/IB2010/000152 - E 09380014
(32)2010/1/29 - 2009/1/30
(33)EP
(51)int. Cl.8 C04B41/52

-   40(21)PCT/NA2005/000260
(22)2005/5/28
(71)HSC S.A.L (LEBANON)

(72)HIGNETT, Ian, Harold.

اللباداحمد سمر (74)
وصالت لولبیَّة ُمحسَّنة لتوصیل األنابیب(54)
(31)PCT/GB 2003/ 005129 - 0227603.8
(32)2003/11/25 - 2002/11/27
(33)GB
(51)int. Cl.8 F16L 15/06



٣٢

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

)الجات( اتفاقیة والمقدمة فى اطار 



٣٣

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
"ویترتب على االعتراض فى الحاالت المشار الیھا وقف السیر فى اجراءات اصدار البراءة  



٣٤

-   1(21)2002060632
(22)2002/6/10
(71)MONSANTO TECHNOLOGY LLC

(72)skwet hyber

james k robrtz

ashay wshably

عبد الھادىاحمد ھدى (74)
عنھامعزولة على قطن وتركیبات وطرق للكشفMON 15985 مجموعة جینات خلویة(54)
(31)60/297,406
(32)2001/06/11
(33)US
(51)int. Cl. C12N15/00, 15/66,



٣٥

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
)نموذج منفعة(



٣٦

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ل ستین یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خال

یوماً من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣٧

-   1(21)2010091553
(22)2010/9/15
لیندا بلیغ السید سلیمان(71)

لیندا بلیغ السید سلیمان(72)
حافظھ ایشاربات للمحجبات(54)
(51)int. Cl.8A61G 1/05, 1/16

-   2(21)2011050815
(22)2011/5/24
بسام أحمد أحمد بدوى زاید(71)

بسام أحمد أحمد بدوى زاید(72)

.نظام مغلق لالمداد بالماء(54)
(51)int. Cl. F24F 3/147,F25B 47/02



٣٨

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یونیھ بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٩

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى ا جراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
اال ى الح راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ ت الم

"البراءة  



٤٠

-   1(21)PCT/NA2007/000390
(22)2007/4/17
(71)RETRACTABLE TECHNOLOGIE,INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(72)SHAW,THOMAS, J.

WOOD,GARY

SMALL, Mark

سمر احمد اللباد(74)
ذات قدره شفط محدودهسرنجھ ثابتھ الجرعھ(54)
(31)10/969.128 - PCT/US2005/027118
(32)2004/10/18 - 2005/7/29
(33)US
(51)int. Cl.8 A61M 5/315



٤١

بیان
٢٠١٣یونیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٤٢

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفك وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٣

-   1(11)026254
(21)2010111953
(22)2010/11/22
(71)Duravit Aktiengesellschaft

werderstraBe 36 D-78132 Hornberg - Germany
(72)Bernd Bischler

Thomas Stammel

Juan Angel de la Corte

Bernhard Nikulski

(73)
ھدى سراج الدین (74)
تجھیز صحى و سناده لتركیبھ(54)
(31)10 2009 055977.9
(32)2009/11/27
(33)DE
(51)int. Cl. E03D 11/14

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2(11)026256
(21)2009121914
(22)2009/12/27
محمد دویدار أحمد عطیھ/ السید(71)

األسكندریھ-لوران –١٤٠٢شقة –ش أبن خلكان متفرع من سیرھنك 5
محمد دویدار أحمد عطیھ/ السید(72)

(73)
شيشة االكسجين(54)
(51)int. Cl. A24B 15/22

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤

-   3(11)026258
(21)2008061064
(22)2008/6/22
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–راءات االختراعبمكتب اتصال- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33
مجدى محمود مصطفى النشار. د(72)
طریقة لمعالجة بعض البولیمرات الحیویة لتحمیل وإعادة إستخدام اإلنزیمات(54)
(51)int. Cl. A61K47/36,C07K17/10,C12N11/10

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4(11)026259
(21)2010020285
(22)2010/2/21
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–براءات االختراع المركز القومى للبحوث مكتب اتصال/ شارع التحریر33
وفاء اسماعیل عبد الفتاح/ االستاذه الدكتوره(72)

توحید ھاشم عبد الرازق محمد/ فیزیائى 

قدره لھ الجراحى من البولیمر فوسفاتلبناء العظام باقل قدر من التدخل) جل(تحضیر ھالم (54)
.على البثق

(51)int. Cl. A61L27/12, A61K6/033, 6/08,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥

-   5(11)026267
(21)2010091562
(22)2010/9/16
(71)S..A.T.E SOCIETE D APPLICATIONS THERMIQUES

EUROPEENNE
S ATI. Societe Dabelikashen Zarmekeus Airobin. Zone de Aktevty de
la Fontaine Abrobbark 90 150 - France

(72)RETIERE Bertrand

GEOFFROY Cedric

(31)0956357
(32)16/09/2009
سمر اللباد(74)
سخان میاه كھربائى بحمایھ مھبطیھ مزدوجھ(54)
(51)int. Cl. F24H 1/20

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦

-   6(11)026268
(21)2007060343
(22)2007/6/24
(71)SNAMPROGETTI S.P.A

VIALE A. DE CASPERI 16 - SAN DONATO MILANIS - MILAN -
ITALY

(72)ALESSANDRO GIANAZZA

LUCA MAIRANO

GIUSEPPE MERELLI

DOMENICO SANFILIPPO

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
ھ فى معدات ذات حزمھ انبوبیھاتانبوب ثنائى المعدن مقاوم للتآكل واستخدام(54)
(31)MI2006A001223
(32)2006/6/26
(33)IT
(51)int. Cl. F28F 21/08

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7(11)026270
(21)2006040142
(22)2006/4/11
عالء توفیق /مھندس–ابراھیم عبده محمد حبیب / مھندس–انور احمد ابراھیم خلیل / الدكتور(71)

سین غبورح

عالء توفیق /مھندس–ابراھیم عبده محمد حبیب / مھندس–انور احمد ابراھیم خلیل / الدكتور(72)
سین غبورح

النتروكربنة الصلبة للصلب(54)
(51)int. Cl. C23C 8/02, 8/30

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٧

-   8(11)026271
(21)2007090474
(22)2007/9/10
خضرة انور عبادى/ دكتور(71)

ـ الجیزة ـ جمھوریة مصر العربیة٩شقة ٣شارع الملك فیصل برج الیاسمین مدخل 54
خضرة انور عبادى/ دكتور(72)

(73)
طریقھ لتسریع تفاعل التعدد لعدید المیثیلین یوریا(54)
(51)int. Cl. C08G 4/00,C08G 12/12,

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   9(11)026276
(21)2011030353
(22)2011/3/6
(71)Fominaya sa.

carretera del pla s1ne-46117 betera -spain
(72)Gonzalez Salmron Mercedes

(73)
للملكیة الفكریةعبد الھادى(74)
اداه الشطف الھوائیھ المائیھ الحواض المرحاض(54)
(31)P201030319
(32)2010/3/5
(33)ES
(51)int. Cl. E03D1/30

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٨

-   10(11)026297
(21)2011040565
(22)2011/4/12
(71)MSK Verpackungs-Systeme GmbH

Benzstraße 47533 Kleve ,Germany
(72)Norbert Vermeulen

Enrico Czok

Michael Oymann

Frank Rolf Michels

SERGE ALEKSEEW

سھیر میخائیل رزق(74)
ل مجموعھ اجسامجھاز و طریقھ لتغلیف طبقھ رقیقھ حو(54)
(31)10003989
(32)2010/4/15
(33)DE
(51)int. Cl. B65B 9/13

سنة٢٠: مدة الحمایة

-  11(11)026300
(21)2010071258
(22)2010/7/26
رندا محمد عبد الرحمن محمود(71)

٣رقم -شارع العزبھ-العمرانیھ الشرقیھ-جیزه 
دا محمد عبد الرحمن محمودرن(72)
طریقھ النتاج النیماتودا الممرضھ للحشرات(54)

سنة٢٠: مدة الحمایة

(51)int. Cl. A01M 1/12



٥٠

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر یونیھ 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٥١

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢انون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 
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-   1(11)026253
(21)2010040589
(22)2010/4/12
(71)BASF SE

67056 Ludwigshafen- germany
(72)KERN, Andreas

PROBSTLE, Hans-Ulrich

JOHN, Tilo

STEINER, Wolfgang

MAAS, Heiko

(73)
سمر احمد اللباد(74)
عملیھ لتحضیر میالمین(54)
(31)PCT / EP2008 / 063804 )- 07118498.0(
(32)2008/10/15 - 2007/10/15
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C07D 251/60

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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-   2(11)026255
(21)2010010065
(22)2010/1/13
(71)RADIUS SYSTEMS LIMITED

LILCOTE PLANT, P.O.BOX 1, BLACKWELL, NR A LFRETON
DERBYSHIRE DE 555 JD-UK

(72)CHRISTODOULOU, Mario John

HUGHES, Colin

UTTING, Jeffrey Richard

(73)
ھدى سراج الدین(74)
للولبھ الداخلیھ) ثالثي التفرع(تركیب او تجمیع تائي (54)
(31)- PCT/GB2008/050577 - 0713810.0
(32)2007/7/17 - 2008/7/16
(33)GB - GB
(51)int. Cl. F16L 47/03,F16L 47/34

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-   3(11)026257
(21)2010030474
(22)2010/3/23
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP

10001 SEX BAINZ DRAIF THE WOODLANDZ 77380 TEXAS
UNITED STATS OF AMERICA

(72)MCDANIEL, Max P.

YU, Youlu

MARTIN, Joel L.

ROHLFING, David C.

YANG, Qing

(73)
شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
حفازات بلمره النتاج بولیمرات لھا مرونھ صھاره منخفضھ(54)
(31)PCT/US08/011056 - 11/904,735
(32)2008/9/24 - 2007/9/28
(33)US - US
(51)int. Cl. C08F 10/00, 4/6592& C07F 17/00,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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-   4(11)026261
(21)2008050854
(22)2008/5/22
(71)AUSTRALIAN CREATIVE TECHNOLOGIES PTY LTD

(AUSTRALIA)
unit 11.1488 ferntree gully road knoxfield.vic 3180-australia

(72)SHELLEY, STEPHEN

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
نظام خط أنابیب(54)
(31)PCT/AU2006/001748 - 2006903448 - 2005906494
(32)2006/11/20 - 2006/6/27 - 2005/11/22
(33)AU - AU - AU
(51)int. Cl. C02F 1/200

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-   5(11)026262
(21)2011020287
(22)2011/2/22
(71)SEIKO EPSON CORPORATION

4-1.nishishimjuku 2-chome.shinjuku-ku.tokyo163-0811-japen
(72)ISHIZAWA, Taku

SHINADA, Satoshi

NOZAWA, Izumi

KAWATE, Hiroyuki

FUKANO, Takakazu

ASAUCHI, Noboru

KOSUGI, Yasuhiko

AOKI YUJI

(73)
سمر اللباد(74)
ماده نظام امداد بماده تسجیل ولوحھ دائره كھربائیھ وھیكل وخرطوشھ حبر لجھاز استھالك(54)

تسجیل
(31)PCT/JP2010/003271 - 2009-118175
(32)2010/5/14 - 2009/5/15
(33)JP - JP
(51)int. Cl. B41J 2/175

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-   6(11)026263
(21)2008122058
(22)2008/12/22
(71)BJ SERVICES COMPANY

4601 Westway Park Blvd.,Houston, TX 77041-U.S.A
(72)MAILAND, Jason, C.

WEST, Lonnie, Christopher

SARAN, Adrian, V.

BAHR, Glenn, A.

HILL, Thomas, G., Jr.

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
تجمیعة وطریقة لعمل مسار فرعي للتعلیق اإلنزالقي لكبل معدني(54)
(31)60/805,651 - PCT/US2007/014558
(32)2006/6/23 - 2007/6/22
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 33/68, 34/10

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٨

-   7(11)026264
(21)2010122205
(22)2010/12/27
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111-JAPAN
(72)YAMAMOTO, Hiroki

(73)
سمر احمد اللباد(74)
جھاز قطع ونقل متقطع(54)
(31)PCT/JP2009/061921 - 2008-171895
(32)2009/6/30 - 2008/6/30
(33)JP - JP
(51)int. Cl. B65H 37/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-   8(11)026265
(21)2010091600
(22)2010/9/22
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111-JAPAN
(72)WATANABE, Hitoshi

KONDO, Hideki

(73)
سمر اللباد(74)
جھاز لوضع سدادات الحشو(54)
(31)PCT/JP2009/055843 - 2008-081965 - 2008-081964 - 2008-081965
(32)2009/3/24 - 2008/3/26 - 2008/3/26 - 2008/3/26
(33)JP - JP - JP - JP
(51)int. Cl. A61F 13/32

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  9(11)026266
(21)2010122111
(22)2010/12/13
(71)BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED

Chertsey Road Sunbury on Thames Middlesex TW16 7B-U.K
(72)THOMPSON, Martin

HARPER, Mark, Francis, Lucien

(73)
سمر احمد اللباد(74)
مصدر زلزالى بحرى(54)
(31)PCT/GB2009/050690 - 0811764.0 - 0811123.9
(32)2009/6/17 - 2008/6/27 - 2008/6/18
(33)GB - GB - GB
(51)int. Cl. G01V 1/145

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  10(11)026269
(21)2008071134
(22)2008/7/3
(71)AT BALANCE AMERICAS LLC (UNITED STATES OF

AMERICA)
11767 katy freeuay suite 1030 houston ,tx 77079 united states

(72)REITSMA, DONALD, G

(73)
سمرأحمد اللباد(74)
نظام ع التكوین من ثقب الحفر باستخدامطریقة لتحدید إدخال مائع التكوین في أو فقد مائ(54)

التحكم في ضغط الحیز الحلقي الدینامیكي
(31)- PCT/US2006/000088-  60/756.311
(32)2006/1/5 - 2007/1/4
(33)US - US
(51)int. Cl. F21B 47/00

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  11(11)026272
(21)2011020291
(22)2011/2/23
(71)SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Wittelsbacherplatz 2 80333 München (DE)
(72)BOSE, Shibani

(73)
ھدى سراج الدین(74)
مفتاح كھربى ذو طاقھ عالیھ الجھد بھ فجوه تحویل(54)
(31)- PCT/EP2009/060353 -10 2008 039 813.6
(32)2008/8/25 - 2009/8/11
(33)DE - DE
(51)int. Cl. H01H 33/88

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  12(11)026273
(21)2011030478
(22)2011/3/28
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

Craigmuir Chambers P.O. Box 71 Road Town, Tortola (VG)
(72)YAMATE, Tsutomu

CHEE, Soon Seong

VANNUFFELEN, Stephane

WILSON, Colin, A

IGARACHI, Juei

OUAABA, Khalid

NAITO, Koichi

(73)
ھدى احمد عبد الھادى(74)
اجھزه اسفل بئر ذو درجھ حراره عالیھ(54)
(31)- PCT /IB2009/006823 -239822 /12
(32)2008/9/29 - 2009/9/15
(33)US - IB
(51)int. Cl. E21B 47/12

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  13(11)026274
(21)2011030394
(22)2011/3/13
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC - BP

EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
[4101 Winfield Road Warrenville, Illinois 60555 (US) - Chertsey
Road Sunbury-on-Thames middlesex TW16 7BP (GB)

(72)EDWARDS, Stephen T

COLEY, Christopher J

EDWARDS, Michael L.

SHAFER, Donald F

ALBERTY, Mark W

(73)
ھدى عبد الھادى(74)
یر حالھ ثقب بئرمن بیانات قیاس موّزعھطریقھ لتقر(54)
(31)61/097128  - PCT /US 2009/056986
(32)2008/9/15 - 2009/9/15
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 33/16, 47/08

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  14(11)026275
(21)2010091584
(22)2010/9/21
(71)UNILEVER PLC

 no.41424 of Unilever House,100 Victoria Embankment,London
Greater London EC4Y 0DY  U.S.A

(72)STIRLING, Thomas

(73)
للملكیة الفكریةعبد الھادى(74)
طریقھ الزالھ البقع او االوساخ من السطح باستخدام حمض السیتریك(54)
(31)- PCT/EP2009/052592 - 08154049.4
(32)2008/4/4 - 2009/3/5
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C11D 11/00, 3/20

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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-  15(11)026277
(21)2011010123
(22)2011/1/19
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC - BP

EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
4101 Winfield Road Warrenville, IL 60555 U.S.A
 Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7BP-U.K

(72)ZIEGEL, Eric

BAILEY, Richard, S

SPRAGUE, Kip, P

(73)
للملكیة الفكریة عبد الھادى(74)
تقدیر اسوا تاكل غالف فى خط انابیب(54)
(31)  - PCT /US 2009/051379 -12/ 349851 - 61/085692
(32)2008/8/1 - 2009/7/22 - 2009/1/7
(33)US - US - US
(51)int. Cl. G06F 17/18

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  16(11)026278
(21)2011091546
(22)2011/9/18
(71)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON(PUBL)

S-164 83 Stockholm (SE)
(72)HÄGER, Peter

(73)
سمر احمد اللباد(74)
جزء برج اتصال عن بعد(54)
(31)- PCT/SE2009/051391-  61/161.506
(32)2009/3/19 - 2009/12/8
(33)US - SE
(51)int. Cl. E04H 12/12 & H019 1/12& B28B 7/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٨

-  17(11)026279
(21)2011040661
(22)2011/4/27
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.

4101 Winfield Road Warrenville, Illinois 60555 (US)
(72)SHEPHERD, James E.

RAKOW, Joseph F

PATTILLO, P

(73)
سمر اللباد(74)
جسیمات مجوفھ مرنھ لتخفف تراكم الضغط الحلقي(54)
(31)PCT/US2009/060807 - 61/110,175
(32)2009/10/15 - 2008/10/31
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B33/13, 41/00,

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  18(11)026280
(21)2011040607
(22)2011/4/18
(71)JUNG, Soo-Cheol

565-7, Songchon-dong, Daedeok-gu Daejeon 306-813 (KR)
(72)JUNG, Soo-Cheol

(73)
سمر اللباد(74)
نظام لجسم طائر یمكنھ التنقل على االرض(54)
(31)- PCT/KR2009/006030 -10-2008-0102770
(32)2008/10/20 - 2009/10/9
(33)KR - KR
(51)int. Cl. B64C 29/02

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  19(11)026281
(21)2011030470
(22)2011/3/27
(71)CHERY AUTOMOBILE CO., LTD

8 Changchun Road, Economy & Technology Development Zone
Wuhu City, Anhui 241009 (CN)

(72)WANG, Ye

(73)
سمر احمد اللباد(74)
HEV نظام اختبار عمر ادوات تحكم(54)
(31)- PCT/CN2009/074174 -200810155417
(32)2008/9/29 - 2009/9/24
(33)CN - CN
(51)int. Cl. G01M17/00, 7/007,&G05B23/00,23/02

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  20(11)026282
(21)2008101750
(22)2008/10/23
(71)HYL TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.

Av. Eugenio Clariond Garza 155,San Nicolas De Los Garza,Nuevo
Leon, 66452- MEXICO

(72)ZENDEJAS-MARTINEZ, Eugenio

(73)
سمرأحمد اللباد(74)
ھ وجھاز النتاج حدید مختزل بعملیھ اختزال مباشرهعملی(54)
(31)PCT/IB2007/001107 - 11/379,943
(32)2007/4/23 - 2006/4/24
(33)WO - US
(51)int. Cl. C21B 13/00, 13/02,F27B 1/16

سنھ ٢٠: مدة الحمایة
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-  21(11)026283
(21)2008101670
(22)2008/10/12
(71)INDUSTRIE DE NORA S.P.A (ITALY)

via bistolfi35-20134 milan-italy
(72)URGEGHE,CHRISTIAN

FEDERICO,FULVIO

(73)
سمرأحمد اللباد(74)
الكترود نشر الغاز لخالیا مرشحة لاللكترولیت(54)
(31)- PCT/EP2007/053564- MI2006A000726
(32)2006/4/12 - 2007/4/12
(33)IT - EP
(51)int. Cl. C25B 1/46, 11/03,H01M 4/86

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٣

-  22(11)026284
(21)2009091440
(22)2009/9/30
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111-
JAPAN

(72)MITSUNO, Satoshi

GODA, Hiroki

(73)
سمر اللباد(74)
قماش ماط غیر منسوج(54)
(31)PCT/JP2008/055362 - 2007-094903
(32)2008/3/24 - 2007/3/30
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61F 13/496 & B32B 5/26,D04H 1/70,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٤

-  23(11)026285
(21)2009050766
(22)2009/5/25
(71)UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111(JP)
(72)SASAYAMA, Kenichi

WAKASUGI, Kei

MUKAI, Hirotomo

TSUJI, Tomoko

HASHIMOTO, Tatsuya

(73)
سمر اللباد(74)
منتج ماص ورقیقھ مركبھ(54)
(31)- PCT/JP2007/072783- 2006-319396
(32)2006/11/27 - 2007/11/26
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61F 13/15, 13/494

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٥

-  24(11)026286
(21)2010030437
(22)2010/3/18
(71)GOODWIN, Edward, Henry - HARTSHORN, Richard, Andrew

121B Amhurst Road,London E8 2AN - 6A Graham Road,London E8
1BZ-U.K

(72)GOODWIN, Edward, Henry

HARTSHORN, Richard, Andrew

(73)
للملكیة الفكریة عبد الھادى(74)
ختزال الرش لوعاء لطقم صحىجھاز ال(54)
(31)PCT/GB2007/003563
(32)2007/9/20
(33)GB
(51)int. Cl. A47K 1/14,&E03C 1/262,&E03D 13/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٦

-  25(11)026288
(21)2010050763
(22)2010/5/12
(71)UNILEVER PLC

Unilever House,100 Victoria Embankment,London EC4Y 0DY-U.K
(72)DAS, Sanjeev, Kumar

FERNANDES, Patrick, de Barros

PAI, Nayantara

RAGHAVACHARI, Rajan

(73)
للملكیة الفكریةعبد الھادى(74)
قطع صابون منظفھ للنظافھ الشخصیھ(54)
(31)- PCT/EP2008/065479- 214191- 214190 - 2007MUM/2992
(32)2007/11/21 - 2008/10/1 - 2008/10/1 - 2008/11/13
(33)IN - IN - IN - EP
(51)int. Cl.  C11D 9/00, 13/16,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٧

-  26(11)026289
(21)2008081335
(22)2008/8/5
(71)ESCO CORPORATION

2141 nw25th avenue partland or 97210-2578 united states -U.S.A
(72)CARPENTER, Christopher, M

(73)
سمر اللباد(74)
مجموعة تأكل(54)
(31)- PCT/US2007/003993 - 60/774.401
(32)2006/2/17 - 2007/2/4
(33)US - US
(51)int. Cl. E02F9/28

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٨

-  27(11)026290
(21)2009101506
(22)2009/10/13
(71)ENI S.P.A.

Piazzale E. Mattei, 1,I-00144 Roma-U.S.A
(72)ANTONELLI, Massimo

GIAMMETTI, Salvatore

GIORI, ltaliano

SAVINI, Luca

TERZI, Luigi

(73)
سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لتقییم الموائع المتحركھ فى المناطق المقسمھ تحت التربھ(54)
(31)- PCT/EP2008/002659 - MI2007A000746
(32)2007/4/13 - 2008/3/28
(33)IT - EP
(51)int. Cl. G01V 7/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٧٩

-  28(11)026291
(21)2011030384
(22)2011/3/9
(71)SOMMER-ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH

Hans-Böckler-Str.21-27 73230 Kirchheim/Teck (DE)
(72)SCHAAF, Gerd

(73)
سمر احمد اللباد(74)
نظام تدویر لباب(54)
(31)PCT/EP2009/006337 - 10 2008 046 538.0
(32)2009/9/2 - 2008/9/10
(33)EP - DE
(51)int. Cl. E05F 15/00, 15/14, 15/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٠

-  29(11)026292
(21)2009071063
(22)2009/7/9
(71)HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

P.O. Box 1431,Duncan, OK 73533 -U.S.A
(72)DYKSTRA, Jason, D.

CURTIS, Philip, Anthony

(73)
سمر اللباد(74)
نظم وطرق لتصدیع آبار تحت أرضیة(54)
(31)- PCT/GB2007/005011-11/651,913
(32)2007/1/10 - 2007/12/28
(33)US - GB
(51)int. Cl. E21B 43/26

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨١

-  30(11)026293
(21)2010111914
(22)2010/11/10
(71)ENI S.P.A

Piazzale E. Mattei 1 I-00144 Roma - ITALY
(72)CAPACCIOLI, Simone

LUCCHESI, Mauro

BONA, Nicola Giovanni

(73)
سمر احمد اللباد(74)
الجیولوجیھ الصلبھ او السائلھجھاز قیاس للخصائص الكھربیھ للعینات(54)
(31)- PCT/EP2009/003461-  MI2008A000873
(32)2008/5/14 - 2009/5/12
(33)IT - EP
(51)int. Cl. G01N 27/04

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٢

-  31(11)026294
(21)2008121993
(22)2008/12/14
(71)PANASONIC CORPORATION

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka,5718501- JAPAN
(72)NAKAMURA, Atsushi

MIYAGAWA, Naoyasu

(73)
سمر اللباد(74)
طریقة قراءة لوسط تسجیل بیانات ضوئیة(54)
(31)PCT/JP2007/061505 - 2006-162295
(32)2007/5/31 - 2006/6/12
(33)JP - JP
(51)int. Cl. G11B 7/005, 7/125,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨٣

-  32(11)026295
(21)2010081409D
(22)2010/8/18
(71)ESCO CORPORATION

2141 nw25th avenue partland or 97210-2578 united states
(72)CARPENTER, Christopher, M

CONLKIN,DONALD,M

MORRIS,RAY J

BEARDEN,JAMES ,E

DURAND SEVEM D

(73)
سمر اللباد(74)
تجمیعة تآكل(54)
(31)- PCT/US2007/007872, 60/787.268
(32)2006/3/30 - 2007/3/28
(33)US - US
(51)int. Cl. E02F 9/28

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٤

-  33(11)026296
(21)2008111893
(22)2008/11/20
(71)COATEX S.A.S. - OMYA DEVELOPMENT AG

35, rue Ampère,Z.I. Lyon Nord,F-69730 Genay -FRANCE
Baslerstrasse 42,CH-4665 Oftringen -SWITZERLAND

(72)GANE, Patrick, A.,

BURI, Matthias

BLUM, René, Vinzenz

MONGOIN, Jacques

(73)
سمر اللباد(74)
كربونات في الحالة الجافةطریقة لطحن مواد تحتوي على خام(54)
(31)PCT/IB2007/001323 - 06/04690
(32)2007/5/22 - 2006/5/24
(33)WO - FR
(51)int. Cl. C09C 3/04, 3/10 & B02C23/06 &  3/10 & C08K 3/26 & C01F

11/18,

ھ سن٢٠: مدة الحمایة



٨٥

-  34(11)026298
(21)2010050862
(22)2010/5/26
(71)UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund - GERMANY
(72)SCHUCKER, Franz-Josef

THOMAS, Peter

(73)
سھیر میخائیل رزق(74)
اریھ فرن كوكجھاز تسویھ و طریقھ لشحن غرفھ فرن لبط(54)
(31)PCT/EP2008/009370 - 10 2007 057 348.2
(32)2008/11/6 - 2007/11/28
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C10B 37/02, 41/00, & G01S 17/08

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨٦

-  35(11)026299
(21)2010081389
(22)2010/8/18
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Schwarzwaldallee 215,CH-4058 Basel - SWITZERLAND
(72)NELSON, Alan, Frederick

(73)
سھیر میخائیل رزق (74)
صیاغات مبیده لالعشاب(54)
(31)- PCT/EP2009/000979 - 61/029,996
(32)2008/2/20 - 2009/2/12
(33)US - EP

سنھ ٢٠: الحمایةمدة 

(51)int. Cl.A01N 37/22, 37/26, 25/28, 25/04, 41/10, 43/56, 43/80, 57/20



٨٧

-  36(11)026302
(21)2010040645
(22)2010/4/20
(71)CHOURAQUI, Jean - NGUYEN, Hung

15, rue Cardinale,F-13100 Aix-en-Provence FRANCE
 746 Avenue Johnson,Mont-Royal, Quebec H4P 1C3 - CANADA

(72)CHOURAQUI, Jean

NGUYEN, Hung

(73)
سمر اللباد(74)
طرق وانظمھ لنقل محتوى متعدد الوسائط باستخدام بروتوكول نقل صوت رقمى محدد(54)
(31)PCT/IB2007/004607
(32)2007/10/26
(33)WO
(51)int. Cl. H04L 12/16,H04M 11/06,H04W 4/18

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٨٨

بیان
٢٠١٣یونیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٨٩

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
انون ر صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢ق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  والت

رار  ذا الق شر ھ ك وین ى ذل یكون   منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ ف
"فى جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٩٠

-   1(11)026287
(21)1999050553
(22)1999/5/13
(71)WARNER LAMBERT COMPANY

201 TABOR ROAD MORRIS PLAINS NEW JERSEY 07950 USA
(72)AOMATSU, Akira

(73)
للملكیة الفكریة عبد الھادى(74)
تركیب صلب مثبت یحتوى بریجابالین وجلیكول او جلیسرول كماده مرطبھ(54)
(31)133112/10
(32)1998/5/15
(33)JP
(51)int. Cl. A61K 31/195, 9/16, 47/18,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٩١

بیان
٢٠١٣یونیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
)نموذج منفعة(



٩٢

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
محق انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری ســنة ٨٢وق الملكی ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٩٣

-   1(11)026260
(21)2007010046
(22)2007/1/30
احمد محمد احمد حمد/االستاذ(71)

ـ جمھوریة مصر العربیة ٤ش٣٤المجاورة االولى ع١١اكتوبر الحى ٦مدینة 
احمد محمد احمد حمد/االستاذ(72)
(73)
ترشید استھالك المیاه(54)

سنوات ٧: مدة الحمایة

(51)int. Cl. E03D 1/10

-   2(11)026301
(21)2008060990
(22)2008/6/15
احمد على محمود محمد مصطفى -علي محمود محمد مصطفي السمان /االستاذ الدكتور(71)

محمود محمد مصطفىمحمد على-السمان 
جمھوریة مصر العربیة -- اسیوط ش القصر العیني بجوار شركة سید لألدویة 

علي محمود محمد مصطفي السمان/االستاذ الدكتور(72)

احمد على محمود محمد مصطفى السمان

محمد على محمود محمد مصطفى

(73)
عزت حسنى الضاوى(74)
جھازمعالجة انسداد عنق الرحم بمساعدة منظار البطن(54)
(51)int. Cl. A61B5/103

سنوات ٧: مدة الحمایة



٩٤

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٩٥

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٩٦

-   1(21)2012061169
(22)2012/6/24
بلین ایھ جى زو. اید(71)

القاھره- ش عائشھ التیموریھ جاردن سیتى 10

ھدى سراج الدین(74)
اداه ونظام للتخزین الوسطى والطاقھ الحراریھ(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
زوبلین ایھ جى . اید:مـــن
فىاند راومفاھارات اى- دیوتسشیس زینتروم فر لوفت :الـــى

11/07/2013 :تاریخبـ

-   2(21)2001030287
(22)2001/3/21
انتردیجیتال تیكنولوجى كوربوریشن(71)

جمھوریة مصر العربیة-١١٥١١القاھره ١٧١ب . ص

وجدى نبیھ عزیز(74)
تقسیم بالحلقة مفتوحة متعددة الثقل فى نظام اتصال مضاعف/ وحدة لضبط قدرة حلقة خارجیة (54)

الزمنى
نقل الملكیة:التقریر القانونى

كوربوریشنانتردیجیتال تیكنولوجى:مـــن
أنتیل كوربوراشن:الـــى

21/06/2003 :بـتاریخ



٩٧

-   3(21)2011040637
(22)2011/4/21
اس/ ایكولیان ریسیارش اند دیفلوبمینت ایھ (71)

الجیزه- المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١الرقم البریدى 

سمر احمد اللباد(74)
وحده تعبئھ ووحده شحن وطریقھ تصنیع وحده تعبئھ(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
اس/ایكولیان ریسیارش اند دیفلوبمینت ایھ :مـــن
ایكولیان ایھ بى:الـــى

21/04/2011 :بـتاریخ

-   4(21)2011101675
(22)2011/10/5
كوزمیتیك ، شركھ فرنسیھ-بییر فابر دیرمو(71)

القاھره–٥: شارع محمد فرید، عماره جاتنیو، الدور

او نادیھ ھارون/ماجده ھارون و(74)
محالیل متعلقھ بطب االطفال تحتوى على حاصره بیتا(54)

الملكیةنقل :التقریر القانونى
فرنسیھكوزمیتیك ، شركھ- بییر فابر دیرمو:مـــن
دیرماتولوجىبییر فابر:الـــى

09/06/2013 :بـتاریخ



٩٨

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٩٩

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



١٠٠

-   1(21)1993070489
(22)1993/7/29
دبلیو سي ھیرایوس ج م ب ھھ(71)

المانیا- ١ھاتاي ٦٣٤٥٠-ھرایستراسي د 12-14

ادىھدى احمد عبد الھ(74)
او /وخیوط تحتوى على عنصر لولبى وتجمیعاتھا واستخدامھا فى التجمیعات المذكوره كحفاز(54)

استرجاع معادن ثمینھ
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

دبلیو سي ھیرایوس ج م ب ھھ:مـــن
جىكیھ. ھیراوس ماتیریالز تكنولوجى جى ام بى اتش آند كو :الـــى

25/06/2013 :ریخبـتا

-   2(21)PCT/NA2007/000472
(22)2007/5/13
بایر شیرینج فارما اكتنجز لشافت (71)

المانیا- برلین١٣٣٥٣، ١٧٨میلیرستراسي 

سمرأحمد اللباد(74)
مھا واستخداوطریقة إلنتاجھا٥مشتقات كینولین وأیزو كینولین بھا استبدال عند الموضع (54)

كمضادات لاللتھاب والحمي
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

بایر شیرینج فارما اكتنجز لشافت:مـــن
اكتینجزلشافتبایر فارما:الـــى

14/07/2003 :بـتاریخ



١٠١

-   3(21)2011101729
(22)2011/10/17
جى ام بى اتشنیكو ھید (71)

كونستانز ، المانیا٧٨٤٦٧، ٢. ستریت –ن جوادی–بیك 

ھدى انیس سراج الدین(74)
جھاز محسن لتحویل كمیات كبیره من مسحوق مجفف الى رذاذ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
جى ام بى اتشنیكو ھید :مـــن
تاكیدا جى ام بى اتش:الـــى

09/07/2013 :بـتاریخ

-   4(21)2011020228
(22)2011/2/9
اتش.بي .ام .ھیرایوس جي.سى. دبلیو(71)

)المانیا(ھاناو ٦٣٤٥٠، ١٤- ١٢ھیرایوسستراس 

ھدى انیس سراج الدین(74)
الیاف معدنیھ كماده حفازه للمنسوجات(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اتش.بي .ام .جيھیرایوس .سى. دبلیو:مـــن
كیھ جىھیرایوس ماتیر یالیز تكنولوجى جى ام بى اتش اند كو:الـــى

07/07/2013 :بـتاریخ



٩٨

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٩٩

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



١٠٠

-   1(21)1993070489
(22)1993/7/29
دبلیو سي ھیرایوس ج م ب ھھ(71)

المانیا- ١ھاتاي ٦٣٤٥٠-ھرایستراسي د 12-14

ادىھدى احمد عبد الھ(74)
او /وخیوط تحتوى على عنصر لولبى وتجمیعاتھا واستخدامھا فى التجمیعات المذكوره كحفاز(54)

استرجاع معادن ثمینھ
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

دبلیو سي ھیرایوس ج م ب ھھ:مـــن
جىكیھ. ھیراوس ماتیریالز تكنولوجى جى ام بى اتش آند كو :الـــى

25/06/2013 :ریخبـتا

-   2(21)PCT/NA2007/000472
(22)2007/5/13
بایر شیرینج فارما اكتنجز لشافت (71)

المانیا- برلین١٣٣٥٣، ١٧٨میلیرستراسي 

سمرأحمد اللباد(74)
مھا واستخداوطریقة إلنتاجھا٥مشتقات كینولین وأیزو كینولین بھا استبدال عند الموضع (54)

كمضادات لاللتھاب والحمي
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

بایر شیرینج فارما اكتنجز لشافت:مـــن
اكتینجزلشافتبایر فارما:الـــى

14/07/2003 :بـتاریخ



١٠١

-   3(21)2011101729
(22)2011/10/17
جى ام بى اتشنیكو ھید (71)

كونستانز ، المانیا٧٨٤٦٧، ٢. ستریت –ن جوادی–بیك 

ھدى انیس سراج الدین(74)
جھاز محسن لتحویل كمیات كبیره من مسحوق مجفف الى رذاذ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
جى ام بى اتشنیكو ھید :مـــن
تاكیدا جى ام بى اتش:الـــى

09/07/2013 :بـتاریخ

-   4(21)2011020228
(22)2011/2/9
اتش.بي .ام .ھیرایوس جي.سى. دبلیو(71)

)المانیا(ھاناو ٦٣٤٥٠، ١٤- ١٢ھیرایوسستراس 

ھدى انیس سراج الدین(74)
الیاف معدنیھ كماده حفازه للمنسوجات(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اتش.بي .ام .جيھیرایوس .سى. دبلیو:مـــن
كیھ جىھیرایوس ماتیر یالیز تكنولوجى جى ام بى اتش اند كو:الـــى

07/07/2013 :بـتاریخ



١٠٢

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١٠٣

ج

-   1(21)2008081413
(22)2008/8/21
فریتز. كلوتز (71)

المانیا–رودرسیبرج ٧٣٦٣٥. ٣اوفینموھلستراس 

نظام لوحدة شمسیة من النوع المركز المكافئ(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نونىالتقریر القا
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2008111921
(22)2008/11/26
ئولیھبوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ شركھ محدوده المس(71)

انجلھایم ام رین المانیا٥٥٢١٦–بینجر ستراس د 173

للورممشتقات اریل غیر متجانس مستبدل بفینیل واستخدامھا كعوامل مضادة(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ ات و بعض البیان

-   3(21)2008121955
(22)2008/12/2
بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)

برلین المانیا١٧٨١٣٣٥٣مولر ستراس 

خماسى – 21 ، 231 ،٢١، ٢٠، ٢٠–) اسیتیل فینیل - ٤(–بیتا ١١االشكال البلوریة لـ (54)
١٩–ھیدروكسى - ١٧–فلورو 

سمر اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٤

-   4(21)2008121957
(22)2008/12/3
شركھ مساھمھ امریكیھ–اى ان سي . جینتیك (71)

امریكا-٤٩٩٠- ٩٤٠٨٠سي ایھ . سوث سان فرانسیسكو . ا دنا واي 

تركیبات وطرق لتعدیل النمو الوعائي(54)
سمر اللباد(74)

دارة الخاص باستیفاء قرار اإلاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2008122016
(22)2008/12/16
شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي فارماسوتیكالز (71)

ھولندا–سب سي بي وی١٣٨١- ان ال . ٣٦فان ھویتینالن . جیھ . سي 

تركیبة تعطى بالفم من مادة فعالة شحیحة الذوبان فى الماء(54)
سمر أحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
طلبالفكرة المقدمة ومرفقات الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6(21)2008122017
(22)2008/12/16
شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي فارماسوتیكالز (71)

ھولندا–سي بي ویسب ١٣٨١- ان ال . ٣٦فان ھویتینالن . جیھ . سي 

L-DOPA وSLV308 مستحضرات تولیفیة تشتمل علي(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:لقانونىالتقریر ا
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٥

-   7(21)2008122055
(22)2008/12/22
ترسن ، جاكوب–بى إى –بیوستش (71)

أمریكا

IL – 8 ت مستقبلمضادا(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  8(21)2008122073
(22)2008/12/24
استرازینیكا ایھ بى(71)

سودرتالجى٨٥-١٥١اس 

٣٨٥مركبات جدیدة (54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  9(21)2008122123
(22)2008/12/31
شركة مساھمة سویسریة–ال روشى أیھ جى –ھوفمان .أف(71)

سویسرا–بازل ٤٠٧٠–، سى اتش ١٢٤رینزاشیرستراس 

مماثالت جدیدة لببتید معوي نشط وعائیا(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متناز:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٦

-  10(21)2008122125
(22)2008/12/31
شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي فارماسوتیكالز (71)

ھولندا–سي بي ویسب ١٣٨١- ان ال . ٣٦ن فان ھویتینال. جیھ . سي 

جزئي ومثبط اعادة مشتقات ازا اندول مع تولیفة من مساعد مستقبل اسیتیل كولین نیموتیني(54)
امتصاص الدوبامین

سمر اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ لبیانات و بعض ا

-  11(21)2009040465
(22)2009/4/7
كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى ، شركة محدودة المسئولیة(71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة٦٠٠٩٣ثرى الكس درایف ، نورث فیلد ایلینوس 

تقلیل الدرجة القابضة فى تراكیب متعددة الفینول(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12(21)2009101580
(22)2009/10/25
شركة أمریكیة مساھمة-إى آى دى بونت دى نیمورز آند كومبانى(71)

الوالیات المتحدة األمریكیة٩٨١٩٨ماركت ستریت ، ویلمنجتون ، دى آى 1007

-Z , 4,4,4 1,1,1-HEXAFLUORO-2 لمركبات الصامدة للغلیان ومثیالتھا الخاصة بـ(54)
BUTENE

ھدى انیس سراج الدین(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٧

-  13(21)2009121842
(22)2009/12/16
ارمیلك(71)

الوالیات المتحده–) بى ام ( ١١تروت رود ، ھامیلتون ، اتش ام ١٢ھیرست ھولم ، 
االمریكیھ

طرق وتركیبات لعالج أمراض الحساسیھ(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14(21)2009121911
(22)2009/12/24
احمد نشات محمد عبده العطلھ(71)

٤٠عقار - حى الدواغره - بئر العبد -شمال سیناء 

مستحضر طبیعى بدل الھرمونات النباتیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15(21)2010050845
(22)2010/5/23
سونى كوربوریشن(71)

الیابان١٠٨-٠٠٧٥كو، طوكیو –كونان ، میناتو 1-7-1

جھاز معالجھ بیانات وطریقھ لمعالجھ البیانات(54)
موریس وھبھ موسى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٨

-  16(21)2010060920
(22)2010/6/2
بیكر ھوجز انكوربوریتد(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–٤٧٤٠–٧٧٢١٠، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

محسنھ للضخ وكذا الطریقھ) ضوئیھ(لیفھ زجاجیھ (54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء تنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب م:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17(21)2010071227
(22)2010/7/19
سمیر محمد یوسف بدوى(71)

مدخل واحد اول طریق كفر٧عماره الكھرباء شارع عاصم حمى بجوار نادى القضاه شقھ
مصیلحھ شبین الكوم محافظھ المنوفیھ مصر

امكانیھ تقلیب وتصفح المصحف باستخدام حركھ العین فقط(54)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18(21)2010101777
(22)2010/10/21
یونیـلیفر بى ال سى(71)

واى ، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، 41424
.داى ، انجلترا ٠

تركیــب تظلـــیل(54)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١٠٩

-  19(21)2010122121
(22)2010/12/15
ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)

االمریكیة، الوالیات المتحدة٤٥٢٠٢بروكتر آند جامبل بالزا ، سینسیناتى اوھایو وان

ماده ماصھ(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20(21)2011040530
(22)2011/4/6
احمد محمد حسن جمیزه(71)

ش العباسیھ–زفتى –الغربیھ 

وحده داخلیھ لجھاز التكییف(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ عض البیانات و ب

-  21(21)2011050685
(22)2011/5/3
مصطفى محمد عبد المؤمن(71)

ش احمد لمعى متفرع من شارع السد العالى المعادى الجدیده17

محمولمنع سرقھ السیاره عن طریق استخدام الھاتف ال(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٠

-  22(21)2011061115
(22)2011/6/27
فرید عبد الحمید عبد هللا على(71)

القلیوبیھ–شبرا الخیمھ ثان –عزبھ رستم –شارع عبد العظیم 20

محرك فرید حماد المغناطیسى ذو المكابس(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مة ومرفقات الطلبالفكرة المقدأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   23(21)2009121923
(22)2009/12/28
محمد مصطفى عبد الفتاح الصاوى(71)

المعادي–) تقسیم المساحة(ش أحمد عبد الرازق ھیكل تقسیم أحمد حسنین دسوقي 1

وممیزات العربیھجھاز مراقبھ وتحكم في مولدات الدیزل ذو واجھھ مستخدم رسومیھ باللغھ(54)
جدیده باستخدام المتحكم الدقیق المعالج لالشارات الرقمیھ

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   24(21)2010081403
(22)2010/8/18
شركھ مساھمھ بلجیكیھ-سولفاى (71)

بروكسیل بلجیكا١٠٥٠رو دى برنس البیر 33

عملیھ لصنع مركب واحد على االقل مشتق من االثیلین(54)
وجدى نبیھ عزیز(74)

ص باستیفاء قرار اإلدارة الخااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١١

-   25(21)PCT/NA2007/000030
(22)2007/1/14
ایرثرنیو اى بى ھولدنجزال ال سى(71)

كندا٦واى ١اتش ٢سكند ستریت اس دبلیو كالجارى البرتا تى 5740- 101

٢٥ملیھ وجھاز لصنع سماد من ماده مغذیھ ومخلفات الصرف الصحىع(54)
محمود رجائى الدقى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



١١٢

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١١٣

-   1(21)2008101731
(22)2008/10/20
شركة أمریكیة مساھمة–ماكنیل فارماسیوتیكال ، إنك –أورثو (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة٨٨٦٩، رارتیان ، أن جیھ ٢٠٢روت . أس . یو 

تیرفنیل لعالج مرض الزھایمرمشتقات(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2012091497
(22)2012/9/3
كولیسنیكوف فالدیمیر بیتروفیك(71)

روستوف أون دون روسیا، م شارع جوركوجو ١٦٠-٣٤٤٠٠٠٤٩: ب . ص 

وحده للمعالجھ البیوكیمیائیھ المعمقھ لمیاه الصرف الصحي(54)
:ةأى من المستندات التالیتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   3(21)2012091499
(22)2012/9/3
بالمدوھلین ھاوس، دورادویل رود لمریك، ایرلندا-. ریفورسیتیتش ال تي دي(71)

لین ھاوس، دورادویل رود لمریك، ایرلندابالمدوھ9640

نظام تدعیم للھیاكل الخرسانیھ وطریقھ لتدعیم ھیكل خرسانى ممدود(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

لوحات الرسم الوصف الكامل عربى،، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٤

-   4(21)2012091604
(22)2012/9/19
بلیادیس بابلیشینج ، لیمیتد(71)

أمریكا

كتاب الكترونى(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى
السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستندمستند الوكالة، 

الفحص،ولعدم سداد مصروفات



١١٥

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١١٦

-   1(21)2008040694
(22)2008/4/24
نبیل محمود الطنطاوى(71)

میدان الحجاز٣ش أحمد خشبة شقة ١٢مصر الجدیدة 

جینراال موتورزاختراع جدید وتطویر جھاز اختبار االسطوانة فى محركات السكة الحدید(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2008101626
(22)2008/10/5
شركة یابانیةیو بي اي اندستریس لیمتد ـ-٢شركة یابانیة -دایتشي سانكیو كمبني لیمتد -1(71)

یو ١٩٨٧-٩٦- ٢، الیابان ٨٤٢٦-١٠٣نیھونباشي ھونشو، شو ـ كو، طوكیو 1 -3-5 -1
الیابان٧٥٥- ٨٦٣٣اي ـ شي یاماجوشي بي

إضافة الملح وحامض منھPRASUGREL عملیة إلنتاج عالیة النقاء(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)2008101689
(22)2008/10/20
BOEHRINGER INGELHEIM - بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ(71)

PHARMA GMBH & CO. KG - POLLENTIER, Stephane - PYKE,
Robert
Binger Strasse 173,55216 - ستراس ، المانیا١٧٣انجلھایم ام راین ، 55216

Ingelheim Am Rhein - Boschmansweg 17,NL-1871 AW Schoorl - 900
Ridgebury Road,Ridgefield, Connecticut 06877

الحیضفلیبانسرین لمعالجة إضطرابات الرغبة الجنسیة بعد إنقطاعإستخدام(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١١٧

-   4(21)2009040452
(22)2009/4/5
محمود ابراھیم محمود ابراھیم(71)

ارض المغازى-كفر الجنینھ -المحلھ الكبرى -محافظة الغربیھ 

االلغامماكینھ كاسحھ(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   5(21)2009040458
(22)2009/4/6
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع- المركز القومى للبحوث / شارع البحوث 33

رفع كفاءة عملیة تصنیع السكر(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   6(21)2009040581
(22)2009/4/26
خالد محسن سلیمان السنوسى(71)

محافظة بورسعید-العرب -شارع االنصار و ابو الحسن 91

جھاز یحول العادم الى طاقة كھربیة وغازى االكسجین والھیدروجین(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١١٨

-   7(21)2009050704
(22)2009/5/13
شركھ مساھمھ امریكیھ-بیكر ھوجز انكوربوریتد (71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–٤٧٤٠–٧٧٢١٠، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

مركبات أوكسازولیدینیوم وإستخدامھا كمثبطات ھیدرات(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   8(21)2011030497
(22)2011/3/30
نادر رمسیس عزیز حنا(71)

محافظھ المنیا- میدان الساعھ–شارع ابن خصیب 7

مركبھ تسیر بال وقود(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   9(21)2011040540
(22)2011/4/7
ینناسیرود. ارزامخام -ارماندو . كامبومار (71)

-االروجواي -مالدونادو. ٣كیركونیا انتري اماتیستا واي تورمالینا سوالر .ال فورتون كالي 
االمارات–دبي ٢١٣٢٩٧بي بي اوه بوكس .ا. میدوز . ٩ستریت . ٥٧فیال 

على تروس صوره متغیره من تروس محرك یعمل تحت ضغط بالغاز بدون مكابس ویشتمل(54)
ارتدادیھحرك المذكور على مراحل متنوعھ الزالھ االنضغاط ونوابضصغیره، ویحتوي الم

رفض فنى:التقریر القانونى



١١٩

-  10(21)2011050827
(22)2011/5/24
سعید فكرى عبد المنعم حمدان(71)

ا١٢٩منزل /شارع الشھید حسنى الدسوقى/٢مدینھ السالم /محافظھ السویس

انظمھ المرور قیم الكترونى قومى للرصد والسیطره واداره حركھ المركبات فىنظام تر(54)
التفاعلیھ

رفض فنى:التقریر القانونى

-  11(21)2011071169
(22)2011/7/10
مصطفى محمد محمد عبد الوھاب(71)

االسكندریھ- المنتزه - ١٢حوض -توفیقى 

تلوث میاه الشربمشروع حل مشكلھ (54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   12(21)2011050697
(22)2011/5/4
شروق عثمان یونس عرفات-جامعھ االسكندریھ (71)

لطفي عمر١٦٤-الشاطبي - كلیھ الزراعھ –الدور االرضي قسم علوم وتكنولوجیا االلبان 
سبورتنج االسكندریھ

والمخلفات الزراعیھھ البالستیك الحیوي من البكتیریا باستخدام مخلفات الخروبصناع(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٢٠

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٢١

الطلبات الساقطة
-   1(21)1994060367

(22)1994/6/22
ستنشاق من الببتیدطریقة لتحضیر مستحضر عالجى لأل(54)

COMPOSITIONS FOR INHALATION

اكتیبوالجیت استرا(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   2(21)1996060571
(22)1996/6/20
تصریفات مخلفات طریقة للتنقیة باالستخالص من وسط سائل وإستخدام ھذه الطریقة لمعالجة(54)

ونفایات المصانع
METHOD OF PURIFICATION BY EXTRACTION FROM A
LIQUID MEDIUM AND USE OF SUCH A METHOD

محمد باجیم-میشیل فیتال جان كیولوت (71)
سمر اللباد(74)

-   3(21)1997060550
(22)1997/6/15
اصناف ماصھ قابلھ للبخر ذات كبح للرائحھ(54)

BREATHABLE ABSORBENT ARTICLES HAVING ODOUR
CONTROL

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٢٢

-   4(21)2007060309
(22)2007/6/6
المعدنى للصوباتأو شبكة لتغطیة السطح/نظام فتح وقفل لطبقة رقیقة بالستیكیة و(54)

OPENING AND CLOSURE SYSTEM OF THE PLASTIC FILM
AND/ OR NET COVERING THE ROOF OF METALLIC
GREENHOUSES

سكروفانى اورازیو(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   5(21)2007060347
(22)2007/6/28
اعلیھمركبات نفثالین جدیدة وعملیة لتحضیرھا وتركیبات صیدالنیة تشتمل(54)

New naphthalene compounds a process for their preparation and
pharmaceutical compositions containing them

لى البوراتورز سیرفز(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   6(21)2007060348
(22)2007/6/28
علیھاوتركیبات صیدالنیة تشتملمركبات نفثالین جدیدة وعملیة لتحضیرھا (54)

New naphthalene compounds a process for their preparation and
pharmaceutical compositions containing them

لى البوراتورز سیرفز(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٢٣

-   7(21)2008060903
(22)2008/6/1
مغایرةدائرة-یل مغایر مضادة لالكتئاب من بنزودایوكسانات مندمجةمشتقات أر(54)

ANTIDEPRESSANT HETEROARYL DERIVATIVES OF
HETEROCYCLE-FUSED BENZODIOXANS

ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة(71)

-   8(21)2008121943
(22)2008/12/1
عقاقیر بینیم أولیة(54)

PENEM PRODRUGS-PRODROGUES DE PENEM

دالى -انطونیو مارفات -كاترین الیزابیث بریجتى - فایـزر برودكتس انك ، شركھ متحده (71)
جوردن مكلور

ھدى عبد الھادى(74)

-   9(21)2008121963
(22)2008/12/3
عالجإیمیدازولونات وإستخدامھا كدواء ل–إیمینو (54)

AMINO- IMIDAZOLONES AND THEIR USE AS A
MEDICAMENT FOR TREATING COGNITIVE IMPAIRMENT.
ALZHEIMER DISEASE, NEURODEGENERATION AND
DEMENTIA.-NOUVEAUX COMPOSES 320

(71)

- استیفانبیرج-شركھ محدوده المسئولیھ –استكس ثیرابوتیكس لیمتد -استرازینیكا ایھ بى 
HOLENZ, Jorg -ھوجدین ، كثارینا - KOLMODIN, Karin - PLOBECK,

Niklas -روتیسى ، دیدیر - SEHGELMEBLE, Fernando - WIRSTAM,
Maria

ھدى سراج الدین(74)



١٢٤

-  10(21)2008122033
(22)2008/12/18
دريعملیة إلنتاج فیروسات الجدري وتركیبات من فیروس الج(54)

PROCESS FOR PRODUCING POXVIRUSES AND POXVIRUS
COMPOSITIONS-PROCEDE DE PRODUCTION DE POXVIRUS
ET COMPOSITIONS DE POXVIRUS

سینى- كوردیر ، یافیس - ماالرمى دانیل -شركة مساھمھ فرنسیة -ترانسجین اس ایھ (71)
كالودى

سمر اللباد(74)

-  11(21)2008122035
(22)2008/12/18
صور لجرعة مستحضر صیدالني مقسم إلي أجزاء(54)

SEGMENTED PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS-FORMES
PHARMACEUTIQUES SECABLES

سولومون ، الورینس-شركة مساھمھ أمریكیة –اكوبریاك تكنولوجیس ، اى أن سى (71)
سمر اللباد(74)

-  12(21)2008122037
(22)2008/12/21
لقاح فیروسي لناتج عودة االرتباط الجیني(54)

RECOMBINANT VIRAL VACCINE-VACCIN VIRAL
RECOMBINANT

باول ستیفان- بونیفوي جیان یوفیس -شركة مساھمھ فرنسیة -ترانسجین اس ایھ (71)
سمر اللباد(74)



١٢٥

-  13(21)2008122041
(22)2008/12/21
HTP-٥عالج مشترك (54)

5-HTP COMBINATION THERAPY-POLYTHERAPIE A BASE DE
5-HTP

تونى ولینسكى-موریلو كونى سانشیز -شركة مساھمة دینماركیة –اس /اتش لیندبیك ایھ (71)
دى

سمر اللباد(74)

-  14(21)2008122074
(22)2008/12/24
الریاح طریقة إلنتاج مركز لمسح حاجب الریاح على شكل أقراص ومركز لمسح حاجب(54)

على شكل أقراص وطریقة اإلستخدام المناظرة
METHOD FOR THE PRODUCTION OF A WINDSHIELD WIPING
CONCENTRATE IN THE FORM OF TABLETS, WINDSHIELD
WIPING CONCENTRATE, AND CORRESPONDING
PRESENTATION-PROCEDE POUR PREPARER UN
CONCENTRE DE NETTOYAGE DE VITRES SOUS FORME DE
COMPRIME, CONCENTRE DE NETTOYAGE DE VITRES ET
CONDITIONNEMENT CORRESPONDANT

لیساردى ناتال(71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)



١٢٦

-  15(21)2008122108
(22)2008/12/28
منتجات لحفظ حصاد الفاكھة والخضراوات(54)

PRESERVING PRODUCTS FOR HARVEST FRUITS AND
VEGETABLES

جارسیا كاسترو- ایة . اینوفاسیون دیسارولو اس(71)

-  16(21)2009060881
(22)2009/6/10
الصیدالنیة المحتویة علیھالقة جدیدة، وعملیة لتحضیرھا،والتركیباتمركبات أزا ثنائیة الح(54)

NEW AZABICYCLIC COMPOUNDS, A PROCESS FOR THEIR
PREPARATION

شركة فرنسیة مساھمة–لي البوراتورز سیرفیر -(71)

-  17(21)2009121751
(22)2009/12/2
كمؤشرات حیویھFGFR2B و مستقبل(FGF7) ٧خالیا اللیفیھاستخدام عامل النمو لل(54)

USE OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR 7 (FGF7) AND OF
THE RECEPTOR FGFR2B AS BIOMARKERS-UTILISATION DU
FACTEUR DE CROISSANCE DES FIBROBLASTES 7 (FGF7) ET
DU RECEPTEUR FGFR2B EN TANT QUE BIOMARQUEURS

ایر شیرنج فارما اكتینجزلشافتب(71)
سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ(74)



١٢٧

-  18(21)2009121758
(22)2009/12/3
الناضجةحث النمط الظاھري المولد للتحمل المناعي في الخالیا الشجیریة(54)

INDUCTION OF TOLEROGENIC PHENOTYPE IN MATURE
DENDRITIC CELLS-INDUCTION D''UN PHENOTYPE
TOLEROGENE DANS DES CELLULES DENDRITIQUES
MATURES

فوندازایون سینترو سان رافئیلي دیل مونت تابورشركة إیطالیة- - نوفارتیس ایھ جى (71)
مساھمة

ھدى سراج الدین(74)

-  19(21)2009121770
(22)2009/12/6
استخدامھ ومنتجات ین،- ٤- اندروست –نور -١٩- ھومو -١٨a- سیانو -بیتا١٧مشتق (54)

دوائیھ تحتوي على المشتق
17BETA-CYANO-18A-HOMO-19-NOR-ANDROST-4-ENE
DERIVATIVE, USE THEREOF AND MEDICAMENTS
CONTAINING SAID DERIVATIVE-DERIVE DE 17BETA-
CYANO-18A-HOMO-19-NOR-ANDROST-4-ENE, SON
UTILISATION, ET MEDICAMENT CONTENANT CE DERIVE

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)
شادي فاروق مبارك(74)



١٢٨

-  20(21)2009121774
(22)2009/12/6
دهبولى ببتیدات ومجاالت متغیره لجسم مضاد وعوامل مضا(54)

POLYPEPTIDES, ANTIBODY VARIABLE DOMAINS AND
ANTAGONISTS

شركة بریطانیة محدودة المسئولیة–دومانتیس لیمتد (71)
سمر احمد اللباد(74)

-  21(21)2009121794
(22)2009/12/8
ن مادهمركبات صیدلیھ لعالج القصور المزمن في القلب یضم مركب مشتق م(54)

بیرازولوبیریمیدینون
PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS FOR THE TREATMENT
OF CHRONIC HEART FAILURE COMPRISING
PYRAZOLOPYRIMIDINONE DERIVATIVE COMPOUND-
COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES POUR LE
TRAITEMENT DE L''INSUFFISANCE CARDIAQUE
CHRONIQUE COMPRENANT UN COMPOSE DERIVE DE
PYRAZOLOPYRIMIDINONE

شركھ دونجا فارمسوتیكال(71)
أحمد محمد جمال أبوعلي(74)



١٢٩

-  22(21)2009121797
(22)2009/12/9
٨٩٢مركبات جدیده (54)

NEW COMPOUNDS 892-NOUVEAUX COMPOSES 892

استرازینیكا ایھ بى(71)
الدینھدى سراج(74)

-  23(21)2009121803
(22)2009/12/9
المشتقو استخدامھ و ادویھ تحتوى علي ذلك، ین-٤-اندروست-١٩- سیانو-ß ١٧مشتق (54)

17B-CYANO-19-ANDROST-4-ENE DERIVATIVE, USE
THEREOF AND MEDICAMENTS CONTAINING SAID
DERIVATIVE-DERIVE DE 17-CYANO-19-ANDROST-4-ENE,
SON UTILISATION, ET MEDICAMENT CONTENANT CE
DERIVE

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)
سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ(74)



١٣٠

-  24(21)2009121890
(22)2009/12/23
أولیھدیس میثیل فنالفاكسین في صوره عقاقیر- Oاكسین ومن فنالفN - أكاسید(54)

N-OXIDES OF VENLAFAXINE AND O-
DESMETHYLVENLAFAXINE AS PRODRUGS-N-OXYDES DE
VENLAFAXINE ET DE O-DESMETHYLVENLAFAXINE
COMME PROMEDICAMENTS

شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي فارماسوتیكالز (71)
سمراحمد اللباد(74)

-  25(21)2009121891
(22)2009/12/23
سیلدینافیل كعقار أوليN - أكسید(54)

SILDENAFIL N-OXIDE AS PRODRUG-N-OXYDE DE
SILDENAFIL COMME PROMEDICAMENT

شركة مساھمة ھولندیة–بي في . سولفاي فارماسوتیكالز (71)
ادسمر اللب(74)

-  26(21)2010061122
(22)2010/6/29
النحاس الفلزىمتراكب كلوراید النحاس االحادى مع حامض النیكوتینك متناھى الصغرمع(54)

NANO PARTICLE COPPER (1) CHLORIDE NICOTINIC ACID
CU

صالح فتحى حسین(71)



١٣١

-  27(21)2011060888
(22)2011/6/1
مصدر جدید للبترول ال ینفذ(54)

A NEW SOURCE OF PETROLEM IS NOT BEING

احمد ھانى عبد الرحمن یوسف عبد الرحمن(71)

-  28(21)2011060897
(22)2011/6/1
استنساخ االعضاء دون اللجوء للخالیا الجذعیھ(54)

CLONING ORGANS WITHOUT USING STEM CELLS

ھویدا رفعت احمد صدیق محمد(71)

-  29(21)2011060921
(22)2011/6/6
جھاز انذار االخطبوط(54)

CAR ALARM

عمران فاروق عبد الحلیم احمد(71)



١٣٢

-  30(21)2011060940
(22)2011/6/8
المنقذ االلھى(54)

EL- MONKIS EL- ELAHY

صبحى محمود حسن عبد المجید صالح(71)

-  31(21)2011060941
(22)2011/6/8
المنقذ النبوى(54)

EL MONKIZ EL NAPWY

مصطفى احمد محمد یونس(71)

-  32(21)2011060942
(22)2011/6/8
قاتل الفیروسات(54)

M.S.W VIRA KILL

ولید عبد هللا عبد هللا حمد- صبحى محمود حسن صالح -مصطفى احمد محمد یونس (71)



١٣٣

-  33(21)2011060944
(22)2011/6/8
التحضیر لذلكالتداخل الثالثى والثنائى باستخدام حلقھ اریل نفثا ایمیدازول وطرق(54)

INTERCALATING TRIPLEXES AND DUPLEXES USING ARYL
NAPHTHOIMIDAZOL AND PROCESS FOR THE PREPARATION
THEREOF

امانى مصطفى احمد عثمان(71)

-  34(21)2011061045
(22)2011/6/21
موتور ذاتى الدوران(54)

SELF-ROTATING MOTOR

مایكل عاطف ابراھیم(71)

-  35(21)2011061132
(22)2011/6/29
االت لتدمیر االلغام و ازالتھا من ارضنا(54)

The Machines For Destruction Of The Mines And Clear It From Our
The Ground

زین العابدین احمد المتولى حجازى(71)



١٣٤

-  36(21)PCT/NA2005/000853
(22)2005/12/21
PDE10 رولو ثانى ھیدرو أیزو كوینولینات كمثبطاتبی(54)

pyrolodihydroisoquinolines as PDE10 inhibitors

شركة ألمانیة مساھمة–ألتانا فارما إیھ جى (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  37(21)PCT/NA2006/001158
(22)2006/12/4
داء البول فى معالجةGLK متجانس الستخدامھا كمنشطاتمشتقات بنزامید اریل غیر (54)

السكرى
HETROARYL BENZAMIDE DERIVATIVES FOR USE AS GLK
ACTIVATORS IN THE TREATMENT OF DIABETES

.استرا زینیكا أ ب (71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  38(21)PCT/NA2006/001160
(22)2006/12/5
تغلیفات سكریة وطرقھا(54)

SUGAR COATINGS AND METHODS THEREFOR

ویــث(71)
ھدى عبد الھادى(74)



١٣٥

-  39(21)PCT/NA2007/000523
(22)2007/5/31
والصناعھمعدة معیاریة لموصل عمومي للنظم الكھربائیة في مجالي البناء(54)

BUS MODEM FOR BUILDING AND INDUSTRIAL
ELECTRICAL SYSTEMS

فیمار اس بي آیھ شركة ایطالیھ(71)
شادي فاروق مبارك(74)

-   40(21)2009121769
(22)2009/12/6
دوائیة تحتوي على ین، استخدامھ ومنتجات-٤-أندروست- نور- ١٩-سیانو-بیتا١٧مشتق (54)

المشتق
17-CYANO-19-NOR-ANDROST-4-ENE DERIVATIVE, USE
THEREOF AND MEDICAMENTS CONTAINING SAID
DERIVATIVE-DERIVE DE 17-CYANO-19-NOR-ANDROST-4-
ENE, SON UTILISATION, ET MEDICAMENT CONTENANT CE
DERIVE

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت(71)
شادي فاروق مبارك(74)



١٣٦

البراءات الساقطة 
-   1(11)020288

(21)1993060372
(57 ت( منن میكرروب فریدنریشیاى العضویة ١٢طریقة جدیدة لفصل فیتامین ب (54)

NEW METHOD FOR ISOLATION OF VITAMIN B12 FROM
BACILLUS FREUDENREICHII (T57).

.محى محمد حافظ(71)
محمد طارق محمد(74)

-   2(11)020455
(21)1994060359
٥-ثیون ایمیدارولین-٥،٢-ایمیدارولینون -٢-مشتقات نشطة ضوئیا من مبیدات فطر (54)

تستخدم فى أبادة الفطرة
DERIVERS OPTIQUEMENT ACTIFS DE 2-INIDAZOLING-5-
ONES ET 2-IMIDAZOLINE.

بوالن اجروشیمى شركة مساھمة-رون (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   3(11)020599
(21)1994060366
مشتحضر عالجى لألستنشاق(54)

THERAPEUTIC PREPARATION FOR INHALATION

أكتیبوالجت أسترا(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٣٧

-   4(11)020664
(21)1996060476
رسي تحمیل ذاتي االنضباطك(54)

SELF ADGUSTING BEARING

كو. كوھلز (71)
سمر اللباد(74)

-   5(11)020671
(21)1994060324
مشتقات ببتید جدیده(54)

NEW PEPTIDES DERIVATIVES

اكتیبوالجت استرا(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   6(11)021009
(21)1997060555
صمام ثنائى االداء یتضمن دائرة ھیدرولیكیھ مبیتھ(54)

A DUAL ACTION VALVE INCLUDING A BILT IN HYDRAULIC
CIRCUT

شلومبرجر سیاكو انك(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٣٨

-   7(11)021198
(21)1997060585
ة ذات حویصالت خاصة لتعبئة العقاقیرعلب(54)

BLISTER PACK

استرا اكتیبوالج(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   8(11)021276
(21)1997060551
ادوات ماصة قابلھ منفثة(54)

BREATHABLE ABSORBENT ARTICLES

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ى احمد عبد الھادىھد(74)

-   9(11)022977
(21)2000060727
اوافران المقاومة الكھربیة/ نظام لتبرید افران القوس الكھربي و(54)

PROCESS AND DEVICE FOR THE OPERATION OF ELECTRIC
ARC MELTING FURNACES AND/OR RESISTANCE MELTING
FURNACES SUMMARY

سیماج اكتنجیز لشافت-اس ام اس شلومان(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)



١٣٩

-  10(11)023108
(21)2002060673
نظام دائرة مغلقة محلیة السلكیة من قطعة واحدة(54)

ONE PIECE TYPE WIRELESS LOCAL LOOP SYSTEM

ال جى الیكترونیكس انك(71)
بكیرمحمد محمد (74)

-  11(11)023150
(21)2002060743
الكروماتوجرافى بالتبادل الكتیونىعملیھ لتنقیة البروتینات الفعالة دوائیاَ عن طریق الفصل(54)

PROCESS FOR THE PURIFICATON OF
PHARMACOLOGICALLY ACTIVE PROTEINS THROUGH
CATIONIC EXCHANGE CHROMATOGRAPHY

الفا واسیرمان اس بى ایة(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  12(11)024157
(21)1998060689
فى الدمتركیب صیدلى من محسس لالنسولین وعامل مضاد الرتفاع مستوى الجلوكوز(54)

NOVEL METHOD OF TREATMENT

تحدةالمملكة الم-سمیث كالین بیتشام بى ال سى(71)
ھدي سراج الدین(74)



١٤٠

-  13(11)025678
(21)2006060244
طفایة حریق تعمل اوتوماتیكیا(54)

AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHERS WORKED BADOT
ENTERS HUMANS

عاطف عبد الستار عبد الوھاب صقر(71)

-  14(11)021484
(21)1994060367
طریقة لتحضیر مستحضر عالجى لألستنشاق من الببتید(54)

COMPOSITIONS FOR INHALATION

اكتیبوالجیت استرا(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  15(11)021627
(21)1996060571
تصریفات طریقة للتنقیة باالستخالص من وسط سائل وإستخدام ھذه الطریقة لمعالجة(54)

مخلفات ونفایات المصانع
METHOD OF PURIFICATION BY EXTRACTION FROM A
LIQUID MEDIUM AND USE OF SUCH A METHOD

محمد باجیم-میشیل فیتال جان كیولوت (71)
سمر اللباد(74)



١٤١

-  16(11)024553
(21)2007060309
المعدنى للصوباتأو شبكة لتغطیة السطح/یقة بالستیكیة ونظام فتح وقفل لطبقة رق(54)

OPENING AND CLOSURE SYSTEM OF THE PLASTIC FILM
AND/ OR NET COVERING THE ROOF OF METALLIC
GREENHOUSES

سكروفانى اورازیو(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٤٢

بیان
باستدارك رفض فنى 



١٤٣

م ٧٤٢عدد ٢٠١٣تم النشر بجریدة یونیھ  دیم تظل م تق عن رفض الطلب والصحیح انھ ت
ـ :وبیاناتھ كاالتى ٢٣/٠٥/٢٠١٣بتاریخ 

-   1(21)2006070358
(22)2006/7/26
ھانى أحمد قطب عبد هللا(71)

.العربیةجمھوریة مصر١١٥٧١رة المقطم، القاھ٦٣شارع 5
كبائن أوتوماتیكیة التحكم للوصول إلى محتویاتھا(54)



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٤٤(العدد رقم ٢٠١٣عدد  اغسطس 



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١--والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  یولیه -

والمقدمة فى اطار اتفاقیة التعاون بـشأن ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  یولیه -

-----------------------------------------PCTالبراءات 

٦

اتفاقیة التعاون بشأن والمقدمة فى اطا٢٠١٣ات التى تم قبولها خالل شهر  یولیه بیان بالطلب-

--------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (PCTالبراءات 

٢٩

معاهدة للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣یولیه بیان البراءات الصادرة خالل شهر -

------------------------------ ------------)نموذج منفعة(باریس

٣٣

٣٦--للطلبات المقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر  یولیه 

اتفاقیة التعاون بشأن للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣یولیه بیان البراءات الصادرة خالل شهر-

------------------------------------------PCTالبراءات 

٤٢

للطلبات المقدمة فى اطار معاهدة الجات٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر یولیه 

)MAIL BOX(-------------------------------------------

٥٦

للطلبات المقدمة فى اطار معاهدة باریس ٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر یولیه 

---------------------------------------------)نموذج منفعة(

٥٩

٦٢---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٦٥----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

٧٠------یة بیان بالرغبة فى منح رخص استغالل براءات اختراع داخل جمهوریة مصر العرب

٧٤------------------------------------------بیان بدمج الشركات 

٧٦-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -



٢

٨٩-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

ــا بیان بالطل- ٩٣-------------------بات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـــ

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

٩٧----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٠٧-------------------------------------------ام قضائیة بیان باحك

١٠٩--------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة



(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 
رئیس أالكادیمیة 

ومساعد الوزیر للبحث العلمى 

ماجد مصطفى الشربینى. د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمزالبیان الببلیوجرافى
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

٢٢تاریخ تقدیم الطلب 

بیانات األسبقیة  

٣١:  رقـم األسبقیـة 

٣٢:تاریخ األسبقیة  

٣٣:دولة األسبقیـة 

٤٤البراءةطلب تاریخ النشر عن قبول 

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

٥٤تسمیة االختراع

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

٧٤اسم الوكیل

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

- ٢٠٠٤١١٠٤٨٢(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٤/١١/٢٢
احمد ابو الیزید أحمد عبد الحافظ(٧١)

احمد ابو الیزید أحمد عبد الحافظ(٧٢)

احدى میسیرات تحسین كفاءة استخدام صخر الفوسفات كمصدر للتسمید الفوسفاتى باضافة((٥٤)
.Bacillus Spp) الفوسفور الحیویة بكتریا

(٥١)int. Cl. A٠١C ١٥/٠٠,C٠٥G ٣/٠٠

- ٢٠٠٧٠١٠٠٠٦(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٧/١/٩
فھمي علي فتح الباب(٧١)

فھمي علي فتح الباب(٧٢)

الصاوى صبحى الصاوى الخرامشى(٧٤)
اسقف سریعھ التركیب لكافھ انواع المبانىإلنشاءطریقھ (٥٤)
(٥١)int. Cl. E٠٤G ١١/٢٤



٤

- ٢٠٠٩٠٣٠٢٨٠(٢١)٣
(٢٢)٢٠٠٩/٣/١
(٧١)MR FRANCOIS L HOTEL

(٧٢)MR FRANCOIS L HOTEL

اللباداحمدسمر(٧٤)
دعامة أساسیة لشاشة عرض كائن یشتمل على حجیرة مفصلیة متعددة السطوح(٥٤)
(٣١)٠٨٠١٧٤٧
(٣٢)٢٠٠٨/٣/١٢
(٣٣)FR
(٥١)int. Cl. A٤٧F٥/١١

-   ٢٠٠٩٠٧١٠٥٣(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٩/٧/٧
ولمعھد بحوث البتر(٧١)

إسماعیل عبدالرحمن عبدالرحیم عیاد(٧٢)

تامر حامد عبد السمیع(٧٤)
المختزلة للكبریتات طریقة لتحضیر مبید حیوى من تركیبتین متكاملتین للقضاء على البكتریا(٥٤)

فى حقول البترول
(٥١)int. Cl. C٠٢F١٠٣/٠٦,C٠٢F٥/١٢,C٠٢F٩/٠٤



٥

-   ٢٠١٠٠١٠١٤٠(٢١)٥
(٢٢)٢٠١٠/١/٢٦
نصر قاسم احمد دیاب(٧١)

نصر قاسم احمد دیاب(٧٢)

مبرد میاه صدیق للبیئھ ویحافظ على صحھ االنسان(٥٤)
(٥١)int. Cl. C٠٢F ١/٢٢,G٢١C ١٥/٠٠

-   ٢٠١١٠٣٠٤١٢(٢١)٦
(٢٢)٢٠١١/٣/١٥
(٧١)NORINCO

(٧٢)LACROIX Pascal

شركة سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)
الخلف بالنسبھ الى اداه للطرق العامھ وتحدیدا فتحھ دخول مزوده باطار وسداد متحرك نحو(٥٤)

االطار لیكفل ان یكون السداد فى وضع مغلق فى االطار
(٣١)١٠٥١٨٣٨
(٣٢)٢٠١٠/٣/١٥
(٣٣)FR
(٥١)int. Cl. E٠٢D ٢٩/١٤



٦

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االعت ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٨

- ٢٠٠٩٠٤٠٤٧٨(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٩/٤/٨
(٧١)CABANILLAS INGENIEROS, S.L (SPAIN)

(٧٢)CABANILLAS SALDANA, Juan, Pablo

سمر احمد اللباد (٧٤)
ُمتتبع لمسار شمسى ثنائى المحور(٥٤)
(٣١)U٢٠٠٦٠٢٢٢٦ - PCT/ES٢٠٠٧/٠٠٠٥٧٤ - U٢٠٠٦٠٢٧٥٦ - U٢٠٠٦٠٢٣٧١
(٣٢)٢٠٠٦/١٠/٩ - ٢٠٠٧/١٠/٩ - ٢٠٠٦/١٢/٢٢ - ٢٠٠٦/١٠/٢٥
(٣٣)ES
(٥١)int. Cl.٨ F٢٤J ٢/٥٤,H٠١L ٣١/٠٤٢

- ٢٠٠٩١٠١٥٩٦(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٢٨
(٧١)FRADERA PELLICER, Carlos (SPAIN)

(٧٢)FRADERA PELLICER, Carlos

ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)
لوحة مالط اسمنتیھ ذات تقویھ ثنائیھ المحور سابقھ االجھاد(٥٤)
(٣١)U٢٠٠٧٠٠٩٩٣ - U٢٠٠٧٠٢٠٦٠ - PCT/ES٢٠٠٧/٠٠٠٧٠٦
(٣٢)٢٠٠٧/٥/١٤ - ٢٠٠٧/١٠/١١ - ٢٠٠٧/١٢/٣
(٣٣)ES
(٥١)int. Cl.٨ B٢٨B ١٣/٠٦,B٢٨B ٢٣/٠٠,E٠٤C ٢/٠٦



٩

- ٢٠٠٩١٠١٥٩٨(٢١)٣
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٢٨
(٧١)Blue Lagoon Bearls BTU TDI (AUSTRALIA)

(٧٢)MORGAN, Robert, Peter

سمر احمد اللباد(٧٤)
تركیبھ تتكون من مكون معالجھ وماده حاملھ لمعالجھ الماء(٥٤)
(٣١)٢٠٠٧٩٠٢٢٩٣ - PCT/AU٢٠٠٨/٠٠٠٦٠٦
(٣٢)٢٠٠٧/٥/١ - ٢٠٠٨/٥/١
(٣٣)AU
(٥١)int. Cl.٨ C٠٢F ١/٥٠,C٠٢F ١/٥٨,C٠٢F ١/٦٢

-   ٢٠٠٩١١١٧١٨(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٩/١١/٢٣
(٧١)ENI S.P.A. (ITALY)

(٧٢)PATRON, Luigi

BELLUSSI, Giuseppe

TAGLIABUE, Lorenzo

PICCOLO, Vincenzo

سمر احمد اللباد (٧٤)
نظام وعملیھ لتحول الزیوت الثقیلھ بالھیدروجین(٥٤)
(٣١)MI٢٠٠٧A ٠٠١٠٤٤ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٤١١٨
(٣٢)٢٠٠٧/٥/٢٣ - ٢٠٠٨/٥/١٩
(٣٣)IT
(٥١)int. Cl.٨ C١٠G ٤٩/٠٠



١٠

-   ٢٠١٠٠٢٠٢٢٧(٢١)٥
(٢٢)٢٠١٠/٢/١٠
(٧١)BOTTCHER, Joachim (GERMANY)

(٧٢)BOTTCHER, Joachim

PIEPLOW, Haiko

KRIEGER, Alfons-Eduard

ھدى سراج الدین(٧٤)
او مكونات تربھ لمغذیات وتربھ مخزنھ للمیاهطریقھ النتاج الدبال المستقره والغنیھ با(٥٤)

لالستخدام المستمر لالرض وانظمھ لتطویر ذلك
(٣١)PCT/EP٢٠٠٧/٠٠٧٠٨٤
(٣٢)٢٠٠٧/٨/١٠
(٣٣)EP
(٥١)int. Cl.٨ C٠٥F ١١/٠٠,C٠٥F ١٧/٠٠

-   ٢٠١٠٠٤٠٦٢٠(٢١)٦
(٢٢)٢٠١٠/٤/١٨
(٧١)GOSSAMER SPACE FRAMES (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢)REYNOLDS, Glenn, Alan

HACKBARTH, Dean, Robert

CURTIS, Gary, Noble

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
تركیبھ للوحھ من شریحھ رقیقھ على شكل جمالون دقیق(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠٠٨/٠٨٠٥٥٠ - ٦٠/٩٩٩,٨٣٣
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/٢٠ - ٢٠٠٧/١٠/١٨
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ E٠٤C ٣/٣٨



١١

- ٢٠١٠٠٧١١٨٢(٢١)٧
(٢٢)٢٠١٠/٧/١٣
(٧١)PERUKE (PROPRIETARY) LIMITED (SOUTH AFRICA)

(٧٢)PRETORIUS, Gerard

سمراحمد اللباد(٧٤)
انتاج ثالثى فلوروالتیتانیوم(٥٤)
(٣١)٢٠٠٨/٠٠٤٠٤ - PCT/IB٢٠٠٨/٠٥٥٥٥٩
(٣٢)٢٠٠٨/١/١٤ - ٢٠٠٨/١٢/٢٩
(٣٣)ZA
(٥١)int. Cl.٨ C٠١G ٢٣/٠٢,C٢٢B ٣٤/١٢

- ٢٠١٠٠٨١٣٤٩(٢١)٨
(٢٢)٢٠١٠/٨/١٠
(٧١)VAM DRILLING FRANCE (FRANCE)

(٧٢)BOULET, Jean

سماس للملكیھ الفكریھ(٧٤)
انبوب حفر مناظرعنصر سلسلھ انابیب حفر، وانبوب حفر وقسم (٥٤)
(٣١)٠٨٠٠٩٤٢ - ٠٨٠٦٢٦٢ - PCT/FR٢٠٠٩/٠٠٠١٨٧
(٣٢)٢٠٠٨/٢/٢١ - ٢٠٠٨/١١/١٠ - ٢٠٠٩/٢/١٩
(٣٣)FR
(٥١)int. Cl.٨ E٢١B ١٧/١٠,E٢١B ١٧/٢٢,E٢١B ٧/٠٤



١٢

- ٢٠١٠١٢٢٠٢٧(٢١)٩
(٢٢)٢٠١٠/١٢/١
(٧١)UNI-CHARM CORPORATION (JAPAN)

(٧٢)KINOSHITA, Akiyoshi

KENMOCHI, Yasuhiko

سمر احمد اللباد(٧٤)
منتج لالرتداء على شكل سروال وطریقة لتصنیعھ(٥٤)
(٣١)١٤٦٣١٣-٢٠٠٨ - PCT/JP٢٠٠٩/٠٥٧٨٧٠
(٣٢)٢٠٠٨/٦/٣ - ٢٠٠٩/٤/٢٠
(٣٣)JP
(٥١)int. Cl.٨ A٦١F ١٣/٤٩

- ٢٠١١٠١٠٠٠٦(٢١)١٠
(٢٢)٢٠١١/١/٢
(٧١)MARINE RESOURCES EXPLORATION INTERNATIONAL BV

(NETHERLANDS)
(٧٢)PATRICIU, Dan, costache

سمراحمد اللباد(٧٤)
طریقھ للتعدین ومعالجھ رواسب قاع البحر(٥٤)
(٣١)٠٨١٢١١٩.٦ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٠٥٤٩٠
(٣٢)٢٠٠٨/٧/٢ - ٢٠٠٨/٧/٤
(٣٣)GB
(٥١)int. Cl.٨ E٢١C ٤٥/٠٠



١٣

- ٢٠١١٠٢٠١٨٩(٢١)١١
(٢٢)٢٠١١/٢/٦
(٧١)CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)CHEN, Laiyuan

REPMAN, Deborah, R.

JOHNSTON VICTOR J.

ZINK, JAMES, H.

KIMMICH, BARBARA, F.

VAN DER WAAL, JAN, CORNELIS

ZUZA NIUK VIRGINIE
CHAPMAN, JOSEFINA, T.

ھدى احمد عبد الھادى (٧٤)
مدعم بفلز ثنائيانتاج مباشر وانتقائى لخالت اثیل من حمض خلیك باستخدام عامل حفاز(٥٤)
(٣١)١٢/٢٢١,٢٠٩ - PCT/US٢٠٠٩/٠٠٤١٨٦
(٣٢)٢٠٠٨/٧/٣١ - ٢٠٠٩/٧/٢٠
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ C٠٧C ٦٧/٠٠, ٦٩/١٤,



١٤

- ٢٠١١٠٤٠٥٤٣(٢١)١٢
(٢٢)٢٠١١/٤/١٠
(٧١)SOLVAY SA (BELGIUM)

(٧٢)BODART, Vincent

BLOYAERT, Claudine

DOMPAS, Dirk

وجدى نبیھ عزیز(٧٤)
تركیب اساسھ بولیمر ھالید الفینیل(٥٤)
(٣١)٠٨٥٦٩٦٥ - ٠٨٥٦٩٦٦ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٦٣٢٣٢
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/١٤ - ٢٠٠٨/١٠/١٤ - ٢٠٠٩/١٠/١٢
(٣٣)FR
(٥١)int. Cl.٨ C٠٨J ٥/١٨ &C٠٨F ١٤/٠٦, ٢٢٠/١٨ & C٠٨L ٢٧/٠٦, ٩٧/٠٢,

٣٣/٠٨

- ٢٠١١٠٤٠٥٦١(٢١)١٣
(٢٢)٢٠١١/٤/١٢
(٧١)SHARP KABUSHIKI KAISHA (JAPAN)

(٧٢)YUKISHIGE, SHIRAICHI,

جورج عزیز عبد الملك(٧٤)
ع، منفاخ وماكینھ تشكیل اللھ دافعھمروحھ تدفق عرضي او متقاط(٥٤)
(٣١)٢٠٠٨- ٢٧٢٢٥٥ - PCT/JP٢٠٠٩/٠٦٧٦٥٨
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/٢٢ - ٢٠٠٩/١٠/٩
(٣٣)JP
(٥١)int. Cl.٨ B٢٩C ٤٥/٢٦,B٢٩L ٣١/٠٨,F٠٤D ١٧/٠٤



١٥

- ٢٠١١٠٥٠٧٠٧(٢١)١٤
(٢٢)٢٠١١/٥/٨
(٧١)LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)SHI, Genbao

CHAMBERS, Richard, L

YARUS, Jeffrey, M

وجدى نبیھ عزیز(٧٤)
)عالي الدقھللتسجیل البیاني(نظم وطرق لحساب ولمصادقھ على صحھ نموذج رسم التغیر (٥٤)
(٣١)٠٦/١١٢,٣١٤ - PCT/US٢٠٠٩/٠٦٢٠٤٢
(٣٢)٢٠٠٨/١١/٧ - ٢٠٠٩/١٠/٢٦
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ G٠٦G ٧/٤٨



١٦

- ٢٠١١٠٥٠٧٥٥(٢١)١٥
(٢٢)٢٠١١/٥/١٥
(٧١)CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)CHAPMAN, Josefina, T.

JOHNSTON, Victor, J.

CHEN, Laiyuan

KIMMICH, Barbara, F.

ZINK, James, H

REPMAN, Deborah, R.

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(٧٤)
عملیھ متكاملھ النتاج خالت الفینیل من حمض الخلیك عن طریق االثیلین(٥٤)
(٣١)١٢/٢٩١٩٤٩ - PCT/US٢٠٠٩/٠٠٦٠١٦
(٣٢)٢٠٠٨/١١/١٤ - ٢٠٠٩/١١/٦
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ C٠٧C ٦٧/٠٥

- ٢٠١١٠٦١٠٦٢(٢١)١٦
(٢٢)٢٠١١/٦/٢١
(٧١)THYSSENKRUP (GERMANY)

UHDE GMBH
(٧٢)KIM, Ronald
سمر احمد اللباد(٧٤)
الحرارهطریقھ للتشغیل الدورى لصفوف فرن الكوك من غرف فرن كوك تعمل باستخالص(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٩١٠٣ - ١٠ ٢٠٠٨ ٠٦٤ ٢٠٩.٦
(٣٢)٢٠٠٩/١٢/١٨ - ٢٠٠٨/١٢/٢٢
(٣٣)DE
(٥١)int. Cl.٨ C١٠B ١٥/٠٢,C١٠B ٤٥/٠٠,F٠١K ٣/١٨,F٢٢B ١/١٨



١٧

- ٢٠١١٠٨١٣٣٣(٢١)١٧
(٢٢)٢٠١١/٨/٩
(٧١)CBE GLOBAL HOLDINGS, INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)CHILDERS, Peter

BLITZ, Jonathan, N.

CARUCCI, James

DRAPER, Ronald

سمر احمد اللباد(٧٤)
نظام وطریقھ مشغل غیر خطي(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٠٠٢٢٠ - PCT/US٢٠٠٩/٠٠٠٨٢٥ - ٦١/٢١٣.٥٩٦
(٣٢)٢٠١٠/١/٢٧ - ٢٠٠٩/٢/١٠ - ٢٠٠٩/٦/٢٣
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ F١٥B ١٣/٠٠

- ٢٠١١٠٨١٣٥٣(٢١)١٨
(٢٢)٢٠١١/٨/١١
(٧١)RED LEAF RESOURCES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

سمر احمد اللباد (٧٤)
التركیبات الداخلیھاجھزه حراریھ للنقل بالحمل الحراري السترداد الھیدروكربونات من(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢٤١٤٢ - ٦١/١٥٢,١٤١
(٣٢)٢٠١٠/٢/١٢ - ٢٠٠٩/٢/١٢
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ C١٠G ٩/٠٠



١٨

- ٢٠١١٠٨١٣٥٤(٢١)١٩
(٢٢)٢٠١١/٨/١١
(٧١)RED LEAF RESOURCES, INC(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

سمر احمد اللباد (٧٤)
قناه تسخین مموجھ وطریقھ استخدامھا في التمدد الحراري وتخفیف الھبوط(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢٣٩٣٥ - ٦١/١٥٢,١٥٠
(٣٢)٢٠١٠/٢/١١ - ٢٠٠٩/٢/١٢
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ E٢١B ٤٣/٠٠

- ٢٠١١٠٨١٣٥٧(٢١)٢٠
(٢٢)٢٠١١/٨/١١
(٧١)RED LEAF RESOURCES, INC.

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

مر احمد اللباد س(٧٤)
جھاز ربط قناه مفصلي(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢٣٩٢٧ - ٦١/١٥٢,١٨٠
(٣٢)٢٠١٠/٢/١١ - ٢٠٠٩/٢/١٢
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ E٢١B ٤٣/٠٠



١٩

- ٢٠١١٠٨١٣٥٨(٢١)٢١
(٢٢)٢٠١١/٨/١١
(٧١)RED LEAF RESOURCES, INC(UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

ERICKSEN, ERIK

سمر احمد اللباد (٧٤)
االساس المركبھ واجھزه طرق السترداد المعادن من الماده الھیدروكربونیھ باستخدام بنیھ(٥٤)

مرتبطھ
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢٣٧٦٣ - ٦١/١٥٢,٢٠٧
(٣٢)٢٠١٠/٢/١٠ - ٢٠٠٩/٢/١٢
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ C١٠G ٢١/٠٠

- ٢٠١١٠٨١٣٥٩(٢١)٢٢
(٢٢)٢٠١١/٨/١١
(٧١)RED LEAF RESOURCES, INC (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

سمر احمد اللباد (٧٤)
التحكم فى الكربون وعزلھ من بنیات اساس التحكم المكبسلھ(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢٣٧٤٠ - ٦١/١٥٢,٢٢٠
(٣٢)٢٠١٠/٢/١٠ - ٢٠٠٩/٢/١٢
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ C١٠G ٢٩/٠٤



٢٠

- ٢٠١١٠٨١٣٧٥(٢١)٢٣
(٢٢)٢٠١١/٨/١٧
(٧١)MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)MCALISTER, Roy, E.
ینھدى انیس سراج الد(٧٤)
جھاز وطریقھ للتحكم النووى اثناء التحلیل الكھربائى(٥٤)
(٣١)٦١/١٥٣.٢٥٣ - ٦١/٢٣٧.٤٧٦ - ٦١/٣٠٤.٤٠٣ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٤٤٩٩
(٣٢)٢٠٠٩/٢/١٧ - ٢٠٠٩/٨/٢٧ - ٢٠١٠/٢/١٣ - ٢٠١٠/٢/١٧
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ H٠١M ٨/١٦

- ٢٠١١٠٨١٣٩١(٢١)٢٤
(٢٢)٢٠١١/٨/٢١
(٧١)ECODUNA TECHNOLOGIE GMBH (AUSTRIA)

(٧٢)EMMINGER, Franz

MOHR, Martin

محمد طـارق ابـو رجــب(٧٤)
جھاز لعملیھ كیمیائیھ ضوئیھ(٥٤)
(٣١)PCT/AT٢٠١٠/٠٠٠٠٦٨ - A ٤٠٤/٢٠٠٩
(٣٢)٢٠١٠/٣/٨ - ٢٠٠٩/٣/١٢
(٣٣)AT
(٥١)int. Cl.٨ C١٢M ١/٠٠



٢١

- ٢٠١١٠٨١٤٣٤(٢١)٢٥
(٢٢)٢٠١١/٨/٢٨
(٧١)THE GILLETTE COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

(٧٢)RONNEBERG, Gerrit

MAICHEL ,MICHAEL

PEREZLOPEZ CIRILOJAVIER

REHBEIN, STEFAN

SCHUESSLER, MARKUS

ROYLE,TERENCEGORDON

FANDREY, ULRICH

KLUG,RALF

LARSCHEID,ANDREAS

BEHERENDI,JUERGEN

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
اداه حالقھ ذات تركیبھ مدعمھ(٥٤)
(٣١)٦١/١٥٦.٩٢٨ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٦٠٢١
(٣٢)٢٠٠٩/٣/٣ - ٢٠١٠/٣/٣
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ B٢٦B ١٩/٠٦



٢٢

- ٢٠١١٠٩١٤٩٣(٢١)٢٦
(٢٢)٢٠١١/٩/١١
(٧١)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)NYHOLT, John, J.

LANGLOIS, Gary, N.

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(٧٤)
صف طولى من مجسات فوق صوتیھ مركب بصفھ دائمھ وموصول على الناشف(٥٤)
(٣١)١٢/٤٠٦٦١٩ - PCT /US ٢٠١٠/٠٢٦٧٤٢
(٣٢)٢٠٠٩/١/١٨ - ٢٠١٠/٣/١٠
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ G٠١N ٢٩/٠٠

- ٢٠١١٠٩١٥٦١(٢١)٢٧
(٢٢)٢٠١١/٩/١٩
(٧١)TAYLOR HOBSON LIMITED (UNITED KINGDOM)

(٧٢)HU, Jin-lin

سمر احمد اللباد (٧٤)
طریقھ وجھاز لتحدید اجزاء الطور لتدفقات متعدده الطور(٥٤)
(٣١)PCT/GB٢٠١٠/٠٥٠٤٣٣ - ٠٩٠٤٧٥٨.٠
(٣٢)٢٠١٠/٣/١١ - ٢٠٠٩/٣/٢٠
(٣٣)GB
(٥١)int. Cl.٨ G٠١F ١/٧٤



٢٣

- ٢٠١١٠٩١٥٧١(٢١)٢٨
(٢٢)٢٠١١/٩/٢١
(٧١)BAKER HUGHES INCORPORATED

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)CORONADO, Martin, P.

سراج الدینانیس ھدى (٧٤)
كم وطریقھ الحتجاز خط التحكماحتجاز خط تح(٥٤)
(٣١)PCT/US٢٠١٠/٠٢٨٤٧١ - ٦١/١٦٣,٣٢٥
(٣٢)٢٠١٠/٣/٢٤ - ٢٠٠٩/٣/٢٥
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ E٢١B ١٧/١٠

- ٢٠١١٠٩١٦٠٧(٢١)٢٩
(٢٢)٢٠١١/٩/٢٦
(٧١)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

(UNITED STATES OF AMERICA)
(٧٢)CURRO, John, Joseph

HAMMONS, John, Lee

HOYING, Jody, Lynn

LLOYD, Susan, Nicole

TURNER, Robert, Haines

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
شبكھ ذات صفائح معنقده مغطاه(٥٤)
(٣١)١٢/٤١٥.١٤٠ - PCT/US٢٠١٠/٠٢٨٤٥٨
(٣٢)٢٠٠٩/٣/٣١ - ٢٠١٠/٣/٢٤
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ ٢٧/١٢, ٥/٠٢, A٦١F١٣/١٥ & B٣٢B٣/٢٤



٢٤

- ٢٠١١٠٩١٦٠٨(٢١)٣٠
(٢٢)٢٠١١/٩/٢٦
(٧١)SICPA HOLDING SA (SWITZERLAND)

(٧٢)VASIC, Milan

DUCA, Nicola

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
مصباح موجھ للضوء حلقي و ماسحھ ضوئیھ(٥٤)
(٣١)PCT/IB٢٠٠٩/٠٠٥١٣٧
(٣٢)٢٠٠٩/٣/٣١
(٣٣)IB
(٥١)int. Cl.٨ G٠٦K ٧/١٠

- ٢٠١١٠٩١٦٣٦(٢١)٣١
(٢٢)٢٠١١/٩/٢٨
(٧١)THYSSENKRUP UHDE GMBH (GERMANY)

(٧٢)KIM, Ronald

BERG, Rainer

سمر احمد اللباد (٧٤)
حجره فرن الكوك من بر ابواب وجدرانطریقھ لتقلیل معدالت الفقد في الحراره االشعاعیھ ع(٥٤)

خالل تھیئھ ارتفاع او كثافھ عجینھ الفحم
(٣١)PCT/EP٢٠١٠/٠٠١٥١٧ - ١٠ ٢٠٠٩ ٠١٥ ٢٤٠.٧
(٣٢)٢٠١٠/٣/١١ - ٢٠٠٩/١/٩
(٣٣)DE
(٥١)int. Cl.٨ C٠١B ٣١/١٠



٢٥

- ٢٠١١٠٩١٦٤٧(٢١)٣٢
(٢٢)٢٠١١/٩/٢٩
(٧١)SICPA HOLDING SA (SWITZERLAND)

(٧٢)MARGUERETTAZ, Xavier

GREMAUD, Frédéric

COMMEUREUC, Aurélien

ABOUTANOS, Vickie

TILLER, Thomas

ROZUMEK, Olivier

سراج الدینانیس ھدى (٧٤)
تعریف وتوثیق باستخدام عالمات ماده كریستال سائلھ بولیمریھ(٥٤)
(٣١)PCT/EP٢٠١٠/٠٥٤٥١٥ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٢٤٣٤ - ١٢/٣٨٤,٣٤٠
(٣٢)٢٠١٠/٤/٦ - ٢٠٠٩/٤/٢ - ٢٠٠٩/٤/٢
(٣٣)EP
(٥١)int. Cl.٨ G٠٦K ١/١٢,G٠٦Q ١٠/٠٠,G٠٧D ٧/١٢

- ٢٠١١١٠١٧٥٤(٢١)٣٣
(٢٢)٢٠١١/١٠/١٩
(٧١)UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - EMPRESAS PÚBLICAS DE

MEDELLIN E.S.P (COLOMBIA)
(٧٢)ATEHORTUA GARCES, Lucia

CORREA CORDOBA, Sandra, Marcela

سمر احمد اللباد (٧٤)
طریقھ لتكاثر نسیج خلوي من نبات حب الملوك(٥٤)
(٣١)PCT/IB٢٠٠٩/٠٠٧٥١٧ - ٠٤٠١٦٧-٠٩
(٣٢)٢٠٠٩/١١/١٩ - ٢٠٠٩/٤/٢١
(٣٣)CO
(٥١)int. Cl.٨ C١٢P ٤/٦٤, C١٢N٥/٠٤, C١٢N٥/٠٢



٢٦

- ٢٠١١١٠١٧٩٠(٢١)٣٤
(٢٢)٢٠١١/١٠/٢٤
(٧١)AVEMIS (FRANCE)

(٧٢)DUSSUD, Michel

سراج الدینانیس ھدى (٧٤)
جھاز استشعار وطریقھ لقیاس مستوى السطح لمعدن فى الطور السائل(٥٤)
(٣١)PCT/FR٢٠١٠/٠٥٠٨١٠ - ٠٩/٥٢٨٤٩
(٣٢)٢٠١٠/٤/٢٨ - ٢٠٠٩/٤/٢٩
(٣٣)FR
(٥١)int. Cl.٨ B٢٢D ١١/١٨,G٠١F ٢٣/٢٦

- ٢٠١٢٠٣٠٤٧٩(٢١)٣٥
(٢٢)٢٠١٢/٣/١٨
(٧١)SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS(FRANCE)

(٧٢)GRUMEL, Christophe

ANGLADE, Hervé

RIVAL, Marc

سمر احمد اللباد (٧٤)
وقاطع دائرهمباعد فصل وظیفي لخراطیش في جھاز بھ مجموعھ مفاتیح متعدده االقطاب(٥٤)
(٣١)٠٩٠٤٤٥٨ - PCT/FR٢٠١٠/٠٠٠٥٩٤
(٣٢)٢٠٠٩/٩/١٨ - ٢٠١٠/٨/٣٠
(٣٣)FR
(٥١)int. Cl.٨ H٠١H ١/٢٠



٢٧

- ٢٠١٢٠٣٠٥١٩(٢١)٣٦
(٢٢)٢٠١٢/٣/٢١
(٧١)GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (FRANCE)

(٧٢)EZZARHOUNI, Adnan

سمر احمد اللباد (٧٤)
غاز الطبیعي المسالخزان مضلع لل(٥٤)
(٣١)٠٩٥٧٣٤٩ - PCT/FR٢٠١٠/٠٥٢١١٠
(٣٢)٢٠٠٩/١٠/٢٠ - ٢٠١٠/١٠/٧
(٣٣)FR
(٥١)int. Cl.٨ F١٧C ٣/٠٢

- (٢١)٣٧PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٧٢
(٢٢)٢٠٠٧/١٠/٨
(٧١)FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA

DE LA MONEDA (SPAIN)
(٧٢)GARCIA JUEZ, VICENTE

BARAJA CARRACEDO, JAVIER

سمر أحمد اللباد(٧٤)
لتصنیعھاورقة تأمین أو ورقة خاصة تتضمن عناصر تخلقیھ عالیة المقاومة وطریقھ(٥٤)
(٣١)PCT/ES٢٠٠٥/٠٠٠١٧٩
(٣٢)٢٠٠٥/٤/٦
(٣٣)ES
(٥١)int. Cl.٨ B٤٤F ١/١٢,C٠٨J ٣/٢٠,D٢١H ٢١/٤٤



٢٨

- ٢٠١١٠٨١٣٣٢(٢١)٣٨
(٢٢)٢٠١١/٨/٩
(٧١)Tongiany Stefano(ITALY)

(٧٢)Tongiany Stefano

سمراحمد اللباد(٧٤)
مكبس ترشیح مدمج الفعل(٥٤)
(٣١)MS٢٠٠٩A٠٠٠٠٠٢ - PCT/IT٢٠١٠/٠٠٠٠٤٥
(٣٢)٢٠٠٩/٢/١٠ - ٢٠١٠/٢/١٠
(٣٣)IT
(٥١)int. Cl.٨ B٠١D ٢٥/١٢



٢٩

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون ١٧وفقا الحكام المادة (



٣٠

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى ا جراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
اال ى الح راض ف ى االعت دار ویترتب عل راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ ت الم

"البراءة  



٣١

- ٢٠٠٩١٠١٥٩٤(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٢٨
(٧١)TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)(SWEDEN)

(٧٢)LINDOFF, Bengt

BALDEMAIR, Robert

ھدى انیس سراج الدین(٧٤)
مستخدم فى نظام عدهلخرج مرشح متطابق لمُ طریقھ وجھاز للتعرف على اعلى قمھ صحیحھ(٥٤)

اتصاالت
(٣١)٦٠/٩١٤,٨٩١ - ١٢/٠٢٤,٧٦٥ - PCT/EP٢٠٠٨/٠٥٤٢٦٢
(٣٢)٢٠٠٧/٤/٣٠ - ٢٠٠٨/٢/١ - ٢٠٠٨/٤/٩
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ H٠٤B ١/٧٠٧,H٠٤L ٢٧/٢٦,H٠٤L ٥/٠٢,H٠٤L ٧/٠٤



٣٢

- ٢٠١١٠١٠٠٥٨(٢١)٢
(٢٢)٢٠١١/١/١٠
(٧١)FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER

ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.(GERMANY)
(٧٢)MULTRUS, MARKUS

RETTELBACH, NIKOLAUS

GRILL, BERNHARD

FUCHS, GUILLAUME

GEYRSBERGER, STEFAN

HERRE, JUERGEN

WABNIK, STEFAN

SCHULLER, GERALD

HIRSCHFELD, JENS

POPP, HARALD

سراج الدینانیس ھدى (٧٤)
فك تشفیر اشاره سمعیھ خالل نطاقات ترددیھ طیفیھ/ طریقھ وجھاز تشفیر (٥٤)
(٣١)٦١/٠٧٩,٨٧٢ - ٦١/١٠٣,٨٢٠ - PCT/EP٢٠٠٩/٠٠٤٦٠٢
(٣٢)٢٠٠٨/٧/١١ - ٢٠٠٨/١٠/٨ - ٢٠٠٩/٦/٢٥
(٣٣)US
(٥١)int. Cl.٨ G٠١L ١٩/٠٠, ١٩/٠٢,



٣٣

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر یولیھ بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
)نموذج منفعة(



٣٤

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
ل ستین یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خال

یوماً من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣٥

- ٢٠٠٥٠٦٠٢٧٦(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٥/٦/٤
احمد محمد عابدین محمد(٧١)

احمد محمد عابدین محمد(٧٢)

سخان شمسى ذو العدسھ المائیھ(٥٤)
(٥١)int. Cl. F٢٤J ٢/٠٠,F٢٤J ٣/٠٠



٣٦

بیان
٢٠١٣یولیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٣٧

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفك وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٨

- ٠٢٦٣٠٤(١١)١
(٢١)٢٠٠٩٠٨١١٨٨
(٢٢)٢٠٠٩/٨/٦
(٧١)BEHAVIORAL RECOGNITION SYSTEMS, INC.

٢١٠٠ West Loop S., ٩th Floor,Houston, TX ٧٧٠٢٧- U.S.A
(٧٢)EATON, John Eric

COBB, Wesley Kenneth

URECH, Dennis Gene

BLYTHE, Bobby Ernest

FRIEDLANDER, David Samuel

GOTTUMUKKAL, Rajkiran Kumar

RISINGER, Lon William

SAITWAL, Kishor Adinath

SEOW, Ming-Jung

SOLUM, David Marvin

XU, Gang

YANG, Tao

شركة سماس للملكیة الفكریھ(٧٤)
نظام وطریقھ لتمییز السلوك داخل اطار فیدیوى(٥٤)
(٣١)- PCT/US٢٠٠٨/٠٥٣٤٥٧ - ٦٠/٨٨٨,١٧٧٧
(٣٢)٢٠٠٧/٢/٢ - ٢٠٠٨/٢/٨
(٣٣)US - US
(٥١)int. Cl. G٠٨B ٢٣/٠٠

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٣٩

- ٠٢٦٣٠٥(١١)٢
(٢١)٢٠٠٩١١١٦٣٩
(٢٢)٢٠٠٩/١١/٨
نبیل صابر محمد محمود المصري/االستاذ(٧١)

الجیزه-االعظم من شارع البحر- شارع عبد الفتاح عزام ٢٢
نبیل صابر محمد محمود المصري/االستاذ(٧٢)

(٧٣)
استخدام خامات جدیدة في فن الدعایة واالعالن(٥٤)
(٥١)int. Cl. G٠٩F١/٠٠, ٧/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة

- ٠٢٦٣٠٩(١١)٣
(٢١)٢٠٠٩١٠١٤٤٩
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/١
التھامى ابو زید التھامى عبد هللا/ دكتور(٧١)

الزقازیق- نادى احمد عرابى على بنك باركلیز بجوارأ-تقسیم المعلمین ١
التھامى ابو زید التھامى عبد هللا/ دكتور(٧٢)

(٧٣)
طریقھ وتقنیھ لتصنیع حوائط خرسانیھ خفیفھ سابقھ الصب صدیقھ للبیئھ ولھا خواص(٥٤)

میكانیكیھ جیده
(٥١)int. Cl. E٠٤B ١/٧٦, ١/٨٠

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٠

-   ٠٢٦٣١٦(١١)٤
(٢١)٢٠٠٩١٠١٤٥٨
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٤
(٧١)GECO TECHNOLOGY B.V.

Gevers Deynootweg ٦١,NL-٢٥٨٦ BJ S Gravenhage-
NETHERLANDS

(٧٢)Kameez Arnbuar
للملكیة الفكریةھدى عبد الھادى(٧٤)
توافقى باستخدام معدالت حركھ مسح متعدده) ترقیق او تخفیف(توھین(٥٤)
(٣١)١٢/٢٤٥٥٠٣
(٣٢)٢٠٠٨/١٠/٣
(٣٣)US
(٥١)int. Cl. G٠١V ١/٢٨

سنة٢٠: ة الحمایةمد

-   ٠٢٦٣١٩(١١)٥
(٢١)٢٠١٠٠٨١٣٤٥
(٢٢)٢٠١٠/٨/٩
روال سمیر عبد الرحمن عفیفى/ االستاذ(٧١)

الفلكى االسكندریھالسیوف١٠الولید تقاطع مع شارع ش خالد بن٢٠
روال سمیر عبد الرحمن عفیفى/ االستاذ(٧٢)

(٧٣)
"مولد فقاعات الھیدروجین"كوین ومتابعھ فقاعات الھیدروجین فى جھازطریقھ معدلھ لت(٥٤)
(٥١)int. Cl. H٠١M ٨/٠٦

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤١

-   ٠٢٦٣٢٢(١١)٦
(٢١)٢٠٠٥٠٣٠١٤٢
(٢٢)٢٠٠٥/٣/٢٠
اسامھ عبد الجواد نصر نوفل/الدكتور(٧١)

جمھوریھ مصر -محافظھ الشرقیھ -زقازیق ال-المساكن التعاونیھ - شارع زقزوق ١١
العربیھ

اسامھ عبد الجواد نصر نوفل/الدكتور(٧٢)

(٧٣)
متحملة انبوب قصبھ ھوائیھ (٥٤)
(٥١)int. Cl. A٦١M ١٦/٠١,A٦١M ١٦/٠٤

سنة٢٠: مدة الحمایة
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صادرة راءات ال شر عن الب تم الن ية   ي رة الثان ادة     من  للفق ون حماية      19 الم  من قان
صادر بالق   رية ال ية الفك وق الملك م حق ون رق ســنة  82 ان ى   و 2002ل نص علــــ ى ت :  الت

يكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى                  
 "جريدة براءات االختراع بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 



 ج

026306  (11) 
2010030399  (21) 

2010/3/14  (22) 
MEVLABS, INC.
260 Langston Chapel Road,Statesboro, GA 30458 - U.S.A 

(71) 

KOLLARS, Thomas (72)  
 (74)  هدى سراج الدين

 (54)  ترآيبات وادوات لتسليم مرآبات الى المفصليات والكائنات الدقيقه بداخلها
PCT/US2008/075324 - 60/970,552  (31) 

2008/9/5 - 2007/9/7  (32) 
US - US  (33) 

int. Cl. A01N 25/08  (51) 

   سنه 20:  مدة الحماية

  
 

-   1  
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026307  (11) 
2011081366  (21) 

2011/8/15  (22) 
DAMEN DREDGING EQUIPMENT B.V.
Edisonstraat 32 NL-3861 Nijkerk (NL) 

(71) 

WINKELMAN, Marius Otto (72)  

RATERING, Hendrik  
 (74)   محمود عادل عبد الحميد 
 (54)  منظومه السفينه الحفاره

PCT/EP2009/058526 - PCT/EP2010/059500  (31) 
2009/7/6 - 2010/7/2  (32) 

EP - EP  (33) 
int. Cl. E02F 3/88  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   2  
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026308  (11) 

2010030359  (21) 
2010/3/4  (22) 

LANDMARK GRAPHICS CORPORATION
2101 City West Boulevard,Bldg. 1, Room 200,Houston, Texas 77042-
3021- U.S.A 

(71) 

ROSS, William C. (72)  

 

 (74)   الوليلي عادل محمود
 (54)  .فجوي اضافه معلومات موضعيه عن اسطح داخل تكوين جيلوجي عقب التحول الي تمثيل

PCT/US2008/075144 - 12/186,225- 60/969,860    (31) 
2007/9/4 - 2008/9/3 - 2008/8/5  (32) 

US - US - US  (33) 
int. Cl. G01V 99/00  (51) 

    سنه 20:  مدة الحماية

-   3  
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026310  (11) 

PCT/NA2007/000167  (21) 
2007/2/12  (22) 

PGS Americas, Inc
15150 MEMORIAL DRIVE HOUSTON TEXAS 77079 UNITED 
STATES 

(71) 

Borresen Claes Nicolai (72)  
 (74)  محمد آامل مصطفى

الضغط  نظام لتخفيف مضاعفات قاع الماء فى البيانات الزلزالية المسجلة بواسطة مجسات
  ومجسات حرآة الجسيمات

(54) 

10/935.515 - PCT/US2005/029959  (31) 
2004/9/7 - 2005/8/23  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. G01V 1/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   3  
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026311  (11) 

2010111850  (21) 
2010/11/2  (22) 

PGS GEOPHYSICAL AS
Strandveien 4 N-1366 Lysaker- NORWAY 

(71) 

TURNBULL,NEIL (72)  

  
 (73)  

 (74)  د آامل مصطفىمحم
 (54)  طريقه لتخفيف الضجيج منخفض التردد فى رتل مسماعات مائيه زلزاليه ثنائيه المجس

- PCT/US2009/001131- 12/151.488 (31) 
2008/5/7 - 2009/5/6  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. G01V 1/38  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   4  
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026312  (11) 

2010020279  (21) 
2010/2/21  (22) 

VAM USA, LLC
19210 East Hardy Road, Houston, Texas 77 073, USA 

(71) 

BREIHAN, James (72)  

BAILEY, Andyle, Gregory  

HEGLER, Matthew  
 (74)   للملكية الفكريةشرآة سماس

 (54)  مل االنضغاطوصله انبوبيه لحقل نفط ذات قدره زائده على تح
PCT/US2008/012444 -11/850,226  (31) 

2008/11/04-    2007/9/5  (32) 
US  (33) 

int. Cl. F16L 35/00  (51) 

   سنه 20:  مدة الحماية

  
 

-   5  
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026313  (11) 

PCT/NA2007/001326  (21) 
2007/11/28  (22) 

MICROSOFT CORPORATION.(UNITED STATES OF AMERICA)
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 (US) 

(71) 

WANG, TIAN (72)  

KOISHIDA, KAZUHITO  

KHALIL, HOSAM A  

SUN, XIAOQIN  

CHEN, WEI-GE  
 (74)  سمر أحمد اللباد

 (54)  طريقه لمعالجه اشاره صوتيه معاده التشكيل باستخدام معامالت مرشح
PCT/US2006/012641 - 11/142.603  (31) 

2006/5/4 - 2005/5/31  (32) 
US – US  (33) 

int. Cl. G10L 21/00  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   6  

50   

 



 
026314  (11) 

2008010158  (21) 
2008/1/28  (22) 

STATIC CONTROL COMPONENTS, INC (UNITED STATES OF 
AMERICA)
3010 LEE AVENUE, P.O. BOX 15, SANFORD, NORTH 
CAROLIMA 27331-U.S.A

(71) 

HUCK, DONALD, R. (72)  

Williams,JAMES,R  

CAUSEY,Anthony,D  

MARTIN,Thomas,J  
JONES, JAMES, H. 
MOORE, CHARLES, L.  

 (74) للملكية الفكرية عبد الهادى
 (54)  نات صورةنظم وطرق ألعادة تصنيع مكو

- PCT/US2006/029040-  11/193,944 (31) 
2005/7/28 - 2006/7/26  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. G03G 15/00, 21/18  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   7  

51   

 



 
026315  (11) 

2011020279  (21) 
2011/2/21  (22) 

UNILEVER PLC
41424 OF, Unilever House, 100 Victoria Embankment, London, 
EC4Y ODY, UK 

(71) 

CHATTERJEE, Jaideep; (72)  

GUPTA, Santosh, K  
 (74) للملكية الفكرية عبد الهادى

 (54)  مرشح جسيمات
MUM /1772/2008   - PCT/EP2009/059464  (31) 

2008/8/22 - 2009/7/23  (32) 
IN - EP  (33) 

int. Cl. B01D39/20&B01J20/20&C02F1/28  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   8  

52   

 



 
026317  (11) 

2008091623  (21) 
2008/9/28  (22) 

PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED
Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin, Islands 

(71) 

LOVELL, John, R (72)  

ADNAN,Sarmad  

GAY,Michael,g  
 (74) للملكية الفكرية  عبد الهادى

 (54)  طرق وأنظمة خدمة بئــر
PCT/IB2007/051123-  11/278512   (31) 

2006/4/3 - 2007/3/29  (32) 
US - IB  (33) 

int. Cl. E21B 23/08  (51) 

    سنة20: مدة الحماية

  
 

-   9  
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026318  (11) 

2011010100  (21) 
2011/1/16  (22) 

AGRIUM INC
13131 Lake Fraser Drive S.E. Calgary, Alberta T2J 7E8 (CA 

(71) 

OGLE, Jeffrey Michael (72)  

SIMS, Johnny Duran  

 

 (74)  سمراحمد اللباد
 (54)  ترآيبه سماد تتحرر منها العناصر الفعاله بصوره متحكم فيها

- PCT/CA2009/000110 - 12/174.322 (31) 
2008/7/16 - 2009/1/30  (32) 

US - CA  (33) 
int. Cl. C05G 3/00, 5/00 & C05C 9/00 (51) 

     سنة20: مدة الحماية

-  10  

54  

 



026320  (11) 
2009071121  (21) 

2009/7/22  (22) 
BAKER HUGHES INCORPORATED
P.O. Box 4740,Houston, TX 77027- U.S.A 

(71) 

Huang, Tianping (72)  

CREWS, James, B.  
 (74)  هدى سراج الدين

ذات لزوجة مرنة ى سوائل معالجة األحماض العضوية مع مواد خافضة للتوتر السطح
  مكسًّرة داخلية ومواد

(54) 

PCT/US2008/051815 - 11/626,163  (31) 
2008/1/23 - 2007/1/23  (32) 

US - US  (33) 
int. Cl. C09K 8/72, 8/60,  (51) 

   سنه 20:  مدة الحماية

  
 

-  11  
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٥٦

بیان
٢٠١٣یولیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

الجاتللطلبات المقدمة فى إطار معاھدة 
MAIL BOX



٥٧

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
انون ر صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢ق ـى ٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  والت

رار  ذا الق شر ھ ك وین ى ذل یكون   منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ ف
"فى جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٥٨

- ٠٢٦٣٠٣(١١)١
(٢١)٢٠٠٢٠٩١٠٧١
(٢٢)٢٠٠٢/٩/٢٨
جمیل ادیب حبیب/ دكتور(٧١)

مصر الجدیدة- النزھة الجدیدة -ش د محمد كامل حسین ٤٧
جمیل ادیب حبیب/ دكتور(٧٢)
قطره للعین تحتوى على كلورید الزئبق(٥٤)

٢٧/٩/٢٠٢٢تبدأ الحمایة من تاریخ منح البراءة وتنتھى فى : مدة الحمایة

(٥١)Int.Cl. C٠١d ٣/٠٤, A٦١k ٩/٠٨, ٣٣/٨, ٤٧/٠٢



٥٩

بیان
٢٠١٣یولیھ بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
)نموذج منفعة(



٦٠

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
محق انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری ســنة ٨٢وق الملكی ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٦١

- ٠٢٦٣٢١(١١)١
(٢١)٢٠٠٧١٢٠٦٣٣
(٢٢)٢٠٠٧/١٢/٤
صفاء محمود عیسى عبده(٧١)

ع.م.ج-القاھرة-الملك الصالح- كورنیش النیل١٠١٥
صفاء محمود عیسى عبده. د.أ(٧٢)

(٧٣)
طریقھ ووسیلھ لتصنیع غطاء المواسیر بالمبانى او مواسیرھا للحمایھ من السرقھ(٥٤)
(٥١)int. Cl. F١٦L٥٨/٠٤- ٥٨/١٠

سنوات٧: مدة الحمایة



٦٢

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٦٣

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٦٤

- ٢٠٠٩٠١٠٠٥٧(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٩/١/١٣
شیرنج فارما اكتنجیز لشافتبایر (٧١)

القاھره- ش عائشھ التیموریھ جاردن سیتى ١٠

سمر اللباد(٧٤)
واستخدامھا كعوامل مضادة لاللتھاباتمركبات بنزیل أمین وعملیة إلنتاجھا(٥٤)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
بایر شیرنج فارما اكتنجیز لشافت:مـــن
ا اكتنجیز لشافتبایر فارم:الـــى

٢٤/٠٦/٢٠١٣:بـتاریخ

- ٢٠٠٩١٠١٥٩٨(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٩/١٠/٢٨
بلو الجون بیارلس بي تي یو ال تي دي (٧١)

استرالیا-٦٠١٠ویسترن رن استرالیا . كالرمونت . لوش ستریت ٢٩

سمر احمد اللباد(٧٤)
ملھ لمعالجھ الماءتركیبھ تتكون من مكون معالجھ وماده حا(٥٤)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
بلو الجون بیارلس بي تي یو ال تي دي :مـــن
دىمارینى ایزى كلین بى تى واى ال تى:الـــى

٢٨/٠٧/٢٠١٣:بـتاریخ

- ٢٠١٠٠٧١١٨٦(٢١)٣
(٢٢)٢٠١٠/٧/١٤
ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش(٧١)
خائیل رزقسھیر می(٧٤)
كربون جیل ھوائى عملیھ لتحضیره و استخدامھ(٥٤)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش:مـــن
اتشایفونیك كربون بالك جى ام بى:الـــى

٢٨/٠٧/٢٠١١:بـتاریخ



٦٥

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٦٦

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٦٧

- (٢١)١PCT/NA٢٠٠٥/٠٠٠٧٢٢
(٢٢)٢٠٠٥/١١/١٤
اند كواى ان سى میرك (٧١)

٠٧٠٦٥-٠٩٠٧راھوى نیو جیرسى –ایست لینكولن افینیو ١٢٦

اللبادسمر (٧٤)
الصیدالنیة طریقة لعالج التصلب العصیدى واختالل نسبة الدھون فى الدم والحاالت والتركیبات(٥٤)

ذات الصلة
تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى

اند كواى ان سى میرك :مـــن
كوربوریشن ھھم ودمیرك شارب اند:الـــى

٢٢/٠٧/٢٠١٣:بـتاریخ

- (٢١)٢PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٦٣٤
(٢٢)٢٠٠٧/٦/١٩
ن ف اورجانون (٧١)

.أ ب ، اوس ، ھولندا ٥٣٤٩كلوستیرات ، ٦

ھدى أحمد عبد الھادى(٧٤)
مثبطات مزدوجة مانعة للتجلط تشمل جزء بیوتین(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ن ف اورجانون :مـــن
فىرب آند دوھوم بىمیرك شا:الـــى

٢٩/٠٧/٢٠١٣:بـتاریخ



٦٨

- (٢١)٣PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٧٦٩
(٢٢)٢٠٠٧/٧/٢٥
ن ف اورجانون ، شركھ محدوده المسئولیھ(٧١)

اب ، اوس ، ھولندا٥٣٤٩كلوستیرات ، ٦

ھدى عبد الھادى(٧٤)
متصاحبات متعدد ببتید واولیجوسكارید(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:القانونىالتقریر
ن ف اورجانون :مـــن
فىمیرك شارب آند دوھم بى:الـــى

٢٨/٠٧/٢٠١٣:بـتاریخ

-   ٢٠١٠٠٨١٣٢٠(٢١)٤
(٢٢)٢٠١٠/٨/٥
كومباكتجتل بي ال سي (٧١)

تحدهالمملكھ الم–دى واى ١٤١بالكالند واى ابینجدون اوكسفورد شایر اوه اكس ١٩

سمر احمد اللباد(٧٤)
وحدة لتنفیذ تفاعل الحفزى(٥٤)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
كومباكتجتل بي ال سي :مـــن
كومباكتجتل ال تى دى :الـــى

٢٢/٠٧/٢٠١٣:بـتاریخ

-   (٢١)٥PCT/NA٢٠٠٧/٠٠١٠٦٩
(٢٢)٢٠٠٧/١٠/٨
، شركة محدودة المسئولیةن ف اورجانون -(٧١)

أ ب ، أوس ، ھولندا٥٣٤٩كلوستیرات ، ٦

ھدى عبد الھادى(٧٤)
شكل بللورة المالیات اسینابین(٥٤)



٦٩

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ن ف اورجانون ، شركة محدودة المسئولیة- :مـــن
میرك شارب اند درھم بى فى :الـــى

٢٧/٠٧/٢٠١٣:بـتاریخ

-   ١٩٩٨٠٦٠٦٤٠(٢١)٦
(٢٢)١٩٩٨/٦/٩
فایزر برودكتس انك(٧١)

االسكندریة–١١١٧ب . ص 

ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)
)أ(ھومو اریثرومیسین -٩a-ازا-a -٩- الاكسو-٩-بدیل-٤مشتقات (٥٤)

تعدیل اسم الشركة :التقریر القانونى
برودكتس انكفایزر :مـــن
ال ال سى١٥-یو اس ایھ بى اتش:الـــى

٢٤/٠٧/٢٠١٣:بـتاریخ



٧٠

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٧١

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
ام  ة الخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــاً ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



٧٢

- شركة یابانیة متحدة- تورى انك اوتسوكا فارماسوتیكال فاك:یعلــــن١
القاھرة–١٢٤١١امبابة ٩٦ب . ص :المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/١٢/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٨٨٤لبراءة االختراع رقم 
حاویة طبیھ متعددة الغرف وكیس الحتوائھا:فى شــأن
مد اللبادسمر اح:الوكـــیل

- ایھ. بي . ایني تیكنولوجي اس :یعلــــن٢

:المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة
٢٩/١١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٩٨٤لبراءة االختراع رقم 

وطریقة تحضیرهعملیھ اللكلھ ھیدروكربون عطرى فى وجود محفز زیولیت جدید:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل

- ایطالیا-اى ان اى اس بى ایھ :یعلــــن٣
الجیزه–١٢٤١١امبابھ ٩٦ب . ص :المركز العام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:غبةعن الر
٣١/١٠/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٩٠٨لبراءة االختراع رقم 

عملیھ اللكلھ ھیدركربون عطرى في وجود محفز زیولیت جدید وطریقھ تحضیره:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل



٧٣

محدوده المسؤلیھ) شركھ یابانیھ ( كاواساكى جوكوجیو كابوشیكى كایشا :یعلــــن٤   -
القاھرهالعتبھ١٣٤٩: ب.ص. الدور االول ١٢٩شارع شریف عماره االیموبیلیا شقھ ٢٦:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣١/١٠/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٨٣٦لبراءة االختراع رقم 
فى نظام تولید طاقھ شمسیھ حراریھ كھربیھ نظام امداد وسط تسخین وجھاز كبت التراوح:فى شــأن

.درجات الحراره
د محمد بكیرمحم:الوكـــیل

ھایمان دى، جیسیـر :یعلــــن٥   -
االسكندریھ–١١١٧ب . ص :المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/٠٦/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٧١٩لبراءة االختراع رقم 
نظام رى وطرق متعلقھ بھ:فى شــأن
ى احمد عبد الھادىھد:الوكـــیل

أي ان أي اس بي ایھ:یعلــــن٦   -
الجیزة- المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١الرقم البریدى :المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٧/٠٣/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٠٢٦١٤٦لبراءة االختراع رقم 
عملیة لتھیئھ محفز فى مفاعل عمود فقاعى:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل



٧٤

انبی
بدمج الشركات 



٧٥

- (٢١)١PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٨١٩
(٢٢)٢٠٠٧/٨/٧
ن ف اورجانون (٧١)

االسكندریة–١١١٧ب . ص 

ھدى أحمد عبد الھادى(٧٤)
منغمات مستقبل جلوكوكورتیكوید غیر ستیرویدیة(٥٤)

دمج مالك:التقریر القانونى
ورجانون ن ف ا:تم دمج مالك البراءة

فى.ام اس دى أو س بى :مع شركة 
ف اورجانون.ن:عن االندماج لتكون البراءة ملكا للشركة الناتجة

٢٨/٠٧/٢٠٠٧:بـتاریخ



٧٦

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٧٧

ج

- ٢٠٠٨١٢١٩٤٩(٢١)١
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٢
استرازینیكا ایھ بى(٧١)

سودرتالجى٨٥-١٥١اس 

والفصاممساعدات مستقبل مسكرینیة تكون فعالة فى عالج االلم مرض الزھایمر(٥٤)
(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:نىالتقریر القانو
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠٠٨١٢١٩٧٠(٢١)٢
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٣
جمال السید عبد الفتاح المسیرى.د(٧١)

ع المدارس خلف نادى البلدیةالمحلة الكبرى شار

)المعویة الكسوة(طریقة جدیدة للمساعدة على الصیام باستخدام الشكل الدوائى (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠٠٨١٢٢٠٠٢(٢١)٣
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/١٤
شركھ انجلیزیھ مساھمھ–جالكسو جروب لیمتد (٧١)

المملكھ -صفر ان ان ٦جالكسو ویلكوم ھاوس بیركیلى افینیو جرینفورد میدل اسكس یو بى 
المتحده

مركبات جدیدة(٥٤)
سمر أحمد اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧٨

-   ٢٠٠٨١٢٢٠٦٠(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٢٢
یــابان توباكــو انـك ، شركھ متحده(٧١)

، الیابان٨٤٢٢–١٠٥كى ، طوكیو –شومى ، میناتو -٢ورانومون ت١-٢

واستخدامة كمثبط اوكسو كینولین-٤-)بتریل حلقى غیر متجانس بة استبدال ( -٦مركب (٥٤)
HIV النزیم انتجراز

سمر اللباد(٧٤)
خاص باستیفاء قرار اإلدارة الاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   ٢٠٠٨١٢٢٠٧٢(٢١)٥
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٢٤
استرازینیكا ایھ بى(٧١)

سودرتالجى٨٥-١٥١اس 

) سینثاز كینازبیریمیدین لعالج األمراض التى تتعلق بالجلیكومین–مشتقات إیمیدازول (٥٤)
GSK٣ )

ھدى آنیس سراج الدین(٧٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   ٢٠٠٨١٢٢٠٩٧(٢١)٦
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٢٥
.شركة مساھمة لوكسمبورجیة-مینارینى انترناشونال اوبیراشنز لوكسمبورج اس ایھ (٧١)

لكسمبورج- لكسمبورج ١٦١١-فینیو دى جارى ال ١

- CA تركیبات صیدالنیة تحتوى على جسم مضاد ل(٥٤) احادى مضاد للطراز الجنسى١٢٥
النسیلة والومنیوم

سمر اللباد(٧٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٧٩

- ٢٠٠٨١٢٢١٠٥(٢١)٧
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٢٨
(٧١)SANOFI-AVENTIS

١٧٤ avenue de France,٧٥٠١٣ Paris

D٢ أندول كمضادات لمستقبل بروستاجالندین–فینیل -٢مركبات (٥٤)
سمر اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
طلبالفكرة المقدمة ومرفقات الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠٠٨١٢٢١٢٠(٢١)٨
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٣١
یوشى ھیاسا(٧١)

الیابان

عامل وقائى او عالجى لمرض فیروسى(٥٤)
ھدى أحمد عبد الھادى(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبجراء بعض التعدیالت لموضوعأو إ/ بعض البیانات و 

- ٢٠٠٨١٢٢١٢٦(٢١)٩
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/٣١
میرك شارب اند دوم كوربوریشن(٧١)

امریكا-٠٩٠٧-٠٧٠٦٥ایست لینكولن افینیو راھاواى نیو جیرسى ١٢٦

مثبطات تیروسین الكیناز(٥٤)
سمرأحمد اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٠

- ٢٠٠٩١٢١٩٢٣(٢١)١٠
(٢٢)٢٠٠٩/١٢/٢٨
محمد مصطفى عبد الفتاح الصاوى(٧١)

المعادي–) تقسیم المساحة(أحمد عبد الرازق ھیكل تقسیم أحمد حسنین دسوقي ش ١

العربیھ وممیزات جھاز مراقبھ وتحكم في مولدات الدیزل ذو واجھھ مستخدم رسومیھ باللغھ(٥٤)
جدیده باستخدام المتحكم الدقیق المعالج لالشارات الرقمیھ

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٤٠٦٦٢(٢١)١١
(٢٢)٢٠١٠/٤/٢٢
فالینت بیوسینس كوربوراشن(٧١)

امریكا-٦٠٠٤٨تكنولوجى واى لبیرتیفیل اى ال ٨٧٠

نمو نباتتعزیز(٥٤)
سمراحمد اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٦٠٩٢٢(٢١)١٢
(٢٢)٢٠١٠/٦/٢
ایھ جى) انترنشنال (فیفور (٧١)

سانت جالن سویسرا٩٠٠١ریخنشتر اسھ ٣٧

موزعھ اقراص(٥٤)
شركھ سماس للملكیة الفكریة(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨١

- ٢٠١٠٠٦٠٩٢٥(٢١)١٣
(٢٢)٢٠١٠/٦/٢
جورج عبد المسیح زكي(٧١)

ش ابراھیم العطار المتفرع من ش الثانویھ الدور االول٦المنصوره 

كوبرى لتولید الكھرباء بالمراوح وطاقھ الریاح(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء نھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل ع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٦٠٩٩٨(٢١)١٤
(٢٢)٢٠١٠/٦/١٤
خالد راجح عبد الرحمن راجح(٧١)

یھاالسكندر–من احمد عبد الوھاب ١١الراس السوداء شارع 

مكنسھ یدویھ اوتوماتیكیھ(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٧١٢١٥(٢١)١٥
(٢٢)٢٠١٠/٧/١٨
شركھ مساھمھ سویسریھ–ى ترادینج كومباني جي ام بي اتش فریتو ال(٧١)

سویسرا–بیرن ٣٠١١-سي اتش . ٢بیتالجاس 

عملیھ لتصنیع وجبھ خفیفھ صحیھ(٥٤)
سمر اللباد(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/بعض البیانات و 



٨٢

- ٢٠١٠٠٨١٤١٩(٢١)١٦
(٢٢)٢٠١٠/٨/٢٢
عادل ھانى توحید كمال(٧١)

.القاھره –قصر النیل –الزمالك –شارع محمد مظھر ٥٣

خدمھ غسیل سیارات متنقلھ(٥٤)
ایمن محمد حسین درویش(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:تقریر القانونىال
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٨١٤٣٤(٢١)١٧
(٢٢)٢٠١٠/٨/٢٥
جامعھ االسكندریھ(٧١)

الشاطبي- كلیھ الزراعھ –تكنولوجیا االلبان الدور االرضي قسم علوم و

وحده ازالھ ورد النیل(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٨١٤٣٨(٢١)١٨
(٢٢)٢٠١٠/٨/٢٥
سلمى محمد مجمود اخمد شعبان(٧١)

ا شارع تحسین فرغلى بجوار مدرسھ عباس العقاد خلف طیبھ مول مدینھ نصر الدور٥
٢االول شقة 

صندوق القمامھ المیكاالیكترونى(٥٤)
الخاص باستیفاء قرار اإلدارةاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٣

- ٢٠١٠٠٩١٥١٦(٢١)١٩
(٢٢)٢٠١٠/٩/٨
ذى جیلیت كومبانى(٧١)

بوستون اى وان جیلیت بارك٣_ ورلد شفینج ھیدكوارترز اى بى لیجل باتنت دیبارتمنت 
.الوالیات المتحده االمریكیھ ٠٢١٢٧ت ماساشوسی

عبوات شفرات حالقھ لدیھا قنوات(٥٤)
سونیا فائق فرج(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
لبالفكرة المقدمة ومرفقات الطأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٩١٥٢٤(٢١)٢٠
(٢٢)٢٠١٠/٩/٨
محمد عمر محمد وھیب ملك(٧١)

قریطم شارع طیاره بنایھ الصداقھ بیروت لبنان

شكس ویتش(٥٤)
ھدى سراج الدین(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ لبیانات و بعض ا

- ٢٠١٠١٠١٧٤٧(٢١)٢١
(٢٢)٢٠١٠/١٠/٢٨
مجدى رشاد عبد هللا محمد(٧١)

النیابھ امام–) فیال دورین(٢٥عماره –٣٥مجاوره –مدینھ المستقبل –محافظھ حلوان 
االداریھ

ورد النیلالھ حصاد (٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٤

- ٢٠١٠١٢٢٠١٩(٢١)٢٢
(٢٢)٢٠١٠/١٢/١
شركھ سویدیھ مساھمھ–) بى یو بى ال ( یكسون تلیفون اكتیبوالجیت ال ام ار(٧١)

ستوكھولم السوید١٦٤٨٣–اس 

طریقھ ونظام فى جھاز اتصاالت خلویھ(٥٤)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلباء بعض التعدیالت لموضوعأو إجر/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠١٢٢١١٤(٢١)٢٣
(٢٢)٢٠١٠/١٢/١٣
االى، مارك، فرانكلین(٧١)

.، الوالیات المتحده االمریكیھ٣٧٢١٤–١٨٣٧ھانتیرز ھیل رود، ناشفیل،تى ان ٣١٢٩

انبوبیھ متجاورهقابل للبرمجھ لعده حفرطریقھ وجھاز للقطع بالطحن الدوار الروبوتى ال(٥٤)
محمود رجائى الدقى(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠١٢٢١٥٠(٢١)٢٤
(٢٢)٢٠١٠/١٢/١٩
اسكندر بشاره اسكندر بشاره سعد(٧١)

ع.م.ج١٠ش السباق مصر الجدیده القاھره الدور الثالث شقھ ٢١

جھاز الستغالل القمامھ فى التدفئھ وتسخین المیاه(٥٤)
تیفاء قرار اإلدارة الخاص باساعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٥

- ٢٠١١٠٤٠٥٠٩(٢١)٢٥
(٢٢)٢٠١١/٤/٣
عمرو نصر الدین عبدالعظیم(٧١)

حلوان- وادي حوف –١٩ش – ١٢

لوحھ االختبارات االلیكترونیھ الذكیھ(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٤٠٦٥٧(٢١)٢٦
(٢٢)٢٠١١/٤/٢٧
محمد حسین عبد الحمید سلیمان(٧١)

رهش الشرابى، االزھر، القاھ١

GPRS, GPS, SMS استخدام تقنیھ االتصال باالجھزه عن بعد باستخدام تقنیات ال(٥٤)
وباالتصال الھاتفى

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الطلبالفكرة المقدمة ومرفقاتأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٥٠٦٨٦(٢١)٢٧
(٢٢)٢٠١١/٥/٣
رفیق حامد سید حامد(٧١)

الجیزه- ش كورنیش النیل وراق الحضر١٢

المسببھ اللتھاب استخدام طریقھ االنتشار الجانبى المناعیھ للتشخیص السریع المیكروبات(٥٤)
الضرع فى الماشیھ

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار الط:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٦

- ٢٠١١٠٥٠٧٦٩(٢١)٢٨
(٢٢)٢٠١١/٥/١٦
ماھر شوقى شحاتھ حنا(٧١)

یھ القاھرها شارع عبد الحمید حسن من شارع بورسعید المطر١

عراقھ طبیھ للسیاره(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٦١٠٠٤(٢١)٢٩
(٢٢)٢٠١١/٦/١٥
على حسن عبد القادرعثمان(٧١)

الشرقیھ-فاقوس - اكیاد البحریھ 

االمان الكھرومغناطیسى(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١١٠٧١١٦٨(٢١)٣٠
(٢٢)٢٠١١/٧/١٠
الندرتشامر، فریدریك(٧١)

، اوفترینج، النمسا٤٠٦٤-، ایھ١٠روزنویج 

اعمال شبكیھ مصنوعھ من شرائط(٥٤)
محمود رجائى الدقى(٧٤)

اء قرار اإلدارة الخاص باستیفاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٧

- ٢٠١١٠٨١٤٣٧(٢١)٣١
(٢٢)٢٠١١/٨/٢٨
اسامھ على محمد ابراھیم(٧١)

االسكندریھ-٥٥السیوف ترام ، خلف 

ئھطریقھ و جھاز لترشیح ادخنھ عادم المصانع لخفض درجھ تلوث البی(٥٤)
محمود رجائى الدقى(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠٠٨١٢٢٠٢٢(٢١)٣٢
(٢٢)٢٠٠٨/١٢/١٧
تیس ایھ جىنوفار(٧١)

سویسرا-بازل ٤٠٥٦سى اتش ٣٥لیشتشتراس 

مشتقات حمض الفنیل أسیتیك(٥٤)
ھدى أحمد عبد الھادى(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
المقدمة ومرفقات الطلبالفكرةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠٠٩١٥٢٥(٢١)٣٣
(٢٢)٢٠١٠/٩/٨
محمد عبد هللا الحسینى على حسن(٧١)

محافظھ الشرقیھ–ش ترعھ الدایدامون –قسم ثان –فاقوس 

LCD حافظھ اكریلیك للشاشھ(٥٤)
رار اإلدارة الخاص باستیفاء قاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٨

- ٢٠١٠١٢٢٠٥٨(٢١)٣٤
(٢٢)٢٠١٠/١٢/٥
حسام الدین قطب عباس على المھر(٧١)

خلف المستشفى العام–بلطیم -محافظة كفر الشیخ -. ع. م. ج

قھ تدریب االسكیمیا ـ الھیبریمیا جھاز الغلق الشریانى ایھ سي ایھطری(٥٤)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

- ٢٠١٠١٢٢٠٧٥(٢١)٣٥
(٢٢)٢٠١٠/١٢/٨
شركھ امریكیھ محدوده المسئولیھ-ماراثون جى تى اف تكنولوجى لیمیتد (٧١)

الوالیات المتحده االمریكیھ٧٧٠٥٦٠٢٧٩٩سان فیلیب ھیوستون ، تى اكس ٥٥٥٥

ھدرجھ االلكانات المتحده مع البروم المتعدده(٥٤)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:تقریر القانونىال
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٩

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٩٠

- ٢٠١٢٠٨١٤١٥(٢١)١
(٢٢)٢٠١٢/٨/١٥
روم اند ھاس كومبانى ، شركھ مساھمھ(٧١)

االمریكیھالوالیات المتحده١٩١٠٦فلور ، فیلدلفیا بى ایھ ٧ایندبندنس مال ویست ١٠٠

ت زیت تحتوى على مركبات سیكلوبروبینتركیبا(٥٤)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

- ٢٠١٢٠٨١٤١٨(٢١)٢
(٢٢)٢٠١٢/٨/١٦
جیلیتا ایھ جي(٧١)

المانیا–ابرباش ٦٩٤١٢. ٧اوفر ستراسي 

تركیبھ كبسلھ سریعھ اإلطالق(٥٤)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

- ٢٠١٢٠٩١٦٠٨(٢١)٣
(٢٢)٢٠١٢/٩/١٩
جاك بیجاجو(٧١)

تركیا–بشیكطاش اسطنبول ٨١/٧/ اس كي. ستریت امبارلي دره یولو . حي اورتاكوي

لتبخر الماءالیة مركبة عوم ثابتة تقوم بنشر المادة المبطاة (٥٤)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



٩١

-   ٢٠١٢٠٩١٦٧٣(٢١)٤
(٢٢)٢٠١٢/٩/٢٧
شركھ ابالید دیزاین اند اینجنیرینج ال تي دي(٧١)

ان ال،٣٣٧بینبوش رود، ساوث لوستوفت ایند، ایست، لوستوفت، سوفولك، ار ان ٤٥
المملكھ المتحده

تعدیالت في او متعلقھ باجھزه عرض مبرده(٥٤)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   ٢٠١٢١٠١٦٩١(٢١)٥
(٢٢)٢٠١٢/١٠/١
سلیم خمیس سلیم العمایره(٧١)

الكرامة، عمان، االردن

عقار لعالج مرض السكر جذریا(٥٤)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   ٢٠١٢١٠١٧٠٧(٢١)٦
(٢٢)٢٠١٢/١٠/٤
بریسینس ال ال س شركھ(٧١)

٥٤٥نورث ولف استریت بلوك ٦٠٠جونس ھوبكینس یونیفیرستي اسكول اوف میدسین 
٢١٢٨٧ام دي ، بالتیمور 

(ATP النتاجبرومو بیروڤات ومثبطات انتقائیھ اخرى- ٣طرق للمعالجھ باستخدام (٥٤)
:تقدیم أى من المستندات التالیةلعدمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:ریر القانونىالتق

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



٩٢

- ٢٠١٢١٠١٧١٤(٢١)٧
(٢٢)٢٠١٢/١٠/٧
ارك بتي ال تي ديفریست جرین ب(٧١)

استرالیا٣٧٥٧شارع روبینز ، ھیومیفیل، فیكتوریا ٣٥

طریقة وجھاز إلنتاج أمالح(٥٤)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى،
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



٩٣

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



٩٤

- ٢٠١٠٠٣٠٥٢١(٢١)١
(٢٢)٢٠١٠/٣/٣١
بریدجستون امریكاز تیرى اوبراشنس ال ال سى ، شركة محدودة المسئولیة(٧١)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة ٣٧٢١٤ماریوت درایف ناشفیلى ، تنیسى ٥٣٥

اطــــار رى(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى

- ٢٠١٠١١١٨٩٨(٢١)٢
(٢٢)٢٠١٠/١١/٩
جوبان جالس فرانس ، شركھ متحده ، فرنسا- سانت(٧١)

كوربفوا ، فرنسا٩٢٤٠٠-افینى دالزاس ، ف ١٨

تزجیج مجھز بتراكم من طبقات رقیقھ(٥٤)
فنىرفض:التقریر القانونى

- ٢٠١٠١١١٩٦٧(٢١)٣
(٢٢)٢٠١٠/١١/٢٢
محمد عبداللطیف محمد الفولى(٧١)

امبابھ_ ارض الحداد _ شارع ابراھیم الخضرى ٥

الخرطوم الصاعد(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى



٩٥

-   ٢٠١١٠٢٠٣٠٥(٢١)٤
(٢٢)٢٠١١/٢/٢٣
جورج یوید سوسیتیھ انونیمي بور ال ایتودي ایت ال اكسبلویتشن دیس بروسیدسال ایر لیك(٧١)

شركھ مساھمھ فرنسیھ–كلود 

فرنسا–باریس ٧٥٠٠٧- اف. قاي دي اورسیھ .٧٥

طریقھ لتشغیل فرن وجھاز لتنفیذ الطریقھ(٥٤)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   ٢٠١١٠٤٠٥٩٠(٢١)٥
(٢٢)٢٠١١/٤/١٧
فالوریك مانسمان أویل آند غاز فرانس-سومیتومو میتال اندستریز، لیمتد (٧١)

فرانس، ، رو أناتول٥٤- تشو ـ كو، اوساكا ـ شي، اوساكا ، تشوم - ٤كیتاھاما ٣٣-٥ (
آیمیریز، فرنسا–أولنوي ٥٩٦٢٠

وصلھ ملولبھ النابیب فوالذیھ(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   ٢٠١١٠٤٠٦٤٧(٢١)٦
(٢٢)٢٠١١/٤/٢٦
محمود محمد محمد خالف(٧١)

٧شقھ - االسكندریھ - الرمل -باكوس - شارع ابن غزالھ ٢٥

جھاز تولید طاقھ كھربائیھ نظیفھ دائمھ(٥٤)
رفض فنى:القانونىالتقریر



٩٦

- ٢٠١١٠٥٠٧٨١(٢١)٧
(٢٢)٢٠١١/٥/١٨
ابوالسان انا باوال امیروسو(٧١)

اس بي –ساوباولو .بي لایر باركیو / ١بلوكو . ٧١. ابتو –٥٢. كاسترو لیما . روا بي ار 
البرازیل–

نظام مكالمات ھاتف مدعومھ(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى

- ٢٠١٢٠٢٠٣٤٠(٢١)٨
(٢٢)٢٠١٢/٢/٢٧
اكرام ھنرى كوستاكى(٧١)

االزبكیھ- ممر ادم من شارع الجمھوریھ ٦

سیناء وقناه السویس الوحده المفتقده(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى

- ٢٠٠٣٠٥٠٤٩٤(٢١)٩
(٢٢)٢٠٠٣/٥/٢٧
ھوفمان الروش ا ج. ف (٧١)

، سویسرابازل ٤٠٧٠جرنز اشراستراس ك ھـ ، ١٢٤

اسیل امینو بنزیل اثیر– N مشتقات(٥٤)
رفض فنى:التقریر القانونى



٩٧

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



٩٨

الطلبات الساقطة
- ١٩٩٨٠٧٠٨٥٥(٢١)١

(٢٢)١٩٩٨/٧/٢١
نزین كبریتوناتمنشطات محسنھ للسطح من ألكیل ب(٥٤)

IMPROVED ALKYLBENZENESULFONATE SURFACTANTS

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ١٩٩٩٠٧٠٩٠٤(٢١)٢
(٢٢)١٩٩٩/٧/٢٥
١-وافدات مرتبطھ شدیده االنحیاز لمستقبل نوسیسبتین ارل (٥٤)

High affinity ligands for nociceptin receptor ORL-١

شیرینج كوربوریشن(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

- ١٩٩٩٠٧٠٩٢٦(٢١)٣
(٢٢)١٩٩٩/٧/٢٨
طریقھ لتحضیر الكبریت السائل لزیاده خواصھ العالجیھ(٥٤)

A METHOD OF PREPARATION OF LIQUID SULPHUR TO
IMPROVE ITS MEDICAL PROPERTIES

ویزر فارما(٧١)
شاكر بولس مرقس(٧٤)



٩٩

-   ٢٠٠٣٠٧٠٦٣٢(٢١)٤
(٢٢)٢٠٠٣/٧/٢
فى عالج مرض استخدام استرات فوسفاتیدات كل من اللیبوسیتول والكوالجین والكولین(٥٤)

الصدفیھ والقوباء
The Uses Of phosphattide Esters Of Each lipositols . Colomine And
Choline to Remedy For “ Skin Psoriasis And impetigo Disease

فؤاد عبد العزیز احمد حسنین(٧١)

-   ٢٠٠٦٠٧٠٣١٨(٢١)٥
(٢٢)٢٠٠٦/٧/١١
مثبطات جلوتامات أجركاناز(٥٤)

GLUTAMATE AGGRECANASE INHIBITORS

حدة ، امریكیةویــــث، شركة مت(٧١)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (٧٤)

-   ٢٠٠٨٠٧١١٨٣(٢١)٦
(٢٢)٢٠٠٨/٧/١٤
عملیات ومركبات وسیطة لتحضیر مركبات سلفونامید(٥٤)

PROCESSES AND INTERMEDIATES FOR THE PREPARATION
OF HETERQCYCLIC SULFQNAMJDE COMPOUNDS

شركة متحدةویــث ،(٧١)



١٠٠

- ٢٠٠٩٠٧١٠٨٦(٢١)٧
(٢٢)٢٠٠٩/٧/١٤
الداخلیھبالونات عادیھ و ھیلیوم مضیئھ و غیر مضیئھ للدعایھ الخارجیھ و(٥٤)

Helium and Air balloons illuminated and non-illuminated for indoors
and outdoors advertisement

نور عبد الفتاح نورمحمد محمد ا(٧١)

- ٢٠٠٩٠٧١١٤٨(٢١)٨
(٢٢)٢٠٠٩/٧/٢٨
موجھطریقة لتخفیف الضجیج المترابط فى بیانات مسح كھرومغناطیسى لمصدر(٥٤)

METHOD FOR ATTENUATING CORRELATED NOISE IN
CONTROLLED SOURCE ELECTROMAGNETIC SURVEY DATA

إل تى دى-إم شركة إم تى إى(٧١)
وكیل براءات–محمد كامل مصطفى (٧٤)

- ٢٠١٠٠٧١٢٠٩(٢١)٩
(٢٢)٢٠١٠/٧/١٨
مركبات بیریدین جدیده عملیات لتحضیرھم وتركیبات صیدلیھ تحتوى علیھم(٥٤)

NEW PIPERIDINE COMPOUNDS, A PROCESS FOR THEIR
PREPARATION AND

یونیفرسیتي دي نانتیھ- اتوار سیرفیھ لیھ البور(٧١)
وكیل براءات–شادى فاروق مبارك (٧٤)



١٠١

- (٢١)١٠PCT/NA٢٠٠٧/٠٠٠٠٩٠
(٢٢)٢٠٠٧/١/٢٩
عملیة لتحضیر مركب تضمین بیروكسیكام بواسطة بیتا سیكلو دكسترین(٥٤)

A PROCESS FOR THE PREPARATION OF A PIROXICAM:
BETACYCLODEXTRIN INCLUSION COMPOUND

شیسي فارماسییتیسي اس بي ایھ(٧١)
سمر اللباد(٧٤)

- ٢٠١٠٠٧١١٩٢(٢١)١١
(٢٢)٢٠١٠/٧/١٤
عائق التصویر فى دور السینما(٥٤)

BARRIER VIDEO RECORDING IN CINEMAS

حسام حسان قبیصى حسان(٧١)



١٠٢

البراءات الساقطة 

- ٠١٩٧٧٥(١١)١
(٢١)١٩٩٣٠٧٠٤١٩
اوانى مطبخ منزلیھ بقعر موصل حرارى(٥٤)

USTENSTLE CULINAIRE A FOND THERMOCODUCTEUR

ایھ.سب اس (٧١)
محمد صادق حامد حسب اللة(٧٤)

- ٠٢١٩٩٩(١١)٢
(٢١)١٩٩٨٠٧٠٨١٨
بیئى صلبنباتات محولة جنینیا باستخدام لقاح میكروبى فى وسططریقة النتاج (٥٤)

POLLEN BASED TRANSFORMATION SYSTEM USING SOLID
MEDIA

یونایتد ستیتس أوف أمریكا(٧١)
جورج عزیز(٧٤)

- ٠٢٢١٥٩(١١)٣
(٢١)١٩٩٩٠٧٠٨١٨
ئیة فى غرفة او حاویةجھاز إلحكام ادخال كابل من األلیاف الضو(٥٤)

AN OPTICAL FIBER CABLE INLET DEVICE

أیھ.بوییت اس (٧١)
وجدى نبیھ عزیز(٧٤)



١٠٣

-   ٠٢٢٣٢٥(١١)٤
(٢١)١٩٩٨٠٧٠٨٩٣
ذات مكونات میكانیكیة) محطات (طریقة لمراقبة أجھزة (٥٤)

METHOD FOR MONITORING PLANTS WITH MECHANICAL
COMPONENTS

سولزر انوتیك ایة جى(٧١)
جورج عزیز عبد الملك(٧٤)

-   ٠٢٢٣٩٥(١١)٥
(٢١)١٩٩٩٠٧٠٨٣٠
لتصنیعھا واستخداماتھاأداة باعثة لمواد مرتبطة برابطة شبھ كیمیائیة مع سبیولیت وطریقة(٥٤)

AN EMITTER OF SEMIOCHEMICAL SUBSTANCES
SUPPORTED ON A SEPIOLITE PROCESS FOE THE
PREPARATION THEREOF AND APPLICATIONS

یونفرسداد بولیتكنیكا دى فالنسیا-كونسیجو سوبریور دى إنفیستیجاسیون ستنتیفیكا (٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)

-   ٠٢٢٧٣٩(١١)٦
(٢١)٢٠٠١٠٧٠٨١٢
دروستاتیكىجھازارسال بالفرق الھی(٥٤)

DIFFERENTIAL HYDROSTATIC TREANSMISSION SYSTEM

شلومبرجر سیاكو انك(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)



١٠٤

- ٠٢٢٩١٢(١١)٧
(٢١)٢٠٠١٠٧٠٧٥٦
طریقة لتكوین ثالثى أولیفینات(٥٤)

OLEFIN TRIMERISATION

ب بى كیمیكالز لیمیتد(٧١)
یاسر فاروق مبارك(٧٤)

- ٠٢٣١٩٧(١١)٨
(٢١)٢٠٠٢٠٧٠٨٠٠
.موصالت تستخدم فى بناء الحوائط الحاملة (٥٤)

GROOVED RETAINING WALL BLOCK AND SYSTEM

كیستون ریتیننج وول سیستمز انك(٧١)
سمر احمد اللباد(٧٤)

- ٠٢٣٢٠٢(١١)٩
(٢١)٢٠٠٢٠٧٠٨٣٩
كیس سھل الفتح وقابل العادة الغلق(٥٤)

EASY OPENING , RE-CLOSEABLE BAG

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى شركھ متحده(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)



١٠٥

- ٠٢٣٤٢٠(١١)١٠
(٢١)٢٠٠٣٠٧٠٦٣٩
عملیة إلانتاج أحماض كربوكسیلیة اروماتیة(٥٤)

PROCESS FOR PRODUCING AROMATIC CARBOXYLIC
ACIDS

إى اى دى بونت دى نیمورز أند كومبانى(٧١)
ھدى أنیس سراج الدین(٧٤)

- ٠٢٣٨٥٢(١١)١١
(٢١)٢٠٠٣٠٧٠٧٤٠
جھاز تصریف مزود بحاویة(٥٤)

DELIVERY DEVICE AND CONTAINER PROVIDED WITH THE
SAME

اوتسوكا فارماسوتیكال كو لیمتد(٧١)
سمر احمد اللباد(٧٤)

- ٠٢٤١٩٦(١١)١٢
(٢١)٢٠٠٠٠٧٠٩٥٤
] ایثوكسى)یل-١-بیبریدین-٢[-٤(-٣-ھیدروكسى-٦ صوره بللوریھ جدیده من ھیدروكلورید(٥٤)

ثیوفین]ب [بنزو) میثوكسى فنیل-٤(-٢-)فینوكسى
A NOVEL CRYSTALLINE FORM OF ٦-HYDROXY-٢]-٤)-٣-
(PIPERIDIN-١-YL)ETHOXY}PHENOXY)-٤)-٢-
METHANOXYPHENYL)BENZO[b] THIOPHENE
HYDROCHLORIDE

ایلي لیلي اند كومباني(٧١)
ھدى احمد عبد الھادى(٧٤)



١٠٦

- ٠٢٤٢١٣(١١)١٣
(٢١)٢٠٠٦٠٧٠٢٩٩
الحرارةإجراء عملیة محسنة للتخلص منطریقة لتحضیر أولفینات ألفا خطیة مع (٥٤)

) METHOD FOR PREPARING LINEAR ALPHA-OLEFINS WITH
IMPROVED HEAT REMOVAL

.الشركة السعودیة للصناعات األساسیة- جي . لیندي ایھ(٧١)
شركة أبو ستة وشركاه(٧٤)

- ٠٢٤٢٥٧(١١)١٤
(٢١)٢٠٠١٠٧٠٧٩٩
االلكترونیھ المنخفضھ الجھدمداد الطاقھ لقواطع دائره التیار المتبقى فى االجھزهجھاز ا(٥٤)

POWER SUPPLY DEVICE FOR LOW VOLTAGE ELECTRONIC
RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS

ایة بي بي سیرفیس اس ار ال(٧١)
ھدى انیس سراج الدین(٧٤)

- ٠٢٤٩٦٧(١١)١٥
(٢١)٢٠٠٤٠٧٠٣٢٠
صیدالنیھ تحتوى مركبات اوكسیم حلقیھ غیر متجانسھ جدیده وعملیھ لتحضیرھا وتركیبات(٥٤)

علیھا
NEW HETEROCYCLIC OXIME COMPOUNDS,A PROCESS FOR
THEIR PREPARATION ANDPHARMACEUTICAL
COMPOSITIONS CONTAINING THEM

فرنسا-لى البوراتورز سیرفیر(٧١)
سمر احمد اللباد(٧٤)



١٠٧

انبی
احكام قضائیة 



١٠٨



١٠٩

بیان 
باستدراك رسوم سنویة 



١١٠

راع عدد ١٥٢/٢٠٠٤تم النشر عن سقوط الطلب رقم -١ ة اغسطس ٧٣٢بجریدة براءات االخت ام ٢٠١٢جری ك الع ى المل ف
ة عشر بشیك  رة والحادی سداد رسم السنة العاش ام ب د ق ھ ق ضح ان لعدم سداد رسم السنة العاشرة والحادیة عشر وات

. ارى رسوم سنویةویعتبر الطلب س
: وبیانات الطلب ھى 

- ٠٢٣٥٩٤(١١)١
(٢١)PCT/NA٢٠٠٤/٠٠٠١٥٢
(٢٢)٢٠٠٤/١٢/٢٦
(٧١)VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE - COMPANY

.
(٧٢)VERGER ERIC

BRUNEAU ALBERT

DURAND ANTOINE

شركة ابوستھ وشركاه(٧٤)
تمدد لدنالغلق بعد إلحكام مة مولبة ومدعوصلة أنبوبیة (٥٤)
(٣١)٠٨٠٨٠/٠٢ - PCT/FR٢٠٠٣/٠١٧٤٤
(٣٢)٢٠٠٢/٦/٢٨ - ٢٠٠٣/٦/١١
(٣٣)FR - FR
(٥١)int. Cl. F١٦L ٣٥/٠٠

سنة٢٠: مدة الحمایة

فى الملك العام لعدم ٢٠١٣ابریل جریدة ) ٧٤٠(بجریدة براءات االختراع عدد٣٤٧/٢٠٠٩تم النشر عن سقوط الطلب رقم -٢
دكتور سید االستاذ ال ذكرة ال ى م اء عل ك بن سنویة وذل سداد الرسوم ال ة ب ول اخطار مطالب ى / وص ر البحث العلم وزی

ات ھذا ٠٢/١٢/٢٠٠٦المؤرخ فى  سنویة وبیان ى سداد الرسوم ال شأن باالستمرار ف احب ال تم اخطار ص وبالتالى ی
:لطلب ھى 

- ٠٢٥٢٩١(١١)١
(٢١)٢٠٠٩٠٣٠٣٤٧
(٢٢)٢٠٠٩/٣/١٧
عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن(٧١)

جمھوریھ مصر العربیھ-حدائق القبھ -شارع المدینھ المنوره ٧٦
عمرو عبد الرحمن عارف عبد الرحمن(٧٢)
حاجز االمان لرصیف محطات المترو(٥٤)
(٥١)int. Cl. B٦١B ١/٠٢

سنة٢٠: مدة الحمایة



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٤٥(العدد رقم ٢٠١٣عدد  سبتمبر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

والمقدمة فى اطارمعاهدة ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر   اغسطس  -

--باریس

١

والمقدمة فى اطار اتفاقیـة التعـاون ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر   اغسطس  -

-------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٤

اتفاقیة التعاون والمقدمة فى اطا٢٠١٣ات التى تم قبولها خالل شهر   اغسطس  بیان بالطلب-

--------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (بشأن البراءات 

١٦

اتفاقیة التعاون والمقدمة فى اطا٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر   اغسطس  -

--------------------)من القانون١٧فقا الحكام المادة و (PCTبشأن البراءات 

١٩

للطلبات المقدمة فى اطارمعاهدة ٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر   اغسطس  

--------------------------------------------------باریس

٢٢

اتفاقیة التعاون ة فى إطار للطلبات المقدم٢٠١٣اغسطس  بیان البراءات الصادرة خالل شهر-

-------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٣٠

٦٦---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٧٠----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

٧٤------تغالل براءات اختراع داخل جمهوریة مصر العربیة بیان بالرغبة فى منح رخص اس

٧٨-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -



٢

٩٥-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

١٠٠-------------------ت برفضها فنیـــــا بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارا-

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٠٤

١٢٤-------------------------------------------بیان باحكام قضائیة 



(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 
القائم باعمال                                                       

رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . د. أ



(

العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"



رموز البیانات الببلیوجرافیة

الرمزالبیان الببلیوجرافى
١١رقم البراءة

١٢نوع البراءة

٢١رقم الطلب 

٢٢تاریخ تقدیم الطلب 

بیانات األسبقیة  

٣١:  رقـم األسبقیـة 

٣٢:تاریخ األسبقیة  

٣٣:دولة األسبقیـة 

٤٤البراءةطلب تاریخ النشر عن قبول 

٥١التصنیف الدولي للبراءات 

٥٤تسمیة االختراع

٧١اسم طالب البراءة 

٧٢اسم المخترع

٧٣اسم الممنوح له البراءة

٧٤اسم الوكیل

( iii )



ii

رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )



iii

تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )



iv

ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر اغسطس بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٣

-   1(21)2004060278
(22)2004/6/24
(71)1-ENI S.p.A

2- INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
3- ENITECNOLOGIE S.P.A.

(72)CLERICT GABRIELE CARLO

BELMONET GIUSSEPPE .

اللباداحمدسمر(74)
عملیة لإلنتاج المستمر للھیدروكربونات من غاز التخلیق(54)
(31)MI 2003A001288
(32)2003/6/25
(33)IT
(51)int. Cl.8 B01J 8/00,B01J 8/00,B01J 8/22,B01J 8/22,C10G 2/00,C10G

2/00



٤

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر اغسطس بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٥

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االعت ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 



٦

-   1(21)2008060972
(22)2008/6/11
(71)UHDE GMBH - GERMANY

(72)WERTH, STEFFEN

LANGANKE, BERND

KLEINSCHMIDT, RALPH

HOTING, BJÖRN

سھیر میخائیل رزق(74)
مفاعل وعملیھ الكسدة السوائل(54)
(31)PCT/EP2006/011629 - 102005060171.5
(32)2006/12/5 - 2005/12/14
(33)DE
(51)int. Cl.8 B01D53/22 & B01J12/00 & 19/00, 19/24& C01B3/38,

-   2(21)2008071209
(22)2008/7/17
(71)ROGGENSACK, Graeme, Siegmund - AWSTRALIA

(72)ROGGENSACK, Graeme, Siegmund

اللباداحمد سمر (74)
ما صحیحاوسیلة لتعلیم االطفال على استخدام ادوات المائدة استخدا(54)
(31)PCT/AU2006/001924 - 2006200217
(32)2006/12/18 - 2006/1/19
(33)AU
(51)int. Cl.8 A47G21/04



٧

-   3(21)2008091609
(22)2008/9/28
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

 UNITED STATES OF AMARICA
(72)CAPUTI,MARIANGELA

CARLUCCI,GIOVANNI

PESCE,ANTONELLA

SIERRI,GIANCARLO

GAGLIARDINI ALESSANDRO

سراج الدینانیس ھدى (74)
وسائل ماصة تشتمل على نظام للقضاء على الرائحة(54)
(31)PCT/IB2007/051232 - 061 122 62.8 - 060 166 51.9
(32)2007/4/5 - 2006/4/5 - 2006/8/9
(33)EP
(51)int. Cl.8 A61L15/46



٨

-   4(21)2008101767
(22)2008/10/28
(71)TIMI TECHNOLOGIES CO., LTD - CHINA

(72)SONG, Huishi

CHEN, Wen

SHEN, Hongbing

YANG, Qinghua

سمر احمد اللباد (74)
LDPCكثافة واستقبال شفرة منخفضة النظام ارسال (54)
(31)200610073056.6 - PCT/CN2006/003050
(32)2006/4/29 - 2006/11/14
(33)CN
(51)int. Cl.8 H03M 13/11

-   5(21)2008101771
(22)2008/10/28
(71)TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.- SWITZERLAND

(72)WADMARK, Olof

SAEIDIHAGHI, Arash

محمود رجائى الدقى(74)
لتعبئة المواد الغذائیة وسط معقم و طریقة لتحضیر الوسط المعقم و طریقة لتعقیم مادة تغلیف(54)

واستعمال تركیب عامل نشر فى الوسط المعقم
(31)PCT/SE2007/000464 - 0601507-7
(32)2007/5/15 - 2006/7/7
(33)SE
(51)int. Cl.8 A61L 2/18,B65B 55/10



٩

-   6(21)2009030430
(22)2009/3/31
(71)MAGNIER, Philippe- UNITED STATES OF AMARICA

(72)MAGNIER, Philippe
شركھ سماس للملكیة الفكریھ(74)
وسیلة لمنع انفجار عنصر محول كھربائي(54)
(31)PCT/FR2006/002421
(32)2006/10/27
(33)FR
(51)int. Cl.8 H01F 27/14,H01F 27/40

-   7(21)2009050756
(22)2009/5/24
(71)PIRELLI TYRE S.P.A. - ITALY

(72)CEREDA, Giuseppe

DAGHINI, Guido

CALHABEU, MUNIZ, Anderson

عبد الھادىاحمد ھدى (74)
.كیب شفة اإلطار الخارجى مطور إطار لھ تر(54)
(31)PCT / EP 2006 / 012165
(32)2006/12/18
(33)EP
(51)int. Cl.8 B60C 15/06,B60C 15/06



١٠

-   8(21)2010091625
(22)2010/9/27
(71)1-JAPAN OIL, OIL GAS AND METALS NATIONAL

CORPORATION -JAPAN
2- INPEX CORPORATION -JAPAN
3-JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION - JAPAN
4- JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO, LTD - JAPAN
5- COSMO OIL CO., LTD - JAPAN
6- NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD - JAPAN
7- CHIYODA CORPORATION - JAPAN

(72)YAGI, Fuyuki

KAWAZUISHI, Kenichi

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
طریقھ انتاج ھیدروكربونات سائلھ من غاز طبیعي(54)
(31)PCT/JP2009/056769 - 2008-089592
(32)2009/3/25 - 2008/3/31
(33)JP
(51)int. Cl.8 B01J 23/46,C01B 3/38,C01B 3/48,C01B 3/56,C10G 2/00,

-   9(21)2010111878
(22)2010/11/7
(71)TIOXIDE EUROPE LIMITED - UNITED KINGDOM

(72)ROBB, John

EDWARDS, John, Lalande

TEMPERLY, John

BIRD, Robert
BRADLEY, PAUL, CHRISTOPHER
JONES, ANTHONY, G

سمر احمد اللباد (74)
ثاني أكسید التیتانیوم(54)
(31)PCT/GB2009/001096 - 0814515.3 - 0808239.8
(32)2009/5/1 - 2008/8/8 - 2008/5/7
(33)GB
(51)int. Cl.8 C08, 9/02,C08K 3/22,C09C 1/36,C09D 7/12



١١

-  10(21)2010111891
(22)2010/11/8
(71)M-I L.L.C - UNITED STATES OF AMERICA

(72)KING, Keith, James

PERRMANN, Steven, J.

FERGUSON, Emily

سمر احمد اللباد(74)
مجموعھ وزانھ صمام خانق(54)
(31)PCT/US2009/043216 - 61/051.494
(32)2009/5/8 - 2008/5/8
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 33/035,E21B 34/04,F16K 3/26

-  11(21)2011030347
(22)2011/3/3
(71)DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED

UNITED KINGDOM
(72)EARLY, Simon, Robert

سمر احمد اللباد (74)
عملیھ لتنقیھ المیثانول بالتقطیر(54)
(31)0816095.4 - PCT/GB2009/051086
(32)2008/9/4 - 2009/8/28
(33)GB
(51)int. Cl.8 C07C 31/04, 29/80, 29/151,



١٢

-  12(21)2011030424
(22)2011/3/17
(71)EKCO PATENT & IP HOLDINGS PTY LTD-AUSTRALIA

(72)KATSALIDIS, EPAMINONDAS
سمراحمد اللباد(74)
نظام بناء موحد(54)
(31)2008904874 - 2009901219 - PCT/AU2009/001236
(32)2008/9/18 - 2009/3/20 - 2009/9/18
(33)AU
(51)int. Cl.8 1/18,1/343,E04B 1/348,E04C 3/30,E04H 1/04

-  13(21)2011040567
(22)2011/4/12
(71)CIMENTS FRANÇAIS - FRANCE

(72)CASSAT, Pierre

MOUDILOU, Emmanuel

LE ROLLAND, Bruno

سمر احمد اللباد(74)
المالط والخرسانھالمنتج الصلب الناتج في انوع منطرق لمعالجھ رواسب بحریھ واستخدام (54)
(31)0857052 - PCT/EP2009/062593
(32)2008/10/17 - 2009/9/29
(33)EP
(51)int. Cl.8 C04B 18/02, 28/04, 28/06, 28/14, 28/16



١٣

-  14(21)2011081408
(22)2011/8/24
(71)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE - FRANCE

(72)SACHOT, Dominique

CINTORA, Octavio

MARIO, Olivier

ھدى انیس سراج الدین(74)
الواح زجاج(54)
(31)PCT/FR2010/050298 - 0951242
(32)2010/2/22 - 2009/2/27
(33)FR
(51)int. Cl.8 C03C3/087

-  15(21)2011101698
(22)2011/10/10
(71)IFCO SYSTEMS GMBH - GERMANY

(72)ORGELDINGER, Wolfgang

ھدى انیس سراج الدین(74)
الزائدهصندوق لھ جدران جانبیھ یمكن طیھا ومیكنھ غلق مع حمایھ من االحمال(54)
(31)PCT/EP2009/002760 - PCT/EP2010/054904 - 10 2009 049 184.8 - 10

2009 034 430.6
(32)2009/4/15 - 2010/4/14 - 2009/10/13 -     2009/7/23
(33)DE
(51)int. Cl.8 B65D 6/16,B65D 6/18



١٤

-  16(21)2011101850
(22)2011/10/31
(71)OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC

UNITED STATES OF AMERICA
(72)PERRY, Philip, D.

SUNG, C., Oscar

GAERKE, Dale, A.

شادي فاروق مبارك(74)
نظام وطریقھ لضبط درجھ الحراره فى مقدمھ المجمره(54)
(31)PCT/US2010/031855 - US 12/434,354
(32)2010/4/21 - 2009/5/1
(33)US
(51)int. Cl.8 F32N 5/02

-  17(21)2012030478
(22)2012/3/18
(71)SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS - FRANCE

(72)NEREAU, Jean-Pierre

GRUMEL, Christophe

RIVAL, Marc

ANGLADE, Hervé

سمر احمد اللباد(74)
للدائره الكھربائیھ تجمیعھ لمجموعھ مفاتیح متعدده االقطاب مزوده بسیاج مزدوج وقاطع(54)

یشتمل علیھا
(31)09/04459 - PCT/FR2010/000593
(32)2009/9/18 - 2010/8/30
(33)FR
(51)int. Cl.8 H01H 1/20



١٥

-   18(21)2011101804
(22)2011/10/25
(71)LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L.- ITALY

(72)MUNARI, Marco
اللباداحمد سمر (74)
نظام لربط وفك مقبض حاویھ لطھي الطعام(54)
(31)MI2009A 000713 - PCT/IB2010/000905
(32)2009/4/27 - 2010/4/19
(33)IT
(51)int. Cl.8 A47J 45/07,A47J 45/08

-   19(21)PCT/NA2006/001295D
(22)2010/8/10
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, LP (UNITED STATES

OF AMERICA)
(72)JENSEN, Michael

MCDANIEL, Max, P.

MARTIN, Joel, L.

BENHAM, Elizabeth, A.

MUNINGER, Randy

JERDEE, Gary

SUKHADIA, Ashish, M.

YANG, Qing

THORN, Matthew

اللباداحمد سمر (74)
بولیمر ایثیلین(54)
(31)10/755,083 - PCT/US2005/000278
(32)2004/1/9 - 2005/1/6
(33)US
(51)int. Cl.8 C08F210/16



١٦

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر اغسطس بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون١٧طبقا الحكام المادة (



١٧

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر  فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى ال راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ حاالت الم

"البراءة  



١٨

-   1(21)2000111419
(22)2000/11/14
(71)B T G INTERNATIONAL LIMITED

(72)TARIQ OSMAN

BRONWYN SHEILA FLYNN

DAVID DAKIN LOROURT WRIGHT

ANTHONY DAVID HARMAN

TIMOTHY DAVID BURMAN

(31)9912356

(32)26/05/1999

(33)GB
ھدى انیس سراج الدین(74)
تولید رغوه عالجیھ دقیقھ(54)
(51)int. Cl. A61K 9/10

-   2(21)2004050231
(22)2004/5/22
جامعة اسیوط–دینا على محمود- على محمود محمد مصطفى السمان (71)

مصطفى السمانعلى محمود محمد/ د(72)

مزود بإمكانیة الشفط واإلرواء) الشفط(ماسك أنسجة بالضغط السالب (54)
(51)int. Cl. A61B 17/02



١٩

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر اغسطس بالطلبات 

PCTاتفاقیة التعاون بشأن البراءات إطاروالمقدمة فى 
)من القانون١٧طبقا الحكام المادة (



٢٠

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى ا راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ لحاالت الم

"البراءة  



٢١

-   1(21)2008121948
(22)2008/12/1
(71)FRAUNFOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER

ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.- GERMANY
(72)EBERLEIN, Ernst

BREILING, Marco

KEIP, Cedric

STADALI, Holger

HEUBERGER, Albert

ھدى أنیس سراج الدین(74)
جھاز بینى الدخال ومعالجھ اشاره مشفره ومستقبل لھذه االشاره(54)
(31)PCT/EP2007/004998 - 10 2006 026 895.4
(32)2007/6/5 - 2006/6/9
(33)DE
(51)int.8 Cl. H03M 13/27



٢٢

بیان
٢٠١٣أغسطس بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٢٣

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفك وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٢٤

-   1(11)026328
(21)2006080441
(22)2006/8/14
حسین على محمد عبدهللا/ السید (71)

.ع.م.ج–القاھرة –مصر الجدیدة –ارض الجولف –أ شارع الثورة 63
حسین على محمد عبدهللا/ السید (72)

(73)
سھیر میخائیل رزق(74)
صمام األمان الحلقى ألبار الغاز(54)
(51)int. Cl. B65G 5/00

سنة٢٠: لحمایةمدة ا



٢٥

-   2(11)026340
(21)2009081249
(22)2009/8/19
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

P.O. BOX 4740 HOUSTON , TEXAS 77019 US
(72)Tainping huang

James B. Crews

John Robert Willngham

(73)
ھدى سراج الدین(74)
یقة إلعادة شحن الطبقات المعالجة بجسیمات نانوطر(54)
(31)12/195. 995
(32)2008/8/21
(33)US
(51)int. Cl. C02F1/42

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٦

-   3(11)026343
(21)2008071306
(22)2008/7/31
(71)ROHM & HAAS COMPANY

100 Andinds the Mall West Philadelphia, Pennsylvania 2399-19106
America

(72)KOSTANSEK EDWARD CHARLES

(73)
محمد محمد بكیر(74)
تركیبات زیتیة تتضمن سیكلو بروبین لمعالجھ النباتات(54)
(31)60/963.297
(32)2007/8/3
(33)US
(51)int. Cl. A01N25/02, /00,&A01P21/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٧

-   4(11)026355
(21)2011010070
(22)2011/1/10
(71)HUNTAIR INC

11 555 SW Mciloni ST. Toalatin. Oregon 97 062 - USA
(72)ZAREER CURSETJEE

DAVID L. BAUGH

DAVID E.BENSON

(73)
سمر اللباد(74)
طرق وانظمھ لتكامل توھین الصوت فى كتلھ ترشیح(54)
(31)12/719.607
(32)2010/3/8
(33)US
(51)int. Cl. B01D 46/10&F24F 13/28

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨

-   5(11)026360
(21)2003080772
(22)2003/8/9
(71)Catalytic Distillation Technologies.

10100 Bay Area Boulevard, Pasadena, Texas 77507, USA.
(72)William M. Cross.

Lawrence A. Smith, JR

(73)
سمر اللباد(74)
طریقھ لتشغیل مفاعل متعدد االطوار تستخدم نظام التدفق النبضى(54)
(31)223192/10
(32)2002/8/19
(33)US
(51)int. Cl. C07C2/62

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   6(11)026361
(21)2009020233
(22)2009/2/18
فاروق جندي معوض /االستاذ الدكتور(71)

مجدي فؤاد توفیق عثمان/الدكتور
-القاھرة - العباسیة –المطبعة أرض-عمارات جامعة عین شمس 1

اروق جندي معوض ف/االستاذ الدكتور(72)
مجدي فؤاد توفیق عثمان/الدكتور

(73)
استخدام مضادات اكسده طبیعیھبطریقھ لتحسین درجھ ثبات الزیوت النباتیھ لالكسده (54)
(51)int. Cl. A23L1/01, 1/212, 3/34,  C07C33/02,57/03, 59/52, 63/06, 65/05

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٩



٣٠

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر اغسطس 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٣١

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢انون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٢

ج

-   1(11)026323
(21)2010010001
(22)2010/1/3
(71)PANDROL LIMITED

63 Station Road,Addlestone,Surrey KT15 2AR- U.K
(72)COX, Stephen, John

HAMILTON, Robert, John

(73)
سھیر میخائیل رزق /ا(74)
لوح مانع لالستخدام مع اداه تثبیت مساكھ قضیب(54)
(31)PCT/GB2007/002488
(32)2007/7/04
(33)GB
(51)int. Cl. E01B 9/30

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٣٣

-   2(11)026324
(21)2009060923
(22)2009/6/17
(71)HASHIMOTO, Yoshimasa - SATO, Shigeru

14-11, Ishizaka 1-chome, Dazaifu-shi Fukuoka,8180118 - 2476, Oaza-
Shirakabe, Miyaki-cho, Miyaki-gun Saga,8490111

(72)SATO, Shigeru

(73)
ھدى سراج الدین(74)
جھاز لتولید الطاقة یعمل بالریاح(54)
(31)PCT/JP2007/074303 - PCT/JP2006/325393
(32)2007/12/18 - 2006/12/20
(33)JP - JP
(51)int. Cl. F03D 11/04

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٣٤

-   3(11)026325
(21)2011030489
(22)2011/3/30
(71)THE GILLETTE COMPANY

PRUDENTIAL TOWER BUILDING, BESTON, MASSACHUSETTS
02199- (US)

(72)CLARKE, Sean, Peter

(73)
ھدى سراج الدین(74)
شفرات حالقھ وخراطیش(54)
(31)PCT/US2009/058907- 12/542,141 -61/102,100
(32)2008/10/2 - 2009/8/17 - 2009/9/30
(33)US - US - US
(51)int. Cl. B26B 21/40

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٥

-   4(11)026326
(21)2011050712
(22)2011/5/9
(71)BECOFLEX S.A

Parc Industriel 17 B-1440 Wauthier-Braine (BE)
(72)COENRAETS, Benoît

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
وسیلھ لتغطیھ السطح/اداه(54)
(31)PCT/EP2009/064550 - 2008/0612
(32)2009/11/3 - 2008/11/12
(33)EP - BE
(51)int. Cl. E04H 4/10

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٦

-   5(11)026327
(21)2011050750
(22)2011/5/12
(71)TRANSOCEAN SEDCO FOREX VENTURES LIMITED

Four Greenway Plaza Houston, TX 77046 (US
(72)BOURGEAU, Edward Peter, Kenneth

(73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
DC منظم لمسار محسن ذو تیار مباشر(54)
(31)12/269.703 - PCT/US2009/060786
(32)2008/11/12 - 2009/10/15
(33)US - US
(51)int. Cl. H02J 3/36

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٧

-   6(11)026329
(21)2011040564
(22)2011/4/12
(71)ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A.

Avenida de la Buhaira 2. 41018 SEVILLA - SPAIN
(72)VILLUENDAS YUSTE FRANCISCO

ALCAÑIZ GARCÍA CARLOS

ALONSO ESTEBAN RAFAEL

PELAYO ZUECO JAVIER

HERAS VILA CARLOS

MARTÍNEZ SANZ NOELIA

SUBLAS DOMINGO JESUS MARIO

(73)
سھیر میخائیل رزق/ا(74)
طالء انتقائى لالمتصاص الشمسى و عملیھ تصنیع(54)
(31)PCT/ES2009/000489 -P200802953 -
(32)2008/10/20 - 2009/10/8
(33)ES - ES
(51)int. Cl. C03C 17/27

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨

-   7(11)026330
(21)2011071142
(22)2011/7/3
(71)KIETTA

66, avenue des Champs Elysées F-75008 Paris (FR)
(72)MANIN, Michel

(73)
ماجده ھارون(74)
طریقھ معززه و جھاز للتنقیب الزلزلى المائى(54)
(31)- PCT/IB2009/007908- FR0950012
(32)2009/5/1 - 2009/12/29
(33)FR - EP
(51)int. Cl. G01V 1/38

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩

-   8(11)026331
(21)2010091507
(22)2010/9/7
(71)AL-SAHLI, Mahmoud Anass Mahmoud

2325 Hurontario Str.,Unit number 475,Mississauga, Ontario R5A 4K4-
KANADA

(72)AL-SAHLI, Mahmoud Anass Mahmoud

(73)
سمر اللباد(74)
(SIM ) نظام وطریقھ مصرفیھ لشرائح وحده تعریف المشتركین(54)
(31)PCT/CA2008/000935-  P.110/2008 -
(32)2008/3/9 - 2008/5/14
(33)JO - CA
(51)int. Cl. G06Q 20/00,  40/00,G07F 19/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٤٠

-   9(11)026332
(21)2011040618
(22)2011/4/19
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel (CH)
(72)GRIBKOV, Denis

ANTELMANN, Björn

GIORDANO, Fanny

WALTER, Harald

DE MESMAEKER, Alain

(73)
سھیر میخائیل رزق(74)
عملیھ لتحضیر بنزونوبرونینات(54)
(31)PCT/EP2009/062525- 5, 09161388 -  4, 08018721
(32)2008/10/27 - 2009/5/28 - 2009/9/28
(33)EP - EP - EP
(51)int. Cl. C07C 205/12, 22/02,211/61, 23/08, 17/25

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤١

-  10(11)026333
(21)2008101644
(22)2008/10/7
(71)DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

WASHINGTOM STREET, 1790 Building Midland, Michigan 48674
United States of America.

(72)JENKINES, RANDALL, C.

(73)
للملكیة الفكریة عبد الھادى(74)
المتأخر المزدوجألنظمة خلفیة سجادة عدید یوریثان بإستخدام حافز التأثیرالمعالجة الساخنة (54)
(31)- PCT/US2007/006768 - 60/790,336
(32)- 2007/3/19-  2006/7/4
(33)US - US
(51)int. Cl. C08G 18/22, 18/66, 18/24, 18/76,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢

-  11(11)026334
(21)2011010101
(22)2011/1/16
(71)HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

Law Department AB/2B 101 Columbia Road Morristown, NJ
07962(UNITED STATES OF AMERICA)

(72)LEVY, Alan, B

KWEEDER, James, A

CARRAZZA, Jose

KUNZ, Kenneth

(73)
احمد اللبادسمر (74)
اكسده ضعیفھ لمواد مركبھ من نیترات امونیوم وطرق لتحضیر ھذه التركیبات(54)
(31)PCT/US2009/049993 - 61/080.898 - 12/499.598
(32)2009/7/9 - 2008/7/15 - 2009/7/8
(33)US - US - US
(51)int. Cl. C01C1/18,C05C1/02

ةسن٢٠: مدة الحمایة



٤٣

-  12(11)026335
(21)2011060904
(22)2011/6/2
(71)OASYS WATER, INC

222 Third Street Cambridge, MA 02142 (US)
(72)MCGINNIS, Robert

MANDELL, Aaron

(73)
سمر احمد اللباد(74)
تخزین شبكي اسموزي واسع النطاق(54)
(31)PCT/US2009/066658 - 61/119.544
(32)2009/12/3 - 2008/12/3
(33)US - US
(51)int. Cl. F03G 7/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤

-  13(11)026336
(21)2011061008
(22)2011/6/16
(71)UNILIN, BVBA

Ooigemstraat 3 B-8710 Wielsbeke (BE)
(72)MAERTENS, Luc

CAPPELLE, Mark

DEMAN, Luc

VAN HOOYDONCK, Guy

VANHASTEL, MARK

(73)
سمر احمد اللباد(74)
عنصر مركب، ولوحھ متعدده الطبقات وعنصر على شكل لوحھ لتشكیل ھذا العنصر (54)

المركب
(31)PCT/IB2009/054812 - 20 2009 008 825.1 61/175.596  - 2008/0677
(32)2009/5/5 - 2009/10/29 - 2009/6/26 - 2008/12/17
(33)US - IB - DE - BE
(51)int. Cl. A47B 47/04,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥

-  14(11)026337
(21)PCT/NA2007/000875
(22)2007/8/19
(71)Farag Aziz Farag

43 North Joliet Street - Acelin - New Jersey 08830 - USA
(72)Farag Aziz Farag

(73)
سمر اللباد(74)
زجاج عازل مقاوم موصول بحافة ذات خواص مقدرة آمنة فى الزالزل ومقاومة للحریق(54)
(31)PCT/US2006/002630 - 11/060705
(32)2006/1/25 - 2005/2/18
(33)US - US
(51)int. Cl. E04B1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦

-  15(11)026338
(21)PCT/NA2007/001492
(22)2007/7/26
(71)PERUKE INVESTMENT HOLDING (PROPRIETARY) LIMITED (

SOUTH AFRICA)
44 Main Street 2001 JOHANNESBURG (ZA)

(72)PRETORIUS, Gerard

(73)
سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لصنع مسحوق فلز تیتانیوم(54)
(31)2005/0819 - PCT/IB2005/054236
(32)2005/1/27 - 2005/12/14
(33)ZA - WO
(51)int. Cl. C22B 34/12, C01G 23/00,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٧

-  16(11)026339
(21)2009101460
(22)2009/10/4
(71)DETERING, Michael

Weberstr. 10,59368 Werne- GERMANY
(72)DETERING, Michael

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
طریقھ لنقل الرواسب فى اجسام كبح المیاه(54)
(31)PCT/EP2008/002507 - 10 2007 016 679.8
(32)2008/3/28 - 2007/4/4
(33)EP - DE
(51)int. Cl. E02B 8/02

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٤٨

-  17(11)026341
(21)2010030467
(22)2010/3/23
(71)MARATHON OIL COMPANY

5555 San Felipe,Houston, Texas 77056-2799 -
(UNITED STATES OF AMERICA)

(72)WAYCUILIS, John J.

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
تكوین ھیدرات لفصل او نقل الغاز(54)
(31)PCT/US2008/077376 - 11/904,307
(32)2008/9/23 - 2007/9/25
(33)US - US
(51)int. Cl. B01D 47/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٤٩

-  18(11)026342
(21)2008111923
(22)2008/11/26
(71)UNILEVER plc.

UNILEVER HOUSE, BEACKFRIARS, LONDON CREATER
LONDON ECUP 4BQ- U.K

(72)BANSODE, Sharadchandra, Govind

SRIVASTAVA, Madalasa

GUPTA,Arunima

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
مرشح وعملیة لتحضیره(54)
(31)PCT / EP 2007 / 055395- 988/MUM/2006 -
(32)2006/6/23 - 2007/6/1
(33)IN - EP
(51)int. Cl. B01D 39/16, 39/20

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٠

-  19(11)026344
(21)2011050774
(22)2011/5/17
(71)VESUVIUS GROUP S.A.

Rue de Douvrain, 17 B-7011 Ghlin (BE)
(72)BOISDEQUIN, Vincent

(73)
سمر احمد اللباد(74)
وسیلھ نقل وتخزین انبوب مغرفھ لنقل معدن سائل(54)
(31)PCT/EP2009/008254 - 08169505,8
(32)2009/11/19 - 2008/11/20
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B22D 41/50

سنة٢٠: الحمایةمدة 



٥١

-  20(11)026345
(21)2010060930
(22)2010/6/2
(71)THYSSENKRUPP UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Strasse 15,44141 Dortmund- GERMANY
(72)KIM, Ronald

SCHUECKER, Franz-Josef

(73)
سمراحمد اللباد(74)
ویات افران غرفھ فحم الكوك التى تتسم بدرجھ منخفضھ من التبادلوسیلھ لطرد محت(54)

الحرارى
(31)PCT/EP2008/009964 - 10 2007 058 472.7
(32)2008/11/25 - 2007/12/4
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C10B 33/10

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٢

-  21(11)026346
(21)2011091537
(22)2011/9/15
(71)UNICO, INC

3725 Nicholson Road Box 505 Franksville, Wisconsin 53126-0505
(US)

(72)DRY, Michael D

PETERSON, Ronald G

GARLOW, Mark E

LUCAS, Michael O

MACDONALD, Michael A

BECK, Thomas L

(73)
سمر اللباد(74)
التحكم في عزم محرك حثي في نظام ضخ(54)
(31)PCT/US2010/027494 - 12/724,120 - 61/160,498
(32)2010/3/16 - 2010/3/15 - 2009/3/16
(33)US - US - US
(51)int. Cl. F04B 49/06, & H02P 27/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-  22(11)026347
(21)2009091371
(22)2009/9/16
(71)KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo,1100008-  JAPAN
(72)OHNO, Shuji

FUJINAMI, Makoto

YAMAJI, Yoshihiro

HANAI, Ryo

IKEUCHI, Toshihiro

(73)
سمر اللباد(74)
تركیبة مبیدة لألعشاب الضارة(54)
(31)- PCT/JP2008/000505- 2007-067874
(32)2007/3/16 - 2008/3/10
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A01N 43/54, 25/12, 47/30, 13/00, 25/14, 47/36, & A01P13/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-  23(11)026348
(21)2010081320
(22)2010/8/15
(71)COMPACTGTL PLC

19 Blacklands Way,Abingdon Oxfordshire OX14 1DY - U.K.
(72)BOWE, Michael Joseph

PEAT, Robert

LEE-TUFFNELL, Clive Derek

(73)
سمر احمد اللباد(74)
وحدة لتنفیذ تفاعل الحفزى(54)
(31)PCT/GB2009/050129- 0820281.4 -  0802726.0
(32)2008/2/14 - 2008/11/6 - 2009/2/10
(33)GB - GB - GB
(51)int. Cl. B01J 19/24,C10G 2/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٥

-  24(11)026349
(21)2010091515
(22)2010/9/8
(71)THE GILLETTE COMPANY

WORLD SHAVING HEADQUAR TERS, TP LEAAL PATENT
DEPARTMENT 3E, ONE GILLETTE PARK, BOSTON, MA 02127-
U.S.A

(72)WALKER, Vincent, Paul, Jr.

WAIN, Kevin, James

LEE, Alejandro, Carlos

FORSDIKE, Edward, Neill

CATAUDELLA, Matthew, Corey

(73)
ئق فرجسونیا فا(74)
عبوات وشفرات حالقة(54)
(31)- PCT/US2009/056189-  61/095,840
(32)2008/9/10 - 2008/9/10
(33)US - US
(51)int. Cl. B26B 21/22, 21/40

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٦

-  25(11)026350
(21)2011061022
(22)2011/6/19
(71)OMYA DEVELOPMENT AG

Baslerstraße 42 CH-4665 Oftringen (CH
(72)TAVAKKOLI, Bahman

MANGELBERGER, Thomas

REISINGER, Matthias

(73)
سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لفصل شوائب امالح معدنیھ من صخور تحتوي على كربونات الكالسیوم بواسطھ(54)

یھالتصنیف باالشعھ السین
(31)PCT/EP2009/067319- 08172445.2 -  61/205.207
(32)2009/1/16 - 2008/12/19 - 2009/12/16
(33)US - EP - EP
(51)int. Cl. B07C 5/342, B07C 5/36

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٧

-  26(11)026351
(21)PCT/NA2007/000456
(22)2007/5/6
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY, L.P.

10001 Sex Pines Drive, Za WoodLandes TX 77 387 - U.S.A
(72)MCDANIEL, MAX, P

BENHAM, ELIZABETH, A.

JENSEN, MICHAEL, D

COLLINS, KATHY, S.

MARTIN, JOEL, L.

HAWLEY, GIL, R.

(73)
بادسمرأحمد الل(74)
میتالوسین إلنتاج راتنجات ثنائیة القمة/محفز عبارة عن تولیفة من كروم عضوي(54)
(31)PCT/US2004/036650
(32)2004/11/4
(33)US
(51)int. Cl. C08F 10/02, 4/02, 4/69

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٨

-  27(11)026352
(21)2009060958
(22)2009/6/22
(71)SMARTRAC IP B.V.

Strawinskylaan 851,1077 XX Amsterdam- NETHERLANDS
(72)RIETZLER, Manfred

(73)
سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لتصنیع مرسل مطعم لوثیقھ شخصیھ(54)
(31)11/867,804 - PCT/EP2008/007049
(32)2007/10/5 - 2008/8/28
(33)US - EP
(51)int. Cl. F15B 21/12 & B01J 10/00

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-  28(11)026353
(21)2011071211
(22)2011/7/20
(71)INSPIRED SURGICAL TECHNOLOGIES INC

233 Technologgy Way Suit 7 Rocklin, CA95765 UNITED STATES
OF AMERICA

(72)OOSTING, Kenneth

(73)
سمر اللباد(74)
نظام یتم تشغیلھ للتتبع الشمسي المتحكم فیھ بالتغذیھ المسبقھ(54)
(31)PCT/US2010/021708 - 61/254,963 - 61/171,263 - 61/146,508
(32)2010/1/22 - 2009/10/26 - 2009/4/21 - 2009/1/22
(33)US - US - US - US
(51)int. Cl. F24J 2/38

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٠

-  29(11)026354
(21)2011010015
(22)2011/1/3
(71)AMMONIA CASALE S.A.

Via Giulio Pocobelli, 6 CH-6900 Lugano-Besso-SWITZERLAND
(72)ZANICHELLI, Luca

(73)
سمر احمد اللباد(74)
عملیھ ومفاعل الكسده ھیدروكربون(54)
(31)- PCT/EP2009/057472-  08012085.0
(32)2008/7/4 - 2009/6/16
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B01J 8/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦١

-  30(11)026356
(21)2011020286
(22)2011/2/22
(71)SEABASED AB

Dag Hammarskjölds väg 52 B S-751 83 Uppsala (SE)
(72)STRÖMSTEDT, Erland

GUSTAFSSON, Stefan

(73)
سمر احمد اللباد(74)
وحده قدره موجیھ(54)
(31)PCT/SE2008/050963
(32)2008/8/26
(33)SE
(51)int. Cl. F03B 13/18, & F16J 15/56

سنة٢٠: الحمایةمدة



٦٢

-  31(11)026357
(21)2011040570
(22)2011/4/12
(71)UREA CASALE S.A

Via Giulio Pocobelli, 6 CH-6900 Lugano-Besso (CH)
(72)BEDETTI, Gianfranco

(73)
سمر احمد اللباد(74)
طریقھ رش وفوھھ لترذیذ سائل(54)
(31)- PCT/EP2009/061590 - 08018123.3
(32)2008/10/16 - 2009/9/8
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B05B 7/04&  B01J 2/16,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٣

-  32(11)026358
(21)2009121916
(22)2009/12/27
(71)TWISTER B.V.

Einsteinlaan 10 N L-2289 CC Rijswijk- NETHERLANDS
(72)BETTING Marco

TJEENK WILLINK Cornelis Antonie

VAN BAKEL Robert Petrus

(73)
سمراحمد اللباد(74)
طریقھ ونظام الزالھ كبریتید الھیدروجین من تیار غاز طبیعى(54)
(31)PCT/NL2008/050424 - 07111145.4
(32)2008/6/27 - 2007/6/27
(33)NL - EP
(51)int. Cl. C10L 3/10, B01D 53/24,

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٤

-  33(11)026359
(21)PCT/NA2007/000326
(22)2007/3/29
(71)HEXION SPECIALTY CHEMICALS INC

1600 Smith Street P.O. Box 4500 Houston, TX 77210-4500- U.S.A
(72)MCCARTHY, Scott, Michael

MCDANIEL, Robert, R

SHERIFF, Michael, L

FLOWERS, James

(73)
سمر احمد اللباد(74)
وتركیبات واصناف مستخدمھ بھا، طریقھ لتقییم شكل الصدع(54)
(31)PCT/US2005/035685 - 60/643.850 - 60/615.835
(32)2005/10/4 - 2005/1/14 - 2004/10/4
(33)US - US - US
(51)int. Cl. E21B 43/267

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٥

-  34(11)026362
(21)2009050799
(22)2009/5/27
(71)INDUSTRIE DE NORA S.p.A.

Via Bistolfi 35,I-20134 Milano - ITALY
(72)GULLA, Andrea F.

ALLEN, Robert J.

(73)
سمر اللباد(74)
محفز كبریتید فلز محمول على كربون الختزال األكسجین كھروكیمیائًیا(54)
(31)PCT/EP2007/062942 - 60/861,635
(32)2007/11/28 - 2006/11/29
(33)US - US
(51)int. Cl. B01J 27/045, & C25B 11/04

سنھ ٢٠: مدة الحمایة



٦٦

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٦٧

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٦٨

-   1(21)PCT/NA2007/000222
(22)2007/2/27
ویــث ریسیرش ایرالند لیمتد(71)

االسكندریة–١١١٧ب . ص 

ھدى عبد الھادى(74)
تى إن إف آر–إنتاج الجلوبیولین المناعى (54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ویــث ریسیرش ایرالند لیمتد:مـــن
فارماسیتوكالزفایزر ایرلندا:الـــى

25/08/2013 :بـتاریخ

-   2(21)PCT/NA2007/001167
(22)2007/10/28

شركة مساھمة –كوربوراتشن سمیزكلین بیشام-٢ال تي دي . سي اوه & شیونوجي-1(71)
أمریكیة

سمر أحمد اللباد(74)
إنتیجرازHIV مشتق كربامویل بیریدون متعدد الحلقات لھ فعالیة لتثبیط إنزیم(54)

نقل الملكیة:انونىالتقریر الق
شركة –سمیزكلین بیشام كوربوراتشن -٢ال تي دي . سي اوه & شیونوجي-1 :مـــن

مساھمة أمریكیة
سى او ال تى دى &شونوجى - ٢فیف ھیلس كیر كومبانى-١:الـــى

09/09/2013 :بـتاریخ

-   3(21)2010071180
(22)2010/7/13
اث العلمیھ والتطبیقات التكنولوجیھمدینھ مبارك لالبح(71)

االسكندریھ-مدینھ برج العرب الجدیده –حى الجامعات ومراكز البحوث 

الطبیعى )الالكتوفرن(س بواسطھ ابروتین الحدید - تثبیط فیروس التھاب الكبد الوبائى(54)(54)
والمھندس وراثیا
نقل الملكیة:التقریر القانونى

التكنولوجیھنھ مبارك لالبحاث العلمیھ والتطبیقاتمدی:مـــن
التكنولوجیةصندوق العلوم والتنمیة:الـــى

09/09/2013 :بـتاریخ



٦٩

-   4(21)2010122197
(22)2010/12/26
نوفاكیم لیمتد(71)

الجیزه- المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١الرقم البریدى 

سمر احمد اللباد(74)
تركیبھ رابطھ(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
نوفاكیم لیمتد:مـــن
لیمتدكلیكس:الـــى

09/09/2013 :بـتاریخ

-  5(21)PCT/NA2007/000386
(22)2007/4/17
شركة إنجلیزیة مساھمة-إن إتش إس بلود آند ترانسبالنت (71)

ھدى آنیس سراج الدین(74)
طریقة لعزل الھابتوجلوبین(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
مساھمةشركة إنجلیزیة- إن إتش إس بلود آند ترانسبالنت :مـــن
لیمتدبیو برودكتس البوراتورى:الـــى

12/09/2013 :بـتاریخ



٧٠

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٧١

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٧٢

-   1(21)2003010051
(22)2003/1/19
اورجانون بیوسینزبنز وندرالند بى فى(71)

اب او س ھولند٥ز٣٤٩كلو سترات 6

ھدى احمد عبد الھادى(74)
میثیل ستیرویدات–الفا ٧عملیة لتحضیر (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اورجانون بیوسینزبنز وندرالند بى فى:مـــن
فى.میرك شارب اند دوھم :الـــى

05/09/2013 :بـتاریخ

-   2(21)PCT/NA2005/000747
(22)2005/11/21
نزبنز وندرالند بى فىاورجانون بیوسی(71)

.

ھدى عبد الھادى(74)
حلقھ مھبلیھ كنظام توصیل دواء(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اورجانون بیوسینزبنز وندرالند بى فى:مـــن
م بى فىھمیرك شارب اند دو:الـــى

20/08/2003 :بـتاریخ



٧٣

-   3(21)2010010013
(22)2010/1/4
ھانمى  جولینجزكو(71)

.كوریا–٤٤٥٨١٣دو –سى، جایوجى –میون ، ھاواسیونج –رى، بالتان –ھاجیو 893-5

محمود رجائى الدقى(74)
الطرفیھn مشتقات ببتید انسولینى االنتحاء معدل بحامض امینى عند ذره(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ھانمى  جولینجزكو:مـــن
لیمتد، ھانمى ساینس كو :الـــى

04/09/2003 :بـتاریخ

-   4(21)2008091487
(22)2008/9/4
ریب لوك استرالیا بي تي واي لیمتد(71)

استرالیا-٥٠٩٤جراند جنكشن رود ، جیبس كروس اس ایھ 587

نزیة اخنوخ صادق الیاس(74)
قة وجھاز لتثبیت شریط أثناء اللفطری(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ریب لوك استرالیا بي تي واي لیمتد:مـــن
لیمتدسیكیسوى ریب لوك استرالیا بي تي:الـــى

09/09/2013 :بـتاریخ

-   5(21)2011020226
(22)2011/2/9
میداریكس انك(71)

)امریكا(٠٨٥٤٠یت رود برینستون ان جى ست707

ھدى انیس سراج الدین(74)
تنشیط اللیمفوسیت ،واستخداماتھا(LAG-3) ٣-اجسام مضاده بشریھ ترتبط مع جین(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
میداریكس انك:مـــن
ال ال سىمیداریكس:الـــى

11/9/2013 :بـتاریخ



٧٤

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٧٥

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
ام  ة الخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــاً ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



٧٦

.ایھ.بي.إینیتكنولوجى إس:یعلــــن1   -

-الجیزة- المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١الرقم البریدى :المركز العام
جمھوریة مصر العربیة

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة
٣١/٠٥/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٦٦١لبراءة االختراع رقم 

ى للماء بالتالمس مع مواد تحتوي على كبریتطریقة لتثبیط التحمیض الحیو:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل

ایھ. بى . سنامبروجیتى اس :یعلــــن2   -
مدینة الجیزة- إمبابة -٩٦رقم . ب.ص:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٥/٠٦/٢٠١٣رة بتاریخ الصاد٠٢٦٢٦٨لبراءة االختراع رقم 
انبوب ثنائى المعدن مقاوم للتآكل واستخدامھ فى معدات ذات حزمھ انبوبیھ:فى شــأن
سمر أحمد اللباد:الوكـــیل

كریستال الجونس كوربوریشن ال ال سي:یعلــــن3   -
ـ امريكا٩٧٧٦- ١٩٩٥٨اكواستال هاى واى ـ ١٦١٩٢:لعامالمركز ا

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة
٢٩/٠٤/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٠٢٦٢٢٧لبراءة االختراع رقم 

متر مكعب إلغراض الترفیھ مع١٥٠٠٠عملیة للحفاظ على أجسام من الماء أكبر من :شــأنفى
خواص الشفافیة والنظافھ شابھھ لحمامات ألسباحھ والبخار االستوائیة

سمر اللباد:الوكـــیل



٧٧

.ENI S.P.A:یعلــــن4   -
ش الحجاز ـ المهندسين ـ الجيزة ٥١-١٢٤١١/ ب.ص:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣١/١٢/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٦٠١٢لبراءة االختراع رقم 
لھ حیویھ من طحالب ذات محتوى دھنى عالىعملیھ النتاج كت:فى شــأن
سمراحمد اللباد:الوكـــیل

.POLIMERI EUROPA S.p.A:یعلــــن5   -
امبابة ـ جيزة ١٩٦/ ب.ص:المركز العام
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٩/١١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٠٢٥٩٤٩لبراءة االختراع رقم 
زیولیتTS-1 عملیھ لتحضیر مركبات:فى شــأن
سمر اللباد:الوكـــیل



٧٨

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٧٩

ج

-   1(21)2011010128
(22)2011/1/19
ایمن عادل حسین محمد الحكیم(71)

مصر- القاھره –مصر الجدیده - روكسى -ش االندلس خلف المیریالند 14

عالنات علیھااتصاالت ھاتفیھ مجانا عن طریق عرض ا-فرى كال(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2011020191
(22)2011/2/6
ریشن ، شركھ متحدهسیالنسى انترناشیونال كوربو(71)

. ، الوالیات المتحده االمریكیھ٧٥٢٣٤ویست ال بى جى فریواى ، داالس ، تكساس 1601

قصدیر/ بالتین انتاج مباشر و انتقائى الیثانول من حمض خلیك باستخدام عامل حفاز(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ ل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3(21)2011020192
(22)2011/2/6
سیالنسى انترناشیونال كوربوریشن ، شركھ متحده(71)

. ، الوالیات المتحده االمریكیھ٧٥٢٣٤ساس ویست ال بى جى فریواى ، داالس ، تك1601

واحدهعملیھ لالنتاج التحفیزى لالثیلین مباشره من حمض خلیك فى منطقھ تفاعل(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبعض التعدیالت لموضوعأو إجراء ب/ بعض البیانات و 



٨٠

-   4(21)2011020331
(22)2011/2/28
تروبیكانا برودكتس، اى ا ن سى(71)

امریكا-افینو اى، برادینتون، فل13 – 1001

جلوكان-منتجات لمشروبات من عصائر محاله بصوره طبیعیھ و معالجھ ب بیتا(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2011030454
(22)2011/3/23
یز غنیھسامى محمد عبد العز(71)

القلیوبیھ–شبین القناطر - كفر شبین 

جھاز تحكم لسیارات الجولف الكھربیھ ذات موتور التیار المستمر منفصل(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6(21)2011040634
(22)2011/4/21
راشد محمد رضا احمد على(71)

باسم راشد محمد رضا احمد على-اسیوط ٥٠٢برج اللواء شقھ 

جھاز كاشف الجھد العالى(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد عل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨١

-   7(21)2011040641
(22)2011/4/26
ثرى أم انیوفیتیف بروبرتیز كومبانى(71)

، الوالیات المتحدة٣٤٢٧- ٥٥١٣٣سانت بول ، مینیسوتا ٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ، ص ب 
االمریكیة

طرق لتشكیل افرخ ذات صور مركبھ تطفو وافرخ ذات صور مركبھ تطفو(54)
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/ بعض البیانات و 

-   8(21)2011040662
(22)2011/4/28
دانفوس ایھ بي اس–سویر (71)

الدینمارك–نوردبورج ٦٤٣٠-دي كي . ٨١نوردبورجفیج -1

مشغِّل صمام(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عنھ لعدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   9(21)2011061059
(22)2011/6/21
شركھ محدوده انجلیزیھ–ارتیمیس انتیلیجینت باور لیمتد (71)

–تي بي ٢٠٩اي اتش . لوانھاد. ادجیفیلد روود . یسترال ایستات ادجیفیلد اند. ٣یونیت 
انجلترا

تجمیعھ صمام(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
دمة ومرفقات الطلبالفكرة المقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٢

-  10(21)2011071161
(22)2011/7/7
محمد حسین عبد الحمید سلیمان(71)

ش الشرابى االزھر القاھره1

سرعھ واالتصال الھاتفى لتحدید واالبالغ عنGPRS GPS SMS استخدام تقنیات(54)
العادىالمركبات المقرره قانونا لكل طریق كبدیال عن الرادار

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11(21)2011071177
(22)2011/7/12
ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش(71)

المانیا، ایسین٤٥١٢٨، ١-١١ریلینجھاوسیر ستراس 

تركیبھ التغلیفطریقھ النتاج جزیئات مطاطیھ مغلفھ ، جزیئات مطاطیھ مغلفھ ،54)(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ ات و بعض البیان

-  12(21)2011071187
(22)2011/7/13
مجدى ماھر ایوب دمیان(71)

شارع عمان الواسطى بنى سویف38

الرصاصھ الصاعقھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد ع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٣

-  13(21)2011071226
(22)2011/7/21
ھیثم عبد المنعم احمد یوسف(71)

السنطھ شارع محمود عیس المعاھد امام التامین الصحى

ھوائىالمحرك ال(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14(21)2011081304
(22)2011/8/3
المركز القومي للبحوث(71)

الجیزه_ الدقى_) التحریر سابقا (رع البحوث شا

مجسات حیویھ لبعض االحماض االمینیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15(21)2011081399
(22)2011/8/22
احمد حامد عبد المجید االمام(71)

٨٩عماره ،شارع طومان باي،الزیتون،القاھره

نظام المالحھ الزكي(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبء بعض التعدیالت لموضوعأو إجرا/ بعض البیانات و 



٨٤

-  16(21)2011081450
(22)2011/8/29
محمد صالح حسین حسن بیبرس(71)

جیزه-طموه- عرب التل

عمود اناره یعمل بطاقھ الریاح(54)
رار اإلدارة الخاص باستیفاء قاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17(21)PCT/NA2005/000525
(22)2005/9/10
ایھ-البورتوریاز دلیمر اس (71)

كوبا-ھافانا ١٠٠٢١ریبرتو كوینكان بالیا ١٦٢واى ١٥٨انتیر ١٥٨١٩رقم ٢٠طریق 

ثمار تركیبات صیدالنیھ وطریقھ لعالج ومنع تضخم البروستات الستخدام عصاره(54)
)النخل الملكى(رویستونیا ریجیا 

عمرو ابراھیم عبدهللا سالم(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ و بعض البیانات

-  18(21)PCT/NA2005/000734
(22)2005/11/16
س ، شركة متحدة. ل. آى آر آم ل(71)

ھامیلتون ، الوالیات المتحدة االمریكیة–اتش ام ، اتش ام ال اكس 2899

ناعةمركبات وتركیبات مثبطة للم(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٥

-   19(21)2011010164
(22)2011/1/26
لرحمن على عالم حسانین صیامعبد ا(71)

شارع وابور النور_القلیوبیھ_مدینھ شبین القناطر

حمایھ ركاب مترو االنفاق(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
دمة ومرفقات الطلبالفكرة المقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   20(21)2011020193
(22)2011/2/6
سیالنسى انترناشیونال كوربوریشن(71)

، الوالیات المتحده االمریكیھ٧٥٢٣٤ویست ال بى جى فریواى ، داالس ، تكساس 1601
.

انتاج ایثانول من حمض خلیك باستخدام عامل حفاز كوبالت(54)
بد الھادىھدى ع(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   21(21)2011020330
(22)2011/2/28
ىتروبیكانا برودكتس، اى ا ن س(71)

امریكا-افینو اى، برادینتون، فل13 – 1001

جلوكان-منتجات لمشروبات من عصائر محاله بصوره طبیعیھ و معالجھ ب بیتا(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبإجراء بعض التعدیالت لموضوعأو / بعض البیانات و 



٨٦

-   22(21)2011030377
(22)2011/3/8
شركھ مساھمھ امریكیھ–ھونتایر اي ان سي (71)

امریكا- ٩٧٠٦٢اوریجون . تواالتین . اس دبلیو میسلوني اس تي11555

نظام ترشیح ھواء سریع التوصیل(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   23(21)2011030397
(22)2011/3/13
احمد رمضان عباس عمر(71)

القاھره_عین شمس الغربیھ _شارع االربعین_شارع زقزوق من شارع حسین إبراھیم2

السیاره الكھربیھ الحمضیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
دمة ومرفقات الطلبالفكرة المقأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   24(21)2011050808
(22)2011/5/23
محمود السید احمد(71)

باب الشعریھ–شارع الدشطوشي 16

طلقھ مشابھھ بقنبلھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٧

-   25(21)2011071141
(22)2011/7/3
بالل محمد معوض(71)

القاھره-حلوان -حلوان شارع19

حمایھ بطاریھ السیاره(54)
رار اإلدارة الخاص باستیفاء قاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   26(21)2011071157
(22)2011/7/6
عماد محمد رفعت صادق احمد عفیفى الشریف(71)

١شقھ - ٤٠٠عماره - ٢منطقھ -مدینھ السادات 

١٠٢.١٠١السیاره امنھ مودیل -اص سایكل ب(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  27(21)2011071171
(22)2011/7/10
صطفى محمد محمد عبد الوھابم(71)

االسكندریھ- المنتزه - ١٢حوض -توفیقى 

حفار عمالق(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٨

-  28(21)2011071210
(22)2011/7/19
ابراھیم احمد ابراھیم صبیح(71)

محلھ روح مركز طنطا محافظھ الغربیھ

تولید الطاقھ الكھربائیھ عن طریق وسائل الموصالت على الطرق السریعھ(54)
إلدارة الخاص باستیفاء قرار ااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  29(21)2011081292
(22)2011/8/1
اي ان سي. تروبیكانا برودیكتس (71)

امریكا-٣٤٢٠٨اف ال . برادنتون . تي اتش افینیو اي 13 1001

لیمونوید وتطبیقھا ت لیمونیھ كیمیائیھ مغلفھ في كبسوالت دقیقھ تشتمل على مركباتمركبا(54)
على المشروبات

سمر اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٩

-  30(21)2011081308
(22)2011/8/3
اي ان سي. تروبیكانا برودیكتس (71)

امریكا-٣٤٢٠٨اف ال . برادنتون . تي اتش افینیو اي 13 1001

المشروباتمركبات كیمیائیھ نباتیھ حمضیھ مغلفھ في كبسوالت دقیقھ ووضعھا في(54)
حمد اللبادسمر ا(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  31(21)2011081309
(22)2011/8/3
ياي ان س. تروبیكانا برودیكتس (71)

امریكا-٣٤٢٠٨اف ال . برادنتون . تي اتش افینیو اي 13 1001

المشروبات مركبات كیمیائیھ نباتیھ حمضیھ مغلفھ في كبسوالت دقیقھ واستخدامھا في(54)
الریاضیھ

سمر احمد اللباد(74)
خاص باستیفاء قرار اإلدارة الاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  32(21)2011081347
(22)2011/8/11
كـومیساریا االینرجى اوتومیك ایھ او اینرجى الترناتیف(71)

.، فرنسا ٧٥٠١٥–اف " لى بونانت دى " رى ابالنك باتیمنت 25

عات شمسیھ(54) مجموعھ انابیب حراریھ لُمجمِّ
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٠

-  33(21)2011081446
(22)2011/8/28
عبدهللا محمد عبدهللا سعید(71)

٤٩اكتوبر المنطقھ الصناعیھ االولى المحور الخدمى االول القطعھ 6

قفل مانع سرقھ جمیع السیارات(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاءاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  34(21)2011091557
(22)2011/9/19
حاتم محمود تمام على(71)

قنا-دشنا –العزازیھ –محمد الفاتح -ش

جھاز لكشف سرقھ السیارات والمنشات(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  35(21)2011091640
(22)2011/9/28
كارلوس فرادیرا بلیكر(71)

.اسبانیا ال ماسانا ، اندروا ،-ھ ، ال ، الدوساایدفیكیو ای' ال كورتالت ' رسیدنكیال 

االجھادنظام وظیفى للوحھ طبقھ اسمنتیھ مع تقویھ مزدوجھ المحور مسبقھ(54)
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ و بعض البیانات 



٩١

-   36(21)2008122119
(22)2008/12/31
اراى بیوفارما انك شركھ متحده امریكیھ(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ٨٠٣٠١والنوت ستریت بولدر، كلورادو 

AKT بطات لكیناز بروتینبیریمیدینات كمث[D] خماسي حلقي(54)
شادي فاروق مبارك(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   37(21)2011020309
(22)2011/2/24
نوفاتیك سوالر جى ام بى اتش(71)

كارلسروه، المانیا٧٦١٣٣، ٣٠ھیرینستراس 

جھاز حرارى شمسى(54)
وجدى نبیھ عزیز(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبت لموضوعأو إجراء بعض التعدیال/ بعض البیانات و 



٩٢

-   38(21)2011030450
(22)2011/3/23
ا. بونجران س (71)

فیروفلى ، فرنسا٧٨٢٢٣–رى رییسـك ، ف 42

طریقھ و جھاز لتحضیر الجبن او منتج للجبن(54)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء لطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار ا:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   39(21)2011040640
(22)2011/4/26
ثرى أم انیوفیتیف بروبرتیز كومبانى(71)

، الوالیات٣٤٢٧-٥٥١٣٣ت بول ، مینیسوتا سان٣٣٤٢٧ثرى ام سنتر ، ص ب :
المتحدة االمریكیة

افرخ ذات صور مركبھ تطفو وطریقھ لتشكیلھا(54)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالت لموضوعأو إجراء بعض التعدی/ بعض البیانات و 

-   40(21)2011050670
(22)2011/5/2
كلیرفورد اندیستریز اي ان سي(71)

كندا-٤جي ٣كي ٢اونتاریو كي . اوتاوا . لیجیت درایف 515

المجمع من المثاننظام ووحده معالجھ إبتدائیھ لتحسین كمیھ الغاز الحیوي المحتوي على(54)
میاه المجاري

سمر احمد اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٣

-   41(21)2011050721
(22)2011/5/9
محمد صبحي محمود دیوان(71)

احمد منزل(شارع محمد عبد العزیز المتفرع من القریعي متفرع من الترعھ ١٥المنصوره 
تقسیم سامیھ الجمل اول) سمسم

جھاز تبرید وتسخین الھواء بطریقة مبسطة(54)
إلدارة الخاص باستیفاء قرار ااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   42(21)2011071184
(22)2011/7/13
ربیع عطوه ابراھیم احمد(71)

بني سویف–سمسطا –مازوره 

طلمبھ سحب وكبس المیاه(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   43(21)2011081307
(22)2011/8/3
اي ان سي. تروبیكانا برودیكتس (71)

امریكا-٣٤٢٠٨اف ال . برادنتون .تي اتش افینیو اي 13 1001

اللیمونوید مركبات كیمیائیھ نباتیھ حمضیھ مغلفھ بشكل دقیق تشتمل على مركبات(54)
واستخدامھا في المشروبات الریاضیھ

سمر احمد اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ عض البیانات و ب



٩٤

-  44(21)2011081313
(22)2011/8/4
تارجتید دلیفرى تكنولوجیز لیمتــد(71)

سترایت ستریت ، فالیتا ، مالطا٩٠باالزو بیترو ستیجس ، 

یھطرق لخفض تكاثر ونمو عوامل میكروب(54)
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  45(21)2011081346
(22)2011/8/11
ریا االینرجى اوتومیك ایھ او اینرجى الترناتیفا(71)

.، فرنسا ٧٥٠١٥–اف " لى بونانت دى " رى ابالنك باتیمنت 25

عات الشمسیھمجمِّع شمسي ووحده صناعیھ لتولید الطاقھ الكھربائیھ تتضمن ھذه(54) المجمِّ
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء ار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتب:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  46(21)2011091569
(22)2011/9/20
احمد السید السید على(71)

االسماعیلیھ- نفیشھ 

سرقھ السیاراتجھاز انذار لمنع (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٥

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٩٦

-   1(21)2003080808
(22)2003/8/16
كولي فارماسیوتیكال جي ام بي اتش-كولي فارماسیوتیكال جروب، انك (71)

اتالنتك افینو٦٠٠وولف جرنفیلید اند ساكسى بى ـ سى 

.منشطة للمناعة) نوویھ(وكلیك احماض نی(54)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2005090424
(22)2005/9/27
شركة مساھمة تایوان–باي لینج ماتشینرى میلل سیو اوه لیمتد (71)

تینج بینج ار دي جي یو أي فانج تون تایبي حسین تایوان٨ان اوه 

لعمل الُعقدنظام لنفخ األلیاف وتبدید الحرارة في ماكینة دائریة ذات جانب واحد(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةلعدمار الطلب كأن لم یكنتقرراعتب:التقریر القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   3(21)2012111898
(22)2012/11/12
یل ، إىدى سوسا ، میش-مشیل اى دى سوسا (71)

، بارك الن ، نابلس ، اف ال١٦١٠١-امریكا -٣٤١١٠باركیھ الن نابلس اف ال 16101
الوالیات المتحده االمریكیھ– 34110

لوازم مالبس و حماالت صدر(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، م

،ولعدم سداد مصروفات الفحص



٩٧

-   4(21)2008060926
(22)2008/6/4
سیمینز فاى میتالس تكنولوجیس جى ام بى اتش اندكوا(71)

.رود تاون ، تورتوال ، كندا ٦٦٢: سیتكو بیلدینج ، ص ب 

نظم و طرق لتحسین محتوى منخفض التردد فى عملیة تذبذب(54)
المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى

-   5(21)2008071261
(22)2008/7/27
اكسون موبیل ابستریم ریسیرش كومبانى ، شركة متحدة(71)

، الوالیات المتحدة االمریكیة٢١٨٩-٧٧٢٥٢تكساس شانترى ھاوس ، ھیوستون ،

اكماالت بئر مرنھ(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:التقریر القانونى

-   6(21)PCT/NA2007/001349
(22)2007/12/4
بایر شرینج فارما أكتنجیز لشافت(71)

ألمانیا–برلین ١٣٣٥٣، ١٧٨موللیرستراس 

لتمثیل صورة لفحص جسم و استخدامھX -تنسیق الشعة(54)
المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:التقریر القانونى



٩٨

-   7(21)PCT/NA2007/001449
(22)2007/12/23
شركة محدودة بریطانیة-لیمتد ) جیرنسى(اینفیروشیلد (71)

، فرانسیس ھوس ، سیر ویلیام بالك ، اس تى بیتیر بورت ، جیرنسى١٧٥بى او بوكس 
بریطانیا-اتش كیو ٤١جى واى 

معالجة محسنة لنواتج الحفر(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:التقریر القانونى

-   8(21)2012111842
(22)2012/11/1
س. الكــم أ (71)

اوسلو ، النرویج٣٧٧–ب ، ن ٦٥اوسلو ھزفسفاین ٣٧٧–ب ، ن ٦٥ھزفسفاین 

موائع حفر بئر بترول ، تركیب إسمنتى لبئر بترول وردغة لماّدة مرجحة(54)
:لمستندات التالیةأى من اتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   9(21)2012111950
(22)2012/11/25
بریستان جروب لیمتد(71)

إس جى٧٨١وردشیر بى دى بریتش كوبیس بزینس بارك ، دوردون ، تام ورث ، ستاف
بریطاني)

اداة لتثبیت صنبور(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   10(21)PCT/NA2006/000291



٩٩

(22)2006/3/26
سویسرا- اوبریست كلوزیرس سویسرا جي ام بي اتش(71)

سویسرا- ریناش٤١٥٣سي اتش ٨٣رومیستراسس 

غطاء(54)
لم یكن لعدم تقدیم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن:التقریر القانونى



١٠٠

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٠١

-   1(21)2008101766
(22)2008/10/28
بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیة ، المانیا(71)

، المانیا١٧٣انجلھایم ام راین ، بنجر ستراس 55216

تعدد االشكالمركب م(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2009060963
(22)2009/6/22
المركز القومي للبحوث(71)

الجیزه-الدقى_شارع البحوث 33

النانو (MnPS3) الكبریتالھیدروجین كمصدر للطاقة النظیفة في مادة منجنیز فسفور ثالثى(54)
متریة

رفض فنى:القانونىالتقریر 

-   3(21)2010040658
(22)2010/4/22
ھنتسمان ادفانسد ماتیریلز سیویزرالند جي ام بي اتش(71)

باسل ، سویسرا٤٠٥٧- ، سي اتش٢٠٠كالیبیك ستیریز 

صبغات نشطھ ، طرق لتحضیرھا واستخدامھا(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٠٢

-   4(21)2010071129
(22)2010/7/1
حمدى یوسف جمعھ على(71)

الكفر الشرقى- الحامول –كفر الشیخ 

ملف رومكورف االبتدائى بمطرقتین(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2010122179
(22)2010/12/22
نسرین سمیر عبد العزیز اسماعیل (71)

حلوان- ثالث القاھره الجدیده – ٤٤Bش مرتفعات القطامیھ 1

حذاء بكعب متغیر االرتفاع(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   6(21)2011061090
(22)2011/6/23
یسري جرجس مسیحھ رزق هللا(71)

شبرا مصر–تقاطع بشارع المحمودي ا شارع الجسر الم58

زراعھ االرز على سطح المیاه العذبھ(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٠٣

-   7(21)2011071202
(22)2011/7/17
نادیھ عبد المجید ابو زید(71)

٨شقة -٨٠بجوار -شارع احمد بركات - بحرى -سیدى بشر -االسكندریة 

.فى الجبن الراس بتجزئھ الدھن) خروج الدھن(القضاء على عیب التزییت (54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٠٤

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٠٥

البراءات الساقطة
-   1(11)020075

(21)1993080531
بمفردھا مستھلكھ التثبیت خاصة بادوات ممتصة معبئةانظمھ تثبیت الصقھ قابلة العاده (54)

).تطرح بعد االستعمال(
REFASTENABLE ADHESIVE FASTENING SYSTEMS FOR
INDIVIDUALLY PACKAGED DISPOSABLE ABSORBENT
ARTICLES.

.ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   2(11)020169
(21)1993080558
الھ لضبط وتصفیف اوعیھ بطریقھ الیھ(54)

MACHINE FOR AUTOMATICALLY POSITIONING AND
ALLIGNING CONTAINERS

جیم مارتى ساال(71)
ھدي سراج الدین(74)

-   3(11)020227
(21)1993080526
طریق الھرمون قطن القرنفلیة من خالل تعطیل التزاوج عنطریقة للسیطرة على دودة ال(54)

الجنسى
METHOD FOR CONTROLLING PINK BOLLWORM THROUGH
DISTURBANCE OF MALE-FEMALE COMMUNICATION
THEREOF

شین اتسو كیمیكال كو(71)
ماجدة ھارون-شحاتھ ھارون (74)



١٠٦

-   4(11)020394
(21)1993080556
العملیھعملیھ لتصنیع تركیب منظف حبیبى عالى الكثافھ وتراكیب مصنعھ بھذه(54)

PROCESS FOR MAKING HIGH DENSITY GRANULAR
DETERGENT AND COMPOSITIONS MADE BY THE PROCESS

الوالیات المتحده االمریكیھ-ذى بروكتر اند جامبل كومبانى شركھ متحده (71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   5(11)021360
(21)1997080757
موصالت شبكیة(54)

GRID CONNECTOR

یو اس جى انتریوس(71)
جورج عزیز عبد الملك(74)

-   6(11)021750
(21)1999081041
دنظام لتثبیت االجھزه الكھربائیھ فى اطار مسان(54)

SYSTEM FOR SECURING ELECTRICAL APPARATUSES IN A
SUPPORTING FRAME

ال.ار.فیمار اس (71)



١٠٧

-   7(11)022011
(21)1998080984
اعادة ھیكلة المركبات المدرعة والمجنزرة ناقلة الجنود(54)

HULL CONFIGURATION OF A MODIFIED TRACKED VEHICLE

ب. یونایتد دفنس ل(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   8(11)022033
(21)1998080943
(M113 A3) إلى المركبة(M113 A1/A2) طریقة لتحویل المركبة(54)

M 113 A1/A2 TO M113 A3 CONVERSION

ب. یوناتید دفنس ل(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-   9(11)022035
(21)1997080775
- إجراء تفاعل فیشرالتشغیل األمثل لمفاعل عمودى فقاعى متعدد المراحل خاصة فى حالھ(54)

تروبش بداخل المفاعل
FISCHER- TROPSCH PROCESS WITH A MULTISTAGE BUBBLE
COLUMN REACTOR

رولانستتبوت فرانسیس دیوبت-أ .ب.اجیب س(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٠٨

-  10(11)022198
(21)2000081070
المستمر للصلب وذلك قالب للتشكیل بالتبرید فائق االنخفاض لالستخدام فى وحدات الصب(54)

النتاج كتل اوقضبان صغیرة
CHILL MOULD FOR THE CONTINUCUS DASTING OF STEEL
IN BILLET AND BLOOM FORMATS ABSTRCT

كونكاسیت ستاندارد ایھ جى(71)
ھدى سراج الدین(74)

-  11(11)022889
(21)2001080942
طریقة لتقویة بناء معدنى قائم(54)

A METHOD OF REINFORCING AN EXISTING METAL
STRUCTURE METHOUD OF REINFORCING PIPES AND
METHOD OF ADDITION OF SPUR LINES TO

لیمتد) باھاماس(انتلیجینت انجنیرنج (71)
ھدى انیس الدین(74)

-  12(11)023002
(21)2001080859
المقاومة سبائك لحام صلدة تحت درجات حرارة منخفضة تستخدم للحام صلب عالى(54)

منخفض المحتوى السبائكى
) WELD METALS WITH SUPERIOR LOW TEMPERATURE
TOUGHNESS FOR

اكسون موبیل ابستریم ریسیرش كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)



١٠٩

-  13(11)023059
(21)2001080934
عملیھ وجھاز الجراء تفاعالت فى مفاعل ذى شقوق مكونھ مجرى للتفاعل(54)

PROCESS AND DEVICE FOR CARRYING OUT REACTION IN A
REACTOR WITH SLOT-SHAPED REACTION SPACES

دیجوسا اكتنجیز لشافت(71)
سامیة میخائیل رزق سھیر میخائیل رزق،سلوى میخائیل رزق(74)

-  14(11)023201
(21)2002080956
مرشحات للمیاه وعملیات الستخدامھا(54)

WATER FILTERS AND PROCESSES FOR USING THE SAME

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  15(11)023333
(21)1999081026
وحده لتكریر البترول(54)

OPTIMUM PETROLEUM TOPPING UNIT

حمدى عبد العزیز مصطفي(71)



١١٠

-  16(11)023362
(21)2002080917
مركبات فعالة مبیدة للفطریات(54)

FUNGICIDAL ACTIVE COMPOUND COMBINATIONS

بایر اكتنجیز لشافت(71)
سھیر میخائیل(74)

-  17(11)023606
(21)1994080502
لزوجة منخفضةمادة برازیة ذاتقطعة ماصة تستخدم مرة واحدة لھا القدرة على تخزین(54)

DISPOSCBLE ABSORBENT ARTICLE HAVING CAPACITY TO
STORE LOW VISCOSITY FECAL MATERIAL.

ذى بروكتر اند جامبل كومببانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  18(11)023901
(21)2005080390
لشوك الخارجى من على ثمار التین الشوكىاسلوب میكانیكى لنزع ا(54)

MECHANICAL SYSTEM FOR THE REMOVAL OF THE
PRICKLY PEARS, SPINES

محمد ابراھیم توفیق القطان(71)



١١١

-  19(11)023949
(21)2004080360
جھاز فرامل میكانیكى للمصاعد للوقوف امام الباب(54)

GHDSFHDFS

السید ذكى السید البخ(71)

-  20(11)023994
(21)2000081069
تركیبات صیدلیة لالستخدام الموضعى وعن طریق الفم(54)

PHARMACEUTICA COMPOSITIONS FOR AOAL AND
TOPICAH ADMINISTRATION

ایفاكس فارما سیوتیكالز اس ار او(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-  21(11)024103
(21)2003080809
باستخدام االحماض طریقھ لتصنیع الجین المسؤول عن ھرمون االریثروبیوتین البشرى(54)

النوویھ المصنعھ معملیا
A METHOD FOR LABORATORY MANUFACTURING OF THE
ERYTHROPOIETIN GENE USING SYNTHETIC DNA

ضة للمستحضرات الحیویة و اللقاحاتالشركة القاب(71)



١١٢

-  22(11)024264
(21)1999081061
)ایفرمكتین ( مستحضر طبي لعالج الجرب (54)

( NEW PRODUCT FOR CURING SCABIES ( IVERMECTIN

)دلتا فارما( شركھ الدلتا للصناعات الدوائیھ (71)
محمد طارق ابو رجب(74)

-  23(11)024434
(21)2003080793
منتج جدید لمكافحة القراد وعملیة النتاجة(54)

A NEW PRODUCT FOR THE FIGHT AGAINST TICKS AND THE
PROCESS FOR THE PRODUCTION.

كارلسون انترناسیونال انك(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-  24(11)025168
(21)2008020229
مستحضر تركیز قابل لالستحالب(54)

EMULSIFIABLE CONCENTRATE

المانیا-باســـف اس اى (71)
طھ حنفي محمود(74)



١١٣

-  25(11)025455
(21)2010020210
طریقة لمعالجة االقمشة(54)

A METHOD OF TREATING FABRIC

لیفر بى ال سىیونیـ(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  26(11)021383
(21)1998080949
طریقة ووحدة لالختزال المباشر لمادة حبیبیة تحتوى على أكسید الحدید(54)

PROCESS AND PLANT FOR THE DIRECT REDUCTION OF
PARTICULATE IRON -OXIDE CONTAINING MATERIAL

فویست البینى اندستریال الجن باوجى ام بى اتش(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  27(11)021597
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جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٤٦(العدد رقم ٢٠١٣عدد  اكتوبر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

والمقدمة فى اطارمعاهدة ٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر    سبتمبر   -

--باریس

١

والمقدمــة فــى اطــار اتفاقیــة التعــاون ٢٠١٣بیــان بالطلبــات التــى تــم قبولهــا خــالل شــهر ســبتمبر -

-------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٤

اتفاقیة التعاون والمقدمة فى اطا٢٠١٣بات التى تم قبولها خالل شهر سبتمبر بیان بالطل-

-----------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (بشأن البراءات 

٢٠

وفقا (معاهدة باریس والمقدمة فى اطا٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر سبتمبر -

--------------------------------- )من القانون١٧الحكام المادة 

٢٣

--للطلبات المقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر سبتمبر -

----------------------------------------------------

٢٦

اتفاقیة التعاون للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣سبتمبر ات الصادرة خالل شهربیان البراء-

-----------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٣٤

للطلبات المقدمة فى اطارمعاهدة ٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر سبتمبر -

-----------------------------------------)نموذج منفعة(باریس

٥٨

٦١---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٦٦----------------------------------------بیان بتعدیل اسم الشركة -

٧٣-------------------------------------------بیان بدمج المالك -

٧٦------------------------------------------بیان باحكام قضائیة -

٧٨-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها متنازل عنه -



٢

٨٣-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

٨٦-------------------ــــا بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ-

بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترتبـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق -

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

٩٠

٩٩-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة 

١٠١--------------------------------------بیان باستدراك كان لم یكن  -



(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 
القائم باعمال                                                       

رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . د. أ
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العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"
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CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
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CY قبرص AL البانیا
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GB المملكة المتحدة BM برمودا
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GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
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TW تایوان
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ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
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یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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٤

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٥

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
باب االع ضمناً أس راع مت راءات االخت ب ب ى مكت ن إل اً م تین یوم الل س ك خ راض وذل ت

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 
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(32)2009/2/18 - 2010/2/3
(33)KR
(51)int. Cl.8 C02F5/02



٢٠

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون١٧طبقا الحكام المادة (



٢١

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى ا راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ لحاالت الم

"البراءة  



٢٢

-   1(21)1995070579
(22)1995/7/12
(71)ELI LILLY & COMPANY

(72)MICHAEL ROSARIO DE FELIPPIS

عبد الھادىاحمد ھدى (74)
مستحضرات نظیر انسولین وحید االصل(54)
(51)int. Cl. A61K 38/28,A61P 3/10,C07K 14/62



٢٣

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر سبتمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 
)نموذج منفعة(



٢٤

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
خالل ستین یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك

یوماً من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 



٢٥

-   1(21)2010050861
(22)2010/5/26
(71)Hatem Abou Hamaida

(72)Hatem Abou Hamaida
سھیر میخائیل رزق (74)
الداخلىجھاز كھربائى منزلى لتفریغ الخضار مثل الكوسا و البطاطس من محتواھا(54)
(31)202009007748,9
(32)2009/5/30
(33)DE
(51)int. Cl. A23N4/12,A47J25/00



٢٦

بیان
٢٠١٣سبتمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٢٧

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفك وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٢٨

-   1(11)026365
(21)2009050760
(22)2009/5/25
المركز القومى للبحوث(71)

مدینة -الدقى –براءات االختراعمكتب اتصال- المركزالقومي للبحوث / -شارع التحریر33
الجیزة

.نورالھدى عباس محمد ابراھیم عبدالوھاب/ االستاذ الدكتور(72)

.محمود احمد عبدالغفار/ االستاذ الدكتور

.محمود احمد غنیماحمد / االستاذ الدكتور

(73)
ماجده محسب (74)
كفاءه طریقھ تحضیر تركیبھ من الریزول وھیدروكلورید والبولى انیلین كماده الصقھ ذات(54)

عالیھ
(51)int. Cl. C09K 3/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   2(11)026366
(21)2010050810
(22)2010/5/17
المركز القومى للبحوث(71)

جمھوریھ مصر العربیھ- جیزه-الدقى -) التحریر سابقا(شارع البحوث 33
وفاء اسماعیل عبد الفتاح/ االستاذ الدكتور(72)

ادیل كاررادو كاررادو/ االستاذ الدكتور

ماجده محسب السید/ االستاذ الدكتور(74)
تحفیز الذاتى والشبھ حیوىطریقھ لتغلیف السبائك الطبیھ بال(54)
(51)int. Cl. A61K6/04, &C22C14/00, 21/00, 27/02, 22/07, 22/66, 22/68

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٩

-   3(11)026367
(21)2004040181
(22)2004/4/20
علي محمود محمد مصطفي السمان/الدكتور(71)

مھوریة مصر العربیة ج-محافظة اسیوط - خلف مصنع سید 
علي محمود محمد مصطفي السمان/ الدكتور(72)
وحده حمایھ الملكیھ الفكریھ بجامعھ اسیوط(74)
مخثر كھربائى لبطانة الرحم تحت حس اللمس(54)
(51)int. Cl. A61N 1/28

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4(11)026368
(21)2008122036
(22)2008/12/18
عاشـور عبد المجیـد علـى عویـس/ دكتور مھندس(71)

جمھوریة مصر العربیة –السویس٤٣٧٢١كلیھ الھندسھ البترول والتعدین ص ب 
عاشـور عبد المجیـد علـى عویـس/ دكتورمھندس(72)
التنقیھ الكھربیة لرایش خردة النحاس إلنتاج بودرة النحاس اإللكترونى(54)
(51)int. Cl. C25C 1/12

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   5(11)026370
(21)2010020299
(22)2010/2/23
(71)Lummus Technology Inc

1514 Broad St., Bloomfiled, NJ 07003-3096 USA.
(72)Michael Malsam
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
..الضغطسوائل بازالھ النیتروجین باستخدام التبرید المفتوح لغاز طبیعي متساوىاستخراج ال(54)
(31)12/397.837
(32)2009/3/4
(33)US
(51)int. Cl. F25J 1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٠

-   6(11)026382
(21)2008081358D1
(22)2008/8/10
د الرازق عید السیدیاسر عب/ االستاذ (71)

اإلیمانبجوار جامع–عزبة المربع –قلیوبیة -بنھا
یاسر عبد الرازق عید السید/ االستاذ(72)

(73)
ضوئى وصوتى لسنارة صید األسماكالكترونى منبة (54)
(51)int. Cl. A01K 97/12

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   7(11)026383
(21)2010091578
(22)2010/9/20
المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–براءات االختراع المركز القومى للبحوث مكتب اتصال/ شارع التحریر33
انجى محمد مصطفى صفوت/ الدكتورة(72)

سید حسین سید احمد سنیور/ االستاذ الدكتور

كىدالیا یحیى ابراھیم احمد ذ/ الدكتور

عصام عبد العزیز كیشار/ االستاذ الدكتور

منى محمود ابو بكر البطران/ االستاذ الدكتور

ماجده محسب السید (74)
التركیبات تركیبة بودرة أسمنت فوسفات الزنك كطبقة عازلة أسفل الحشوات المعدنیة ولتثبیت(54)

بالفم
(51)int. Cl. A61K6/06,A61C8/00,

سنة٢٠: حمایةمدة ال



٣١

-   8(11)026388
(21)2010061048
(22)2010/6/20
رینالدو یوسف منصور عید/ الدكتور(71)

القاھره-مصر الجدیده –میدان االسماعیلیھ –ش بھجت حلمى 2
رینالدو یوسف منصور عید/ الدكتور(72)
جھاز المناور المھبلى(54)
(51)int. Cl. A61B17/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   9(11)026389
(21)2010040671
(22)2010/4/26
(71)PGS G EOPHYSICAL AS (NORWAY)

Starnd vin -4 1366 lysaker - Norway
(72)Kluever Tilman

Day Anthony James

(31)12/387,769
(32)2009/5/7
(33)US
محمد كامل مصطفى (74)
.طریقھ لحساب الصفات الممیزه والخاصیات الزلزالیھ من االشارات الزلزالیھ (54)
(51)int. Cl. G01V 1/28

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-  10(11)026391
(21)2009030334
(22)2009/3/12
(71)PGS Geophysical AS

strndreien4 n1366 lysaker norway
(72).Michel Albert Schonewille
محمد كامل مصطفى(74)
للتبدیل المقاومFOURIER طریقة الستكمال البیانات الزلزالیة بواسطة تحویل فورییھ(54)

المقاوم للتسرب
(31)12/077,108
(32)2008/3/17
(33)US
(51)int. Cl. G01V 1/36

سنة٢٠: لحمایةمدة ا

-  11(11)026393
(21)2010020224
(22)2010/2/10
عادل شعبان على شعبان/ االستاذ(71)

حلوان–٢٢شقة –٣مدخل –٣٢بلوك –مساكن عین حلوان 
عادل شعبان على شعبان/ االستاذ(72)
فلتر لمعالجھ االنبعاثات الصناعیھ(54)
(51)Int. Cl. B01D45/14,&F24F3/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٤

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر سبتمبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٣٥

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ا صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢نون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٣٦

-   1(11)026363
(21)2010122116
(22)2010/12/14
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC. - BP

EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED
4101 Winfield Road Warrenville, IL 60555 (US) - CHERTSEY
ROAD SUNBURY ON THAMES MIDDLESEX TW16 7BP
UNITED KINGDOM

(72)ZIEGEL, ERIC

BAILEY, RICHARD, S.

SPRAGUE, KIP, P.

(73)
سمر اللباد(74)
بیانات سریعھ اساسھا بیانات كفایھ داخلیھ لتقییم سالمھ خط انابیب(54)
(31)PCT /US 2009/048441- 12/164971
(32)2008/6/30 - 2009/6/24
(33)US - US
(51)int. Cl. F17D 5/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٧

-   2(11)026364
(21)2011071166
(22)2011/7/10
(71)BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

4101 Winfield Road Warrenville, Illinois 60555 (US)
(72)DURNIE, Will

HERNANDEZ, Sandra

WOOLLAM, Richard

VERA, Jose

ZHANG, WILL

(73)
عبد الھادى للملكیھ الفكریھ(74)
طریقھ ونظام لتوقع نسب التاكل باستعمال نماذج میكانیكیھ(54)
(31)PCT/US2010/021322 - 61/145,645
(32)2010/1/18 - 2009/1/19
(33)US - US
(51)int. Cl. F16D 3/12

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٨

-   3(11)026369
(21)PCT/NA2007/001427
(22)2007/12/16
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OH 45202 -
US

(72)LAVON, GARY, DEAN

SMITH, KEVIN, MICHAEL

(73)
ھدى آنیس سراج الدین(74)
وسیلة ماصة لإلستخدام مرة واحدة لھا شرائط حاجزة مزدوجة الطبقة(54)
(31)PCT/IB2006/052020 - 11/158 563
(32)2006/6/21 - 2005/6/22
(33)WO - US
(51)int. Cl. A61F 13/15

سنة٢٠: مدة الحمایة



٣٩

-   4(11)026371
(21)PCT/NA2007/000599
(22)2007/6/14
(71)BJ SERVICES COMPANY (UNITED STATES OF AMERICA)

4601 WESTWAY PARK, HOUSTON TX 77041 -
(72)Jeffrey L. Bolding

David R. Smith

Thomas, G., Hill

(73)
نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
طریقھ وجھاز لالمرار الجانبي الھیدرولیكي اللھ بئر(54)
(31)593.217/60 - PCT/US2005/047007
(32)2004/12/22 - 2005/12/22
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 23/01, E21B 43/16

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٠

-   5(11)026372
(21)2008071188
(22)2008/7/15
(71)OMYA DEVELOPMENT AG (SWITZERLAND)

42 BASLERSTSASE CH -4665 OFTRINYEN
(72)BURI,MATTIAS

GANE,PSTRICK

HUNZIKER,PHILIPP

BURKHALTER,RENE

KARTH,BEAT

(73)
سمرأحمد اللباد(74)
ثیلین أكریلیك ، یاإلعملیة لتصنیع جسیمات كربونات كالسیوم طبیعیة وقاعدة ملحیة لحامض(54)

و المعلقات واألصباغ الجافة المتحصل علیھا من تلك العملیة
(31)PCT/IB2007/000076 - 0600491
(32)2007/1/9 - 2006/1/19
(33)WO - FR
(51)int. Cl. C09C 1/02, 3/04, C08K 3/26, B01F 3/12, & D21H 17/67, 19/38,

17/69

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤١

-   6(11)026373
(21)PCT/NA2007/000249
(22)2007/3/6
(71)ELACHEM S.R.L

LARGO ISABELLA D ARGONA 4I-20122 MILAN ITALY
(72)BRUSA, Federico

BRAMBILLASCA, Davide

(73)
سمر اللباد(74)
تركیبھ وعملیة إلنتاج منتجات أحذیة رغویة منخفضة الكثافة(54)
(31)PCT/IB2005/002658 - 2004/000486
(32)2005/9/8 - 2004/9/8
(33)WO - IT
(51)int. Cl. C08G 9/32

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٢

-   7(11)026374
(21)2008060928
(22)2008/6/4
(71)Siemens VAI Metals Technologies GmbH

Turmstrasse 44, 4031 Linz/AUSTRALIA -
(72)OBERNDORFER, ERNST

FISCHER, HARALD

OFNER, HANSPETER

SCHIFFER, WILHELM

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
نظام نقل، ونظام مدمج، وطریقة إلقران عملیات میتالورجیة(54)
(31)PCT/EP2006/011349 - A1958/2005
(32)2006/11/27 - 2005/12/7
(33)EP - AU
(51)int. Cl. B65G 17/00, & C21B 13/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٣

-   8(11)026375
(21)PCT/NA2007/001198
(22)2007/11/4
(71)M & G POLIMERI ITALIA S.P.A (UNITED STATES OF

AMERICA)
VIA MOROLENSE KM 10.I-03010 PATRICA ITALY

(72)SISSON, EDWIN A

FERRARI, GIANLUCA

(73)
سمر أحمد اللباد(74)
كریات راتنج مقسمة إلي حجرات لكسح األكسجین(54)
(31)PCT/EP2006/004223 - 60/738.489 -60/677.829 -
(32)2005/5/5 - 2005/11/21 - 2006/5/5
(33)US - US - EP
(51)int. Cl. B29B 9/12, 3/12 & C08J 3/12 & CO8K 5/00

سنة٢٠: لحمایةمدة ا



٤٤

-   9(11)026376
(21)2008060953
(22)2008/6/8
(71)BASF SE - JGC CORPORATION

2-1.ohtemachi 2-chome,chiyodea -ku tokyo
(72)LICHTFERS, Ute

ASPRION, Norbert

CLAESSEN, Mark

Ummeno Hiroshi

Koji Tanaka

(73)
سمر اللباد(74)
طریقة الستخالص غاز ثاني أكسید الكربون(54)
(31)PCT/EP2006/069597 - 050271113
(32)2006/12/12 - 2005/12/12
(33)EP - EP
(51)int. Cl. B01D 53/14

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥

-  10(11)026377
(21)PCT/NA2007/001217
(22)2007/11/7
(71)STAMICARBON B.V.

MERCATOR 2,6135 KW SITTARD- NETHERLANDS
(72)MENNEN, JOHANNES, HENRICUS

TJIOE, TJAY, TJIEN

(73)
سمر احمد اللباد(74)
طریقھ لتركیز تیار كربامات امونیوم مائي(54)
(31)PCT/NL2006/000249 - 1029038
(32)2006/5/15 - 2005/5/13
(33)NL - NL
(51)int. Cl. C07C 273/12

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦

-  11(11)026378
(21)2010122190
(22)2010/12/23
(71)ENI S.P.A

Piazzale E. Mattei 1 I-00144 Rome (IT)
(72)Dl RENZO, Domenico

(73)
مر احمد اللبادس(74)
جھاز لتحسین امان بئر وعملیھ استخالص وانشاء لھ(54)
(31)PCT/EP2009/004622- MI2008A001163 -
(32)2008/6/26 - 2009/6/24
(33)IT - EP
(51)int. Cl. E21B33/03

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٧

-  12(11)026379
(21)2010081362
(22)2010/8/11
(71)selex sistemi integrati s.p.a

Via tiburtina 1231-i-roma italy
(72)DI DONATO, Luca

KROPP, Andrea

MALAVENDA, Claudio

MARCHESINI, Claudio

MATTIACCI, Sandro

ROMANI, Stefano

(73)
سمر اللباد(74)
ھ السلكیھجھاز بث لشبك(54)
(31)PCT/IT2008/000088
(32)2008/2/13
(33)IT
(51)int. Cl. F42B 12/36,& H01Q 21/24, 3/24

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٤٨

-  13(11)026380
(21)2011060978
(22)2011/6/13
(71)TECHNIP FRANCE

6-8 Allée de l'Arche Faubourg de l'Arche ZAC Danton F-92400
Courbevoie (FR)

(72)EATOCK, Darren

GILMOUR, Fraser

SHAW, Kenneth

ANDERSON, Hugh

(73)
سمر احمد اللباد(74)
وحده تدریب متحركھ(54)
(31)PCT/GB2009/051571 - 0823183.9
(32)2009/11/19 - 2008/12/19
(33)GB - GB
(51)int. Cl. G09B 19/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٩

-  14(11)026381
(21)2009121870
(22)2009/12/22
(71)ENI S.p.A.

Piazzale E. Mattei, 1,I-00144 Rome
(72)RODRIGUEZ, Francesco

de FERRA, Francesca

FRANCHI, Elisabetta

(73)
سمراحمد اللباد(74)
طریقھ لتعریف البكتریا المؤكسده للبروبان(54)
(31)MI2007A 001262 - PCT/EP2008/004723
(32)2007/6/22 - 2008/6/10
(33)IT - EP
(51)int. Cl. C12Q 1/68

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٠

-  15(11)026384
(21)2011071255
(22)2011/7/27
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

p.o.box 4740 houston tx 77027 united states
(72)BECKER, Harold, L.

(73)
ھدى سراج الدین(74)
معالجھ ابار الزیت بالموجات الكھرومغناطیسیھ(54)
(31)- PCT/US2009/044353- 61/221,441  - 12/365,750

PCT/US2009/059411 -
(32)2009/10/2 - 2009/6/29 - 2009/5/18 - 2009/2/4
(33)US - US - US - US
(51)int. Cl. E21B 43/24

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥١

-  16(11)026385
(21)2011071235
(22)2011/7/25
(71)ARLA FOODS AMBA

Sønderhøj 14 DK-8260 Viby J. (DK)
(72)LUNDGREN, Kristoffer

HOLST, Hans Henrik

GUNTHER, William Stuart

ANDERSEN, Joergen

(73)
سمر اللباد(74)
معالجھ منتجات البان ومنتجات مرتبطھ بااللبان تتسم بفتره تخزین طویلھ، وعملیھ ووحده(54)

البان لتصنیعھا
(31)PCT/DK2010/050019- 61/147,614 -
(32)2009/1/27 - 2010/1/27
(33)US - DK
(51)int. Cl. A23C 3/00, 7/04, 9/00, 9/15, 9/125, 3/037

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٢

-  17(11)026387
(21)2008071247
(22)2008/7/24
(71)ARVEDI, Giovanni (ITALY)

Via Mercatello, 26, I-26100 Cremona CR (ITALY)
(72)ARVEDI, Giovanni

(73)
ھدى سراج الدین(74)
شریط من الصلب الساخن مناسب على وجھ الخصوص النتاج حزم من رقائق (54)

كھرومغناطیسیھ
(31)PCT/IT2006/000045
(32)2006/1/26
(33)IT
(51)int. Cl. C22C38/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-  18(11)026390
(21)2011040537
(22)2011/4/6
(71)GEIB, Uwe

Froschholzstr. 7 82377 Penzberg (DE)
(72)GEIB, Uwe

(73)
سمر اللباد(74)
فرن صھر بسلسلھ عملیات فرن غیر متناھیھ(54)
(31)PCT/EP2009/007101 - 10 2008 050 855.1
(32)2009/10/5 - 2008/10/8
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C03B 5/04

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٤

-  19(11)026392
(21)2011020237
(22)2011/2/10
(71)PGS GEOPHYSICAL AS

Strandveien 4 N-1366 Lysaker (NO)
(72)Guillaume Cambois

(73)
محمد كامل مصطفى(74)
تخفیف ضجیج التداخل الزلزالى باستخدام منظومھ تسجیل ثنائیھ المجس(54)
(31)- PCT/EP2009/060424- 12/228.626
(32)2008/8/14 - 2009/8/12
(33)US - EP
(51)int. Cl. G01V 1/36

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٥

-  20(11)026394
(21)2011050682
(22)2011/5/3
(71)REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS, INC

6641 West Broad Street Richmond, VA 23230-1723 (US
(72)SENF, Daniel, F

TIETJEN, Kai

SCHNEIDER, Cory

HANDLOS, William

BACH, Gary, M

(73)
سمر احمد اللباد(74)
جھاز توصیل(54)
(31)PCT/US2009/062359 - 12/268.084
(32)2009/10/28 - 2008/11/10
(33)US - US
(51)int. Cl. E02D 17/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٦

-  21(11)026395
(21)2009111616
(22)2009/11/20
(71)HELLING Innovation UG

Mironaj Platz 402 251 Delasdrof - Germany
(72)HELLING, Günter

(73)BAYER INNOVATION GMBH
MERWOINGERPLATZ 1 40225 DUSSELDORF - GERMANY

سمر احمد اللباد(74)
ات مائیة تحتوى على جل بحجم النانو لملح معدنىتعملیة لتحضیر مشت(54)
(31)PCT/EP2008/003490 - 10 2007 020 523.8
(32)2008/4/30 - 2007/5/2
(33)EP - DE
(51)int. Cl. B01J 13/00

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٧

-  22(11)026396
(21)2008030452
(22)2008/3/16
(71)CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP (UNITED

STATES OF AMERICA)
Sex Drive 10 001 Bennis, ZA Wood, Texas 77 380 Landis - United
States

(72)JAYARATNE, KUMI C

YANG, QING

JENSEN, MICHAEL D

(73)
سمر احمد اللباد(74)
ثنائیھ الشكل فى مفاعل احادىالنتاج بلمرات محفزات بلمره وعملیھ (54)
(31)PCT/US2006/032542 - 11/208.077
(32)2006/8/18 - 2005/5/15
(33)US - US
(51)int. Cl. B01J 31/22, 31/14, C08F 10/00, 4/659 & C07F 17/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٨

بیان
٢٠١٣سبتمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
)نموذج منفعة(



٥٩

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
و محق انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری ســنة ٨٢ق الملكی ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٦٠

-   1(11)026386
(21)2010111977
(22)2010/11/24
رضا محمد محمد السلسلى/ السید(71)

الغربیھ–كفر الزیات –قریھ النحاریھ 
رضا محمد محمد السلسلى/ السید(72)
دلیل الغاطس(54)
(51)int. Cl. B63C 11/02 & G01L 7/04

سنوات ٧: مدة الحمایة



٦١

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٦٢

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٦٣

-   1(21)1994010042
(22)1994/1/24
بى فى ادفانسا(71)
سمراحمد اللباد(74)
عملیة ترشیح(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ادفانسا بى فى:مـــن
ایھالسیدا دو برشلونا اس:الـــى

18/10/2003 :بـتاریخ

-   3(21)PCT/NA2006/000176
(22)2006/2/20
الفارج بالتر(71)
سمر اللباد(74)
إلنشاء طریقھ لتصنیع الواح ذات ربط ھیدرولیكي مستـدقھ األطراف، وخط النتاجھا و طریقھ(54)

ھیكل داخلي
نقل الملكیة:التقریر القانونى

الفارج بالتر:مـــن
الفارج:الـــى

30/09/2003 :بـتاریخ



٦٤

-   4(21)PCT/NA2006/000332
(22)2006/4/9
شركة امریكیھ–أراى بیوفارما إنك –٢شركة أمریكیھ-إنك إنترمیون ، 1 -(71)

محمود رجائى الدقى(74)
التھاب أحماض كربوكسیلیك و اسیل سلفونیدات كبیرة الحلقھ بوصفھا مثبطات استنساخ فیروس(54)

C الكبد
نقل الملكیة:التقریر القانونى

شركة امریكیھ– أراى بیوفارما إنك–٢ھشركة أمریكی- إنترمیون ، إنك 1- :مـــن
إنترمیون ، انك:الـــى

03/10/2003 :بـتاریخ



٦٥

-   5(21)2010010081
(22)2010/1/17
ـ خولیو سیزار فیجا ٢جورجى ایرنستو اودون-١(71)
مارلین عزت صبرى(74)
اداه النتزاع العناصر من تجویف(54)

نقل الملكیة:لقانونىالتقریر ا
ـ خولیو سیزارفیجا٢جورجى ایرنستو اودون- ١:مـــن
باج ون اس ایھ ار الایر:الـــى

30/09/2003 :بـتاریخ

-   6(21)2011091604
(22)2011/9/25
شركھ سومیونج كو لیمتد(71)
مكتب الشلقانى لالستشارات القانونیھ والمحاماه(74)
جھاز االقفال الكھربائي لالبواب واالبواب الكھربائیھ المكونھ من ذلك الجھاز(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
شركھ سومیونج كو لیمتد:مـــن
بنك التنمیة الكورى:الـــى

24/09/2004 :بـتاریخ



٦٦

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٦٧

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٦٨

-   1(21)2002060610
(22)2002/6/8
ریب لوك بى تى واى لیمیتد(71)

استرالیا- استرالیا ، ساوث ٥٠٩٤جیبس كروس ، جراند جونكشن رود587

نزیھ اخنوخ صادق الیاس(74)
جھاز للضبط الھیدرولیكى(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ریب لوك بى تى واى لیمیتد:مـــن
لیمیتدسیكیسوى ریب لوك استرالیا بتى:الـــى

12/09/2013 :بـتاریخ



٦٩

-   4(21)PCT/NA2005/000828
(22)2005/12/17
اندكو اى ان سى میرك (71)

٠٧٠٦٥-٠٩٠٧راھوى نیو جیرسى –ایست لینكولن افینیو 126

سمر اللباد(74)
IV-ملح حمض الفوسفوریك لمثبط داي ببتیدیل إنزیم ببتیداز(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اندكو اى ان سىمیرك :مـــن
كیة جى. تكنولوجى ام بى اتش اندكو ھیرواس ماتیر یالز :الـــى

29/04/2013 :بـتاریخ



٧٠

-   5(21)PCT/NA2006/000581
(22)2006/6/18
وایث (71)

امریكا٠٧٩٤٠فیف جیرلید فارمس مادیسون ان جي 

سمر اللباد(74)
وطرق إلنتاجھامترافقات المواد الحاملة الببتیدیة المحفزة لالستجابة المناعیة(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
وایث :مـــن
وایث ال ال :الـــى

03/01/2013 :بـتاریخ

-   6(21)PCT/NA2006/000870
(22)2006/9/17
فى.بى .ام اس دى او س (71)

ھولندا-أ ب اوس ٥,٣٤٩,٦كلو سترات 

ھادىھدى احمد عبد ال(74)
( X ) وسیلھ اعطاء عقار مرئى بواسطھ االشعھ السینیھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فى.بى .ام اس دى او س :مـــن
میرك شارب اند دوھم بى فى:الـــى

22/09/2013 :بـتاریخ



٧١

-   7(21)PCT/NA2006/000870
(22)2006/9/17
فى.بى .ى او س ام اس د(71)

ھولندا-أ ب اوس ٥,٣٤٩,٦كلو سترات 

ھدى احمد عبد الھادى(74)
( X ) وسیلھ اعطاء عقار مرئى بواسطھ االشعھ السینیھ(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فى.بى .ام اس دى او س :مـــن
میرك شارب اند دوھم بى فى:الـــى

22/09/2013 :بـتاریخ

-   8(21)2008101706
(22)2008/10/19
ویــــث (71)

.، الوالیات المتحدة االمریكیة - ٧٩٤٠فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیوجیرسى 

ھدى عبد الھادى(74)
فیروسات إنفلونزا الطیور ، ولقاح ، وتركیب وصیاغات وطرق لھا(54)

تعدیل اسم الشركة:انونىالتقریر الق
ویــــث :مـــن
زویتس دبلیو ال ال سى:الـــى

30/09/2013 :بـتاریخ



٧٢

-   9(21)2009040451
(22)2009/4/5
ریبلوك استرالیا بي تي واي لیمتد(71)

استرالیا- ٥٠٩٤. ایھ. جراند جنكشن روود، جیبس كروس، اس587

ادقنزیة اخنوخ ص(74)
شریحة مقواة مركبة قابلة للف لتشكیل ماسورة حلزونیة وطریقة لذلك(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ریبلوك استرالیا بي تي واي لیمتد:مـــن
سیكیسوى ریب لوك استرالیا بتى لیمتد:الـــى

25/09/2003 :بـتاریخ

-  10(21)2010101736
(22)2010/10/14
اوراند اى ان سى(71)

امریكا-٤٥٣٧٧اوه اتش . فاندالیا . سنتر درایف 845

سمراحمد اللباد(74)
التراكیب التى تشمل عقاقیر قاعدیھ ضعیفھ واشكال جرعھ محكمھ التحرر(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اوراند اى ان سى:مـــن
فارماتك اى ان سىتالیساب:الـــى

19/09/2003 :بـتاریخ



٧٣

بیان
بدمج المالك



٧٤

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المالك شخصاً 

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٧٥

-   1(21)2008040577
(22)2008/4/6
اوجانون بیوسینزوندرالند بى فى (71)
ھدى عبد الھادى(74)
مثبطات مزدوجة مضادة للتخثر(54)

دمج مالك:نىالتقریر القانو
اوجانون بیوسینزوندرالند بى فى:تم دمج مالك البراءة

ام اس دى او اس بى فى:شركة مع
میرك شارب اندودھھم بى فى :االندماج لتكون البراءة ملكا للشركة الناتجة عن

08/10/2013 :بـتاریخ



٧٦

انبی
احكام قضائیة 



٧٧



٧٨

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٧٩

-   1(21)2008081414
(22)2008/8/21
فریتز. كلوتز (71)

ألمانیا–رودرسیبرج ٧٣٦٣٥. ٣الوفینموھلستراس 

نظام وحدة شمسیة مزود بھیكل داعم(54)
سمر أحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2009121915
(22)2009/12/27
سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد(71)

الیابان- ١٠٤٨٢٦٠كو ، طوكیو،- م، شیو شو- ٢شینكاوا 27-1

مركب كبریت عضوي یحتوي على ھالوجین واستخدامھ(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمة أو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3(21)2011091498
(22)2011/9/11
ایھ. ھیرو اسبانا اس (71)

اسبانیا–مورسیا . الكانتاریال ٣٠٨٢٠-اي١. مورسیا . جي تي سي انفانت نوتریتش افي 

براز الرضع الذینعزل وتمییز وتوصیف سالالت ذات نشاط لكائنات حیھ دقیقھ مفیده، من(54)
یتغذون حصرًیا بلبن االم

سمر احمد اللباد(74)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٠

-   4(21)PCT/NA2005/000456
(22)2005/8/13
شركة مساھمھ یابانیھ-ال تى دى . بانیو فارماسیتیكال كو (71)

الیابان١٠٣- ٨٤١٦شوم شو كو طوكیو -٢نیھومباشى ھونشو 2-3

بیریدین كربوكسامید جدیده-٢مشتقات (54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2010061070
(22)2010/6/20
نبیل عبد المالك غبریال اسعد(71)

القاھره- النزھھ -شارع الدكتور على ابراھیم 6

لبترولطبھ البار ا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6(21)2011061050
(22)2011/6/21
زایدمحمود عبدالمنعم ابو السعود (71)

المنوفیھ-منوف –صنصفط 

جھاز انذار وتامین ضد السرقھ بواسطھ شبكھ الھاتف الجوال(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
طلبالفكرة المقدمة ومرفقات الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨١

-٧(21)2011071238
(22)2011/7/25
محمود جمال محمود دغیدى(71)

ساقیھ المنقدى–اشمون –المنوفیھ 

كوب الكفیف(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبالتعدیالت لموضوعأو إجراء بعض/ بعض البیانات و 

-   8(21)2011091496
(22)2011/9/11
فرنسي الجنسیھ- كاماتر(71)

فرنسا- اودال٧٦٤٣٠-روت دي فونتینز810

طریقھ لصنع جدار عمودي واحد على االقل قائم على اساس التراب(54)
وكیل براءات–شادى فاروق مبارك (74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   9(21)PCT/NA2005/000770
(22)2005/11/28
شركة ھندیة محدودة المسئولیة–توریز رانباكسى البورا(71)

الھند٠١٩١١٠نھرو بالس ، نیودلھى ، دلھى 19

HMG – CO مشتقات بیرول مستبدلة وإستخدامھا كمثبطات(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ البیانات و بعض 



٨٢

-   10(21)2009010028
(22)2009/1/8
إیناس حسین السید مبارك. د(71)

.مصر- القاھرة–الجیزة –الدقي –٦٠١شقة –شارع األنصار 12311/14

والترمیماتالقاطع الدقیق لعینات األسنان (54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٨٣

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



٨٤

-   1(21)2012111926
(22)2012/11/20
شویھاج ایھ جى(71)

، سویسرا٨٢٧٤، تاجرویلین، ٣لبینستراسا 

قابس بالستیك لولبي لتوصیل قضیب بدعامة(54)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتن لعدمتقرراعتبار الطلب كأن لم یك:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2012122025
(22)2012/12/9
نیوفریھ ال ال سي(71)

امریكا١٩٧١١اى دیرموند بالزا نیوارك دى1207

اسطوانھ اغالق فجوه(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   3(21)2012122061
(22)2012/12/16
نالكو كومبانى(71)

األمریكیة، الوالیات المتحدة١١٩٨-٦٠٥٦٣دیل روود نابرڤیل ، إلینویس . دبلیو 1601

التحكم المیكروبیولوجي في عملیات النفط والغاز(54)
:التالیةاتتقدیم أى من المستندتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



٨٥

-   4(21)2012111871
(22)2012/11/7
بایر إنتلیكشوال بروبرتي جي أم بي أتش(71)

٤٠٧٨٩، ١٠شتراسھ -وبلن-الفرد: ب . المانیا مونھایم ص 

المفرط وتكوین بیرازوالت ھیدروكسي الكیل بنزیل، واستخدامھا لعالج امراض التكاثر(54)
االوعیھ الجدیده

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى
وصف الكامل عربى، لوحات الرسم السجل التجارى، مستند التنازل ،المستند الوكالة، مستند

الفحص،ولعدم سداد مصروفات



٨٦

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



٨٧

-   1(21)2009030297
(22)2009/3/12
ریك - كیلى ویلیام ھاریس-مارى ایلین فریالند - دونالد ستیفن برتل - ویث شركة متحدة (71)

انجیال رید- باك 
-الوالیات المتحدة االمریكیة -٧٩٤٠ى فایف جیرالدا فارمز ، مادیسون ، نیو جیرس

- االمریكیة الوالیات المتحدة-الوالیات المتحدة االمریكیة - الوالیات المتحدة االمریكیة 
الوالیات المتحدة االمریكیة- الوالیات المتحدة االمریكیة 

غطاء حراري(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2011020311
(22)2011/2/24
جورج ال ایر لیكیوید سوسیتیھ انونیمي بور ال ایتودي ایت ال اكسبلویتشن دیس بروسیدس(71)

كلود

فرنسا–باریس ٧٥٠٠٧- اف. قاي دي اورسیھ .75

طریقھ لتولید احتراق بواسطھ تجمیعھ موقد وتجمیعھ الموقد(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   3(21)2011091492
(22)2011/9/11
صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ(71)

العیني، شارع القصر١٠١مبنى وزاره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور السابع ـ 
القاھره

السالمونیالطریقھ عالیھ الفعالیھ تعتمد علي البیولوجیا الجزیئیھ للكشف عن(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   4(21)2009071080



٨٨

(22)2009/7/14
یونیـلیفر بى ال سى(71)

واى ، ٤فیكتوریا ایمبانكمنت ، لندن ، اى سى ١٠٠یونیلیفر ھاوس بالكـفریلـرز ، 41424
داى ، انجلترا٠

تركیب لتنقیة المیاه(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   5(21)2011061085
(22)2011/6/22
محمد محمود العشرى سلیمان(71)

االسكندریھ- االكادیمیھ البحریھ -٤٤شقھ -ج ٣عماره -مساكن الضباط -طوسون 

محطھ تولید طاقھ بضغط میاه تاج البحار(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   6(21)2011061032
(22)2011/6/20
نادیھ عبد المجید ابوزید(71)

اسكندریھ-٨شقھ –متفرع من خالد بن الولید سیدى بشر –شارع احمد بركات 80

انتاج متحلل استخالص انزیمات التحلل البروتینى من نبات السریس واستخد امھ فى(54)
بروتینات

رفض فنى:التقریر القانونى



٨٩

-   7(21)2010122136
(22)2010/12/15
محمد زكى عیسى(71)

القاھره- مدینھ نصر -عمارات السویسرى ا مدخل ب 81

مطبب ارضى لتولید الطاقھ الكھربائیھ النظیفھ(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



٩٠

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



٩١

-   1(11)022612
(21)2001090981
مركبات بریمیدین واستخداماتھا(54)

PYRIMIDINE COMPOUNDS AND THEIR USE

لیمتد- سومیتو كیمیكال كومبانى (71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   2(11)022865
(21)2000091208
تركیبات لمعالجة األقمشة(54)

TREATMENT COMPOSITIONS FOR FABRICS

ذي بروكتر انید جامبل كومباني(71)
الھادىھدى احمد عبد (74)

-   3(11)022905
(21)2001090972
ماده رابطھ فى الطور المائع(54)

HYDRAULIC BINDER

دینیس نوفاك-اند كالكویركى شمید اند كو - وبفینجیر ستین (71)
سمراحمد اللباد(74)



٩٢

-   4(11)023064
(21)2001090966
ائمة إلسالة غاز طبیعىمحطھ ع(54)

FLOATING PLANT FOR LIQUEFYING NATURAL GAS

فى.شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابى بى(71)
سمراحمد اللباد(74)

-   5(11)023656
(21)PCT/NA2004/000006
تحویل ومفاتیح انتقائیھ آلیھ تشغیل بالضغط باستخدام مفتاح ھزاز ومفتاح كھربائى ومفاتیح(54)

وما یشابھھم
A MECHANISM FOR COMPRESSION ACTUATING, BY MEANS
OF A ROCKING KEY, SWITCHES, CHANGE-OVER SWITCHES,
SELECTOR SWITCHES AND THE LIKE

آیھ. بي . فیمار اس(71)
وجدى نبیھ عزیز(74)

-   6(11)024191
(21)2005090427
المشمشمصیدة مائیة مطعمة بزیت القرنفل لمكافحة جعل الورد الزغبي في اشجار(54)

Pink oil-baited trap for the control of pubescent rose chafer, Tropinota
squalida Scop

منى عبد الحمید محمد- ھمام بخیت ھمام (71)



٩٣

-   7(11)024394
(21)2004090409
مركب طبیعى للقضاء على فاش الدجاج وقراد الماشیة(54)

ACAROBEAD

سامى عبد القادر السید البسیونى(71)

-   8(11)024484
(21)2005090410
Acremonium chrysogenum WL انتاج الكیفالوسبورین باستخدام ساللھ(54)

PRODUCTION OF CEPHALOSPORIN C BY ACREMONIUM
CHRYSOGENUM UMIP 2565.04

ولید احمد لطفي علي(71)

-   9(11)025377
(21)2007090471
جھاز تكییف الھواء متعدد األوجھ(54)

MULTI DIRECTIONAL FAN COIL UNIT

السید عبد الجواد السید مرزوق(71)



٩٤

-  10(11)024828
(21)2008091577
او تجلیخ بالتحضین لصقل المواد الحجریھ خاصھ/وسیلھ تنعیم و(54)

SMOOTHING AND /OR LAPPING TOOL PARTICULARLY FOR
FINISHING STONE MATERIALS

اروس اس ار ال(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   11(21)2008091577
(22)2008/9/22
او تجلیخ بالتحضین لصقل المواد الحجریھ خاصھ/وسیلھ تنعیم و(54)

SMOOTHING AND /OR LAPPING TOOL PARTICULARLY FOR
FINISHING STONE MATERIALS

اروس اس ار ال(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  12(21)2010030357
(22)2010/3/4
منشطات انزیم جوانیالت سیكالز القابل للذوبان(54)

SOLUBLE GUANYLATE CYCLASE ACTIVATORS-
ACTIVATEURS DE LA GUANYLATE CYCLASE SOLUBLE

میرك شارب اند دوم كوربوریشن(71)
سمراحمد اللباد(74)



٩٥

-   13(21)2010030376
(22)2010/3/8
امینوكربونیل) بنزوفیورانیل-2-((4-(S) شكال متعدده الشكل البلورى منا((54)

POLYMORPH FORMS OF (S)-2-((4-
BENZOFURANYL)CARBONYLAMINOMETHYL)-1-((4-(2-
METHYL-5-(4-
FLUOROPHENYL)THIAZOLYL)CARBONYL)PIPERIDINE-
FORMES POLYMORPHES DE (S)-2-((4-
BENZOFURANYL)CARBONYLAMINOMETHYL)-1-((4-(2-
METHYL-5-(4-
FLUOROPHENYL)THIAZOLYL)CARBONYL)PIPERIDINE

شركھ انجلیزیھ مساھمھ–جالكسو جروب لیمتد (71)
ھدى سراج الدین(74)

-   14(21)2010030424
(22)2010/3/17
مركبات صیدالنیھ مجففھ بالتجمید(54)

LYOPHILIZED PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS-
COMPOSITIONS PHARMACEUTIQUES LYOPHILISEES

نوفارتیس ایھ جى(71)
ھدى سراج الدین(74)



٩٦

-   15(21)2010030439
(22)2010/3/18
– 1 – (R) ) – ٦–امینو –٢( –٤(–٣–امینو –٢اثیل – (S) االشكال الصلبھ من(54)

ثالثى – 2 ،٢، ٢–) فنیل) یل–١–بیرازول –ید ١–مثیل – O – ٢كلورو – 4)
بروبانوات) فنیل ) یل٤–بیریمدین –) فلورو اثوكسى

SOLIDS FORMS OF ( S) -ETHYL 2-AMIN0-3- (4- (2 -AMINO- 6-
( (R) -1- (4-CHL0R0-2- O-METHYL-IH-PYRAZOL- 1-YL)
PHENYL) -2, 2, 2-TRIFLUORETHOXY) -PYRIMIDIN-4-YL)
PHENYL) PROPANOATE-FORMES SOLIDES DE
PROPANOATE DE (S)-ETHYL-2-AMINO-3-(4-(2-AMINO-6-((R)-
1-(4-CHLORO-2-O-METHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)PHENYL)-
2,2,2-TRIFLUOROETHOXY)-PYRIMIDIN-4-YL)PHENYLE)

.لكسیكون فارماسیوتیكالز انك(71)
الدقىمحمود رجائى(74)

-   16(21)2010030441
(22)2010/3/18
االصابھ بفیروس طریقھ لعالج االصابھ بفیروس من فصیلھ فالفیفیرداى و تراكیب لعالج(54)

من فصیلھ فالفیفیرداى
METHODS OF TREATING A FLAVIVIRIDAE FAMILY VIRAL
INFECTION AND COMPOSITIONS FOR TREATING A
FLAVIVIRIDAE FAMILY VIRAL INFECTION-METHODES DE
TRAITEMENT D''UNE INFECTION PAR UN VIRUS DE LA
FAMILLE DES FLAVIVIRIDAE ET COMPOSITIONS POUR LE
TRAITEMENT D''UNE INFECTION PAR UN VIRUS DE LA
FAMILLE DES FLAVIVIRIDAE

ستانفورد یونیفرستى(71)
رجائى الدقىمحمود(74)



٩٧

-   17(21)2010030496
(22)2010/3/28
منتج معقد ذو فعالیھ امتصاص غذائي محسنھ للبشر واستخدامھ(54)

COMPLEX PRODUCT WITH ADVANCED ASSIMILATION
EFFICACY FOR HUMANS AND ITS UTILIZATION-PRODUIT
COMPLEXE AVEC EFFICACITE D''ASSIMILATION
RENFORCEE POUR ETRES HUMAINS ET SON UTILISATION

تیبور فیكسور(71)
شركھ ابو ستھ وشركاه للخدمات االداریھ واالستشاریھ(74)

-   18(21)2010030503
(22)2010/3/28
وتركیبھ صیدالنیھ منھمركب مثبط النزیم فوسفوریالز جلیكوجین(54)

GLYCOGEN PHOSPHORYLASE INHIBITOR COMPOUND AND
PHARMACEUTICAL COMPOSITION THEREOF-COMPOSE
INHIBITEUR DE LA GLYCOGENE PHOSPHORYLASE ET
COMPOSITION PHARMACEUTIQUE CONTENANT LEDIT
COMPOSE

جالسكو سمیث كالین ال ال سى(71)
سمراحمد اللباد(74)

-   19(21)2011091576
(22)2011/9/21
محرك شبھ نفاث(54)

SEMI JET ENGINE

محمد فرید محمد مرزوق(71)



٩٨

-  20(21)PCT/NA2006/000218
(22)2006/3/5
(THIP) طریقھ لتصنیع الجابوكسادول(54)

METHOD FOR THE MANUFACTURE OF THIP

شركھ مساھمھ دینماركیھ–اس /یھ اتش لیندبیك ا(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  21(21)PCT/NA2007/000278
(22)2007/3/13
تركیبھ تُعطى عن طریق المخاط وطریقھ لتحسین االمتصاص من خالل المخاط(54)

PERMUCOSAL COMPISTION & METHOD OF IMPROVING
PERMUCOSAL ABSORPTION

اوتسوكا فارماسوتیكال كومبانى ال تى دى(71)
سمر احمد اللباد(74)

-  22(21)PCT/NA2007/000294
(22)2007/3/19
A2a مستقبلأسیل أمینو ثیازول مفیده فى عالج االمراض الناشئھ عن- ٢مشتقات(54)

2-ACYLAMINOTHIAZOLE DERIVATIVES USEFUL IN
TREATMENT OF A2a- receptor mediated diseases

شركة دینماركیة مساھمة-اس/اتش لیندبیك ایھ(71)
سمر اللباد(74)



٩٩

بیان
باستدراك رسوم سنویة 



١٠٠

سمبر ) ٧٣٦(بجریدة براءات االختراع عدد ٢٠٠٥pctلسنھ ٩٠تم النشر عن سقوط الطلب رقم  جریدة دی
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ھدى انیس سراج الدین )٧٤(
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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 
القائم باعمال                                                       

رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . د. أ
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العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"
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رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )
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بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )
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ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر اكتوبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢
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ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
االعتراض وذلك خالل ستین یوماً من إلى ھدى احمد  براءات االختراع متضمناً أسباب

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 
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(31)PCT/US2009/057608 - 12/238,886
(32)2009/9/21 - 2008/9/26
(33)US
(51)int. Cl.8 B26B 21/52



٢٦

-  35(21)2011050702
(22)2011/5/5
(71)TECHNIP FRANCE- FRANCE

(72)DEFRESLON, Christophe

LUPPI, Ange

REMERY, Jeroen

VIVET, Romain

عبد الھادىھدى احمد(74)
بذلكطریقھ لتجمیع منصھ تشغیل لمائع فى جسم مائى ومنصھ التشغیل الخاصھ(54)
(31)0857521 - PCT /FR2009/052123 - 0952387
(32)2008/11/5 - 2009/11/3 - 2009/4/10
(33)FR
(51)int. Cl.8 F16L 1/15

-  36(21)2011050773
(22)2011/5/17
(71)VESUVIUS GROUP S.A - BELGIUM

(72)DELSINE, Damien
سمر احمد اللباد(74)
راس حاملھ لمعالجھ انبوب َغرف(54)
(31)08169501.7 - PCT/EP2009/008255
(32)2008/11/20 - 2009/11/19
(33)EP
(51)int. Cl.8 B22D 41/50



٢٧

-  37(21)2011050776
(22)2011/5/17
(71)VESUVIUS GROUP S.A. BELGIUM

(72)COLLURA, MARIANO

سمراحمد اللباد(74)
انبوب غرف لوحده صب الفلز السائل(54)
(31)08169499 - PCT/EP2009/008243
(32)2008/11/20 - 2009/11/19
(33)EP
(51)int. Cl.8B22D 41/50

-  38(21)2011050835
(22)2011/5/25
(71)GECO TECHNOLOGY B.V. -NETHERLANDS

(72)STROBBIA, Claudio Luciano

GLUSHCHENKO, Anna

ھدى احمد  عبد الھادى(74)
تحلیل موجھ سطح مستمره قابلھ للتكیف لبیانات زلزالیھ ثالثیھ االبعاد(54)
(31)PCT/US2009/065347 - 12/620,941 - 61/118,317
(32)2009/11/20 - 2009/11/18 - 2008/11/26
(33)US
(51)int. Cl.8 G01V 1/28



٢٨

-  39(21)2011050844
(22)2011/5/26
(71)SMS SIEMAG AG -GERMANY

(72)WACHSMANN, Ralf

وجدى نبیھ عزیز(74)
او (المعدات الدارجھ واحده على االقل وذلك للعمل على دلفنھ) رول(قھ العداد لفھ شغل طری(54)

)المدلفنھ
(31)PCT/EP2010/002302 - 10 2009 017 536.9
(32)2010/4/15 - 2009/4/17
(33)DE
(51)int. Cl.8 B21B 13/14

-  40(21)2011060980
(22)2011/6/14
(71)ABB TECHNOLOGY AG - SWITZERLSND

(72)GENTSCH, Dietmar

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
ترتیبھ مفاتیح الجھزه تبدیل متوسطھ وعالیھ الفلطیھ(54)
(31)08021978.5 - PCT/EP2009/008927
(32)2008/12/18 - 2009/12/14
(33)EP
(51)int. Cl.8 H01H 79/00



٢٩

-  41(21)2011091648
(22)2011/9/29
(71)EAGLEPICHER TECHNOLOGIES, LLC

 UNITED STATES OF AMARICA
(72)MILLER, Gregory

MOORE, Randy

NOWLIN, Ron

VU, Viet

PARROT, Michael

DERMOTT, Jeff

اللباداحمدسمر(74)
وطریقھ الستخدامھطاقھ ھجین، ونظام طاقھ متجدده یتضمن نظام التخزین،نظام تخزین(54)
(31)PCT/US2010/029643 - 61/165,851
(32)2010/4/1 - 2009/4/1
(33)US
(51)int. Cl.8 H02J 7/00,H02J 7/35

-  42(21)2011111888
(22)2011/11/10
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

 UNITED STATES OF AMARICA
(72)XU, Yang

RICHARD, Bennett, M

ھدى انیس سراج الدین(74)
.تكسیر بواسطھ اجزاء متداخلھ واغالق محكم للفراغ الحلقى(54)
(31)12/463,944 - PCT/US2010/034209
(32)2009/5/11 - 2010/5/10
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/00
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-  43(21)2011112023
(22)2011/11/30
(71)CALVERLEY, Grant - UNITED STATES OF AMARICA

(72)CALVERLEY, Grant
محمود رجائى الدقى(74)
تولید طاقھ الجیروجالیدر واجھزه التحكم والطریقھ المستخدمھ(54)
(31)61/253,925 - PCT/US2010/053469 - 12/792,203 - 61/404,149 -

12/907,967
(32)2009/10/22 - 2010/10/21 - 2010/6/2 - 2010/9/27 - 2010/10/19
(33)Us
(51)int. Cl.8 F03D 9/00

-  44(21)2011122064
(22)2011/12/8
(71)1-FERTILIZANTES FOSFATADOS S/A - FOSFÉRTIL -BRAZIL

2-BPI - BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A -
BRAZIL

(72)EDUARDO DE REZENDE, Sebastião

SÍLVIA MARTINS, Josiane

MATIOLO, Elves

AKIRA TAKATA, Lauro

سمر احمد اللباد(74)
عملیھ للحصول على نواتج تركیز اباتیت من خالل التعویم(54)
(31)PI0902233-3 - PCT/BR2010/000183
(32)2009/6/9 - 2010/6/9
(33)BR
(51)int. Cl.8 C01B 25/32



٣١

-  45(21)2011122080
(22)2011/12/12
(71)AGR CANNSEAL AS - NORAWAY

(72)TØNNESSEN, Sven, Harald

GUNNARSSON, Bengt

DYBEVIK, Arthur, Herman

OLSEN, Jonathan Eugen

سمر احمد اللباد(74)
بالبئرمعده بئر، وطریقھ تتم في الموقع الدخال مائع معالجھ في حیز حلقي(54)
(31)20092315 - PCT/NO2010/000277
(32)2009/6/16 - 2010/6/14
(33)NO
(51)int. Cl.8 E21B 33/13

-  46(21)2011122100
(22)2011/12/14
(71)RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED -CANADA

(72)MORALES, François

DE LA TORRE, Alain

سمر احمد اللباد(74)
عد وفرن مناسب لتطبیق ھذه الطریقھطریقھ لتضبط فرن لتحمیص مص(54)
(31)PCT/FR2010/000413 - 09 02895
(32)2010/6/7 - 2009/6/15
(33)FR
(51)int. Cl.8 F23N 5/00



٣٢

-  47(21)2011122175
(22)2011/12/28
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED-

 UNITED STATES OF AMARICA
(72)MENDEZ, Luis E

JOSEPH, Paul

ABARCA, John R

سراج الدینانیس ھدى (74)
نظام صمام انبوبي وطریقھ(54)
(31)PCT/US2010/039946 - 12/497,076
(32)2010/6/25 - 2009/7/2
(33)US
(51)int. Cl.8 F16K 3/18

-  48(21)2011122176
(22)2011/12/28
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

UNITED STATES OF AMARICA
(72)TIRADO, Ricardo

RANJAN, Priyesh

ھدى انیس سراج الدین(74)
تكوین التحكم في التدفق المتغیر القابل للتحكم عن بعد و طریقھ(54)
(31)12/497,123 - PCT/US2010/039611
(32)2009/7/2 - 2010/6/23
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 34/00,E21B 34/00



٣٣

-  49(21)2012040651
(22)2012/4/8
(71)INDUSTRIE DE NORA S.P.A.- ITALY

(72)ANTOZZI, Antonio Lorenzo

BRICHESE, Marianna

CALDERARA, Alice

اللباداحمد سمر (74)
الكھربيكاثود لعملیات التحلیل(54)
(31)MI2009A001719 - PCT/EP2010/064964
(32)2009/10/8 - 2010/10/7
(33)IT
(51)int. Cl.8 C25B 11/04

-   50(21)2009010145
(22)2009/1/29
(71)JOHNSON MATTHEY PLC - UINTED KANIG DOM

(72)COUSINS, Matthew

JOHN Cousins

اللباداحمد سمر (74)
إزالة الزئبق(54)
(31)PCT/GB2007/050491 - 0616343.0
(32)2007/8/14 - 2006/8/17
(33)GB
(51)int. Cl.8 B01D 53/04,B01D 53/64,B01J 20/02,B01J 20/16



٣٤

-   51(21)2010020176
(22)2010/2/3
(71)Nippon Soda Co., Ltd.-JAPAN

(72)MURAHASHI, Kazuhiko

ISSHIKI, Atsunori

سراج الدینانیس ھدى (74)
ھ والبستانیھ وطرق التحكم فى تركیبھ كیمیائیھ زراعیھ ، مبید بكتیرى لالستخدامات الزراعی(54)

امراض النبات
(31)2007-204222 - PCT/JP2008/063969 - 2007-204224
(32)2007/8/6 - 2008/8/4 - 2007/8/6
(33)JP
(51)int. Cl.8 A01N 25/30,A01N 43/90,A01N 47/34,A01P 3/00



٣٥

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر اكتوبر بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون١٧طبقا الحكام المادة (



٣٦

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى ا راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ لحاالت الم

"البراءة  



٣٧

-   1(21)2010050836
(22)2010/5/20
(71)SANOFI S.A (SWITZERLAND)

(72)VON SCHUCKMANN, Alfred

KAMLAG, Yorick

SANDELL, Dennis

MAYER, Stefan

اللباداحمدسمر(74)
ده سھلھ التفتتجھاز قیاس استنشاق ما(54)
(31)PCT/EP2008/064661 - 10 2007 056 263.4
(32)2008/10/29 - 2007/11/22
(33)DE
(51)int. Cl.8 A61M 15/00



٣٨

-   2(21)2010091472
(22)2010/9/1
(71)BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GMBH(GERMANY)
(72)HAUSMANN, Matthias

SCHMIEDEL, Guido

WITTE, Florian

GESER, Johannes

MATHE, Gerald

MEISENHEIMER, Martin

LANCI, Antonio

MOCK, Elmar

SIGRIST, Martin

HOLAKORSVY, HOLGER

محمد عبدالعال عبدالعلیم(74)
خزان و مرذاذ(54)
(31)PCT/EP2009/001619 - 10 2008 014 464.9
(32)2009/3/6 - 2008/3/17
(33)DE
(51)int. Cl.8 B05B 11/00
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-   3(21)PCT/NA2006/000246
(22)2006/3/13
(71)BAYER HEALTH CARE AG

(72)THOMAS, CHRISTIAN

BERWE,MATHIAS

STRAUB ALEXANDER

سلوى میخائیل رزق-سامیة میخائیل رزق -سھیر میخائیل رزق (74)
مورفولینون-٣-) أمینوفینیل- ٤(-٤عملیة لتحضیر (54)
(31)PCT/EP2004/010054 - 10342570.5
(32)2004/9/9 - 2003/9/15
(33)DE
(51)int. Cl.7 C07D 265/32



٤٠

بیان
٢٠١٣اكتوبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٤١

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفك وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٢

-   1(11)026403
(21)2010081427
(22)2010/8/26
محمد حمزه ھاللى ایدروس نور الدین/االستاذ–حازم بیومى السباعى /الدكتور(71)

المعادى الدور االول ٧ش ٢٠- جمھوریة مصر العربیة - ـ الجیزه ش دجلھ المھندسین22
جمھوریھ مصر العربیھ

(72)Muhammad Hamza Helaly Aidroos Noureddine

مى السباعىحازم بیو/ الدكتور

(73)
شرائح مفصلیھ قطاعیھ مترابطھ لتثبیت الفقرات وتصلیح اعوجاج العمود الفقرى(54)
(51)int. Cl. A61B17/70

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٣

-   2(11)026405
(21)2005040167
(22)2005/4/3
ولوجیةالبحاث العلمیة والتطبیقات التكنامدینة (71)

جمھوریة مصر -االسكندریة -برج العرب الجدیدة -حي الجامعات ومراكز البحوث 
العربیة

دسوقي احمد محمد عبد الحلیم/ االستاذ الدكتور(72)

سحر عبد الفتاح زكي/ االستاذ الدكتور

سعد هللا هللا منصورجاد/ الدكتور

(73)
ءات االختراعنقطة االتصال بمكتب برا(74)
كاشف حیوي مھندس وراثیا لرصد سمیة الملوثات الكیمائیة في السوائل(54)
(51)int. Cl. C02F 1/00,&C12N 15/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٤

-   3(11)026417
(21)2002010097
(22)2002/1/26
(71)NYCOMED PHARMA A/S

Dramenesfin 852, P. Or. box 205, N- Aseker 1371, Norway
(72)STIMMEDER, DADMAR

(73)
سمر احمد اللباد(74)
طریقة لتحضیر اسفنج كوالجین لھ خصائص فیزیائیھ محسنھ اللتئام وسد الجروح(54)
(31)PA200100235 - PA200100135
(32)2001/2/13 - 2001/1/25
(33)DK - DK
(51)int. Cl. A61L24/10,A61K35/32,

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   4(11)026418
(21)2008020255
(22)2008/2/11
أحمد یحیى الحسیني محمود رزق/الدكتور(71)

الزقازیق- ش الفتح عماره مستشفى الفتح للعیون 
أحمد یحیى الحسیني محمود رزق/الدكتور(72)

(73)
عھ وشریحھ تستخدم كبدیل لفقرات العمود الفقرىستجمیعھ من قفص قابل للتو(54)
(51)int. Cl. A61F 5/01

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٥

-   5(11)026420
(21)2010111974
(22)2010/11/23
(71)S.A.T.E. SOCIETE D, APPLICATIONS THERMIQUES

EUROPEENNE
Zone de de Aktiefitte the Arobark 90 150 Fontaine - France

(72)MARTEL JEROME

OBRIST STEPHANE

(73)
سمر اللباد(74)
طریقھ ضبط امداد الطاقھ وجھازه(54)
(31)09 58258
(32)2009/11/23
(33)FR
(51)int. Cl. G05B 13/02

سنة٢٠:مدة الحمایة

-   6(11)026429
(21)2004110482
(22)2004/11/22
احمد ابو الیزید أحمد عبد الحافظ/الدكتور(71)

جمھوریة مصر العربیة- محافظة القاھرة -حمامات القبة - ٩شقة - ب شارع بن جحدم 7
احمد ابو الیزید أحمد عبد الحافظ/الدكتور(72)

م(73) ة س افات طبیعی ق اض ن طری ضویة ع ات الع الح للزراع ة وص دیق للبیئ فاتى ص اد فوس
وبیولوجیة لصخر الفوسفات

(51)int. Cl. A01C 15/00,C05G 3/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٦

-   7(11)026435
(21)2010010140
(22)2010/1/26
نصر قاسم احمد دیاب(71)

جیزه-بوالق الدكرور - دوالر -شارع توكل 12
نصر قاسم احمد دیاب(72)

(73)
مبرد میاه صدیق للبیئھ ویحافظ على صحھ االنسان(54)
(51)int. Cl. C02F 1/22,G21C 15/00

سنة٢٠: مدة الحمایة

-   8(11)026439
(21)2009071053
(22)2009/7/7
ھد بحوث البترولمع(71)

.نصرمدینة–حي الزھور -شارع أحمد الزمر١-معھد بحوث البترول
إسماعیل عبدالرحمن عبدالرحیم عیاد/ االستاذ الدكتور(72)

(73)
تامر حامد عبد السمیع(74)
بریتات للكطریقة لتحضیر مبید حیوى من تركیبتین متكاملتین للقضاء على البكتریا المختزلة(54)

فى حقول البترول
(51)int. Cl. C02F103/06,C02F5/12,C02F9/04

سنة٢٠: مدة الحمایة



٤٧

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر اكتوبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٤٨

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢انون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٤٩

-   1(11)026397
(21)2010050775
(22)2010/5/11
(71)AMERICAN SCIENCE AND ENGINEERING, INC.

829 Middlesex Turnpike,Billerica, MA 01821  U.S.A
(72)MASTRONARDI, Richard

FLEURY, Dean

SCHUBERT, Jeffrey, R.

DIMARE, Joseph

SCHUELLER, Richard

CHALMERS, Alexander

(73)
سمر اللباد(74)
میع وتخلیق صور متعدده لفحص االشخاصتج(54)
(31)pct/us2008/083741- 60/988,933 -
(32)2007/11/19 - 2008/11/17
(33)US - US
(51)int. Cl. G01V 5/00

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥٠

-   2(11)026398
(21)2010061079
(22)2010/6/22
(71)SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215,CH-4058 Basel - switzerland
(72)RENOLD, Peter

ZAMBACH, Werner

MAIENFISCH, Peter

MUEHLEBACH, Michel

(73)
سھیر میخائیل رزق/ا(74)
مركبات مبیده للحشرات(54)
(31)0725219.0 - 0813849.7 - PCT/EP2008/010701
(32)2007/12/24 - 2008/7/29 - 2008/12/16
(33)GB - GB - EP
(51)int. Cl. C07D 413/12,A01N 43/80

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٥١

-   3(11)026399
(21)2011122095
(22)2011/12/14
(71)ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A.

Avenida de Ia Buhaira, 2 E-41018 - Sevilla (ES)
(72)JOVE LLOVERA, Aleix

PALOMO DEL BARRIO, Elena

BEN KHEMIS, Sabri

MOURAND, David

NOEL, Frédéric

HO-KON-TIAT, Vanessa
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سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٤

-  36(11)026442
(21)2011091607
(22)2011/9/26
(71)THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 (US)
(72)CURRO, John, Joseph

HAMMONS, John, Lee

HOYING, Jody, Lynn

LLOYD, Susan, Nicole

TURNER, Robert, Haines

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
كھ ذات صفائح معنقده مغطاهشب(54)
(31)PCT/US2010/028458- 12/415.140 -
(32)2009/3/31 - 2010/3/24
(33)US - US
(51)int. ClA61F13/15&B32B3/24, 5/02,27/12,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٥

بیان
٢٠١٣اكتوبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس
)نموذج منفعة(



٨٦

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
و محق انون رق صادر بالق ة ال ة الفكری ســنة ٨٢ق الملكی ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٨٧

-   1(11)026402
(21)2011050815
(22)2011/5/24
بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ االستاذ(71)

جمھوریة مصر العربیة- محافظة الدقھلیة-مركز المنصورة- قریة أویش الحجر
بسام أحمد أحمد بدوى زاید/ االستاذ(72)

(73)
.نظام مغلق لالمداد بالماء(54)
(51)int. Cl. F24F 3/147,F25B 47/02

سنوات٧: مدة الحمایة

-   2(11)026424
(21)2009030383
(22)2009/3/22
االصیلي اسماعیل ابو الیزید ابراھیم محمود عبد الرحمن االصیلي/ االستاذ(71)

جمھنوریة مصر العربیة –البحراوي من شارع البصراوي امبابة جیزةشارع30
ي اسماعیل ابو الیذید ابراھیم محمود عبد الرحمن االصیلياالصیل/ االستاذ(72)
فیسبا) كوریك(رافعة (54)
(51)int. Cl. B60C 25/14

سنوات٧: مدة الحمایة



٨٨

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٨٩

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٩٠

-   1(21)2012040722
(22)2012/4/18
كونكیلجیك فیلبس الكترونك ان فى - ٢اج كوربوریشنفویس-١(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)
باستخدام جھاز تشفیر صوتي جھاز فك تشفیر صوتي طریقھ لتشفیر و فك شفره اشاره صوتیھ(54)

الغاء التعریج
نقل الملكیة:التقریر القانونى

الكترونك ان فىكونكیلجیك فیلبس-٢فویساج كوربوریشن- ١:مـــن
- ٢جسلتشافت زیر فوردیرنج دیر انجواندتن فورسشنج اى فى –فرنھوفر - :الـــى
انترناشیونال ایھ بىدولبى

20/03/2013 :بـتاریخ

-   2(21)2010060964
(22)2010/6/9
ایفونیك دیجوسا جى ام بى اتش(71)
سھیر میخائیل رزق(74)
عد معالجھ اسود الكربونطریقھ لما ب(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
اتشایفونیك دیجوسا جى ام بى:مـــن
ایفونیك كربون بالك جى أم بى أتش:الـــى

10/11/2013 :بـتاریخ



٩١

-   3(21)PCT/NA2005/000616
(22)2005/10/4

امریكان ردكروس -١(71)
بروستیك بیوسیتز تى دى -٢

سمر اللباد(74)
PRPS طرق الكشف عن بروتین بریون معدنى(54)

نقل ملكیة :التقریر القانونى
انكباثوجین ریموفال اند دیاجنوستیك تیكنولوجیز:من  
برومتیك بیوسینز ال تى دى-٢امریكان ردكروس - ١:الى 

ریموفال اند دیاجنو ستیك باثوجین -١:عن االندماج لتكون البراءة ملكا للشركة الناتجة
نورث كاولینا سیتى بونفرستى - ٢انكتیكنولوجیز

09/10/2013 :بـتاریخ



٩٢

بیان
بتعدیل اسم الشركــــة 



٩٣

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
مالك شخصاً اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان ال

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



٩٤

-   1(21)2002060609
(22)2002/6/8
ریب لوك استرالیا بى تى واى لیمتد(71)

سترالیاساوث أسترالیا ،أ٥٠٩٤جیبس كروس ، جراند جونكشن رود 587

نزیھ أخنوخ صادق الیاس(74)
ماكینة لتشكیل أنابیب حلزونیة ذات أقطار صغیرة فى الموقع(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
ریب لوك استرالیا بى تى واى لیمتد:مـــن
لوك استرالیا بى تى لیمتیدسیكیسوى ریب:الـــى

30/09/2003 :بـتاریخ



٩٥

بیان 
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



٩٦

صحاب الشـــأن الحق فى أن ینشـــروا فى جریدة براءات االختراع عن رغبتھم فى أل" 
مقیدة فى ســـجل براءات االختراع التنــازل أو الترخیص الســتغالل براءات االختراع ال

بمكتب براءات االختراع فى جمھوریة مصر العربیة، ویتم النشـــر بتقدیم االســــتمارة 
ام  ة الخاصة بذلك ودفع الرســـم المقرر وذلك طبقـــاً ألحك ة الفكری ة الملكی انون حمای ق

"٢٠٠٢لسنھ ٨٢الصادر بالقانون رقم 



٩٧

ذى روجوسین انستیتوت:ــــنیعل1   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/١٠/٢٠٠٨الصادرة بتاریخ ٠٢٤٢١٢لبراءة االختراع رقم 
السرطانیھطریقھ لعمل تركیب من خالیا سرطانیھ مقیده تنتج مواد كابحھ لتكاثر الخلیھ:فى شــأن
نزیھ اخنوخ صادق الیاس:الوكـــیل

كریستال الجونس كوربوریشن ال ال سي:یعلــــن2   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢٨/٠٣/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٠٢٦١٥١لبراءة االختراع رقم 
مسامیھ وسیلھ شفط للتنظیف الجید للسطح المنخفض من ھیكل مغلف ببطانھ بالستیكیھ غیر:فى شــأن

ستجمام مع لونمعده لالستخدام فى اال
سمر اللباد:الوكـــیل

بایر كروب ساینس اكتینجزلشافت:یعلــــن3   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٣٠/٠٩/٢٠١٠الصادرة بتاریخ ٠٢٤٨٣٢لبراءة االختراع رقم 
اتادماجات مركبات فعالھ متعاونھ مبیده للفطری:فى شــأن
سھیر میخائیل رزق:الوكـــیل



٩٨

.ENI S.P.A:یعلــــن4   -
فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٣/٠٤/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٠٢٦١٧٢لبراءة االختراع رقم 
تروبش-عملیھ لتنقیھ تیار مائى ناتج عن تفاعل فیشر:فى شــأن
اللبادسمر :الوكـــیل



٩٩

بیان
بدمج المالك



١٠٠

ذلك، التأشیر "  لصاحب الشأن ان یطلب من المكتب، على االستمارة المعدة ل
:فى السجل بالبیانات االتیة

ھ، ١ ھ او عنوان سیتھ او مھنت راءة او جن ك الب ى اسم او لقب مال ر ف ـ كل تغیی
اعتباریاً فیجوز ان یطلب تدوین كل تغییر فى اسمھ او واذا كان المالك شخصاً 

"جنسیتھ او عنوان او نوعھ او الغرض من تأسیسھ او مركزه الرئیسى 



١٠١

-   1(21)PCT/NA2005/000616
(22)2005/10/4

امریكان روكروس -١(71)
بروستیك بیوسیزال تى دى -٢

سمر اللباد(74)
PRPS طرق الكشف عن بروتین بریون معدنى(54)

دمج مالك:التقریر القانونى
انكباثوجین ریموفال اند دیاجنوستیك تیكنولوجیز:تم دمج مالك البراءة

بروستیك بیوسیزال تى دى-٢امریكان روكروس -١:مع شركة 
باثوجین ریموفال اند دیاجنو ستیك -١:عن االندماج لتكون البراءة ملكا للشركة الناتجة

نورث كاولینا سیتى بونفرستى - ٢انكتیكنولوجیز
09/10/2013 :بـتاریخ



١٠٢

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



١٠٣

-   1(21)2004090416
(22)2004/9/29
شركة أمریكیة مساھمة–میكروسوفت كوربوراشن (71)

، الوالیات المتحدة األمریكیة٩٨٠٥٢وان میكروسوفت واى، ریدموند، واشنطن 

تتطلب معرفة بیانات المصادقة السریةمصادقة أساسھا بیانات تحقق ال (54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2008050837
(22)2008/5/20
عمر احمد محمود عبد العواض(71)

سوھاج–طما –العتامنة 

ریموت االقصي(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3(21)2009010002
(22)2009/1/4
ابدیوجولالري بالستیك في امباالج سانایي انونیم سیركتي(71)

تركیااضناه٨: رقم. اضناه ھاسي سابانسي اورجانیز سانایي بولغازي اوسب سابانسي كاد

صناعة نسیج مستدیر یسمي كیس شبكي(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء تبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاع:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   4(21)2009030348



١٠٤

(22)2009/3/17
اس أونشور إنك.جى.بى(71)

الوالیات المتحدة األمریكیة٧٧٠٧٩ساس تك-ھیوستون -میمولایر درایف 15150

. طرق مسح زلزالى ثالثى البعد تستخدم نمط تشویش لتحقیق تجزئة الخانات(54)
محمد كامل مصطفى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبیالت لموضوعأو إجراء بعض التعد/ بعض البیانات و 

-   5(21)2011040586
(22)2011/4/14
محمد ابراھیم علي مرسي(71)

محافظھ الشرقیھ منیا القمح شارع رشید امام سوق االثنین عماره الحاج شعبان

بطاریھ اضافیھ بالسیاره تستخدم فى االناره للمنازل(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:تقریر القانونىال

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6(21)2011091554
(22)2011/9/18
احمد اسامھ السید داود الحدیدى(71)

٣٩عمارة ٦حملیھ –الحى االول –العبور مدینھ 

استبدال حدید التسلیح بجرید النخل المعالج كمیائیا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   7(21)PCT/NA2006/000263
(22)2006/3/16



١٠٥

كونفورم سیربیوتكس(71)

امریكا٩٢١٢١سان دیجوسى ایة٢٤٠توین سینتر دریف سیت 9393

HSP 90 مركبات حلقیة غیر متجانسة جدیدة تستخدم كمثبطات لبروتین(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   8(21)2009040589
(22)2009/4/27
شركة مساھمة المانیة–بي تكنولوجیز جي ام بي اتش –ایھ –سي (71)

المانیا–ریجنسبورج ٩٣٠٤٧. ٢بفاریرجاس 

عبوة بھا منطقة مانعة للتسرب(54)
سمر اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   9(21)2011081403
(22)2011/8/22
محمود على حسن سلیم(71)

شارع مرسى محمود بارض اللواء بالمھندسین خلف الصرف الصحى3

قواعد حدیدیھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ و بعض البیانات



١٠٦

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١٠٧

-   1(21)2010050783
(22)2010/5/12
دیبل جاك تومیسالف(71)

)اتش ار(كوروتیا –بریجانا ٨١٠٤٣٢میالنا النجا 

تثبیت قضبان السكك الحدیدیھ على العوارض بواسطھ مشابك مرنھ(54)
المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم:ونىالتقریر القان

-   2(21)2010111987
(22)2010/11/28
جوبان جالس فرانس ، شركھ متحده ، فرنسا- سانت(71)

كوربفوا ، فرنسا٩٢٤٠٠-افینى دالزاس ، ف 18

خلیھ فولت ضوئیھ، وركیزه لھا(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:التقریر القانونى

-   3(21)2010122109
(22)2010/12/13
اس ام اس سیماج ایھ جى(71)

المانیا٤٠٢٣٧، دیسلدورف ٤ستراس -ستشلومان- ادوارد

طریقھ وجھاز للف شریط معدنى(54)
ن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأ:التقریر القانونى



١٠٨

-   4(21)2010122171
(22)2010/12/21
سكاندینوفا سیستمز ایھ بى(71)

السوید-اوبساال٧٥٦٥١- اس. ایھ. ٢اولتونالین 

مجموعھ مفاتیح تحویل تعمل بالقدره(54)
قدیم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم ت:التقریر القانونى

-   5(21)2011040541
(22)2011/4/7
جیون یونج مین(71)

-٧٩٢- ٣٠٢داجیون . جي یو –سیو . دونج - ٣ولبیونج . ھوانجسیل تاون 107-405

نظام العاده تدویر االطارات التالفھ(54)
قدیم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم ت:التقریر القانونى

-   6(21)2011040604
(22)2011/4/18
افونیك روھم جي ام بي اتش(71)

پ،دارمستادت٦٤٩٢٣پ پ،كیرسشینالي

مركبات مقولبھ النتاج وحدات الخالیا الشمسیھ(54)
تقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعات:القانونىالتقریر



١٠٩

-   7(21)2012122074
(22)2012/12/17
سانوفى(71)

فرنسا- باریس -٧٥٠٠٨ریو ال بویتى 54

البالتیناتحاد مضاد لالورام یتضمن االومبرابولین ، مشتق التاكسان ومشتق(54)
:التالیةتقدیم أى من المستندات لعدمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن:التقریر القانونى

مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى،
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   8(21)2012122086
(22)2012/12/19
.ایلینزا ، انك(71)

بوینى باركواى،5238 ریكاام-٢٤٠١٩، روانوكى، فیرجینیا ٦سویت -فال

أجھزة وطرق للعین بھا دوائر مدمجة نوعیة التطبیق(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   9(21)2012122095
(22)2012/12/20
دیتز، اولریش(71)

فیسبادن، المانیا٦٥١٩٣، ١ریغرشتراسھ 

الزیوت، الدھون، جھاز وطریقھ الذابھ، فصل، ازالھ وتفاعل االحماض الكربوكسیلیھ فى(54)
المحالیل المائیھ او العضویھ عن طریق االستحالب المكروى او النانوى

:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:قریر القانونىالت
الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٠

-   10(21)2013010016
(22)2013/1/2
جى تك(71)

٦٣شقة ٦الدور –عمارات الھیئة العربیة –ب ش حافظ رمضان ١٢القاھرة 

الطرق البدیلھ الزدحام المرور(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

وحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، ل
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   11(21)2013010046
(22)2013/1/9
بى اتش فى فارما انك(71)

،٢٧٧٠٩ریسیرش تریانجلى بارك ، نورث كارولینا ١٠٤سیتى ٥٤ایست ھوى 3200 :
الوالیات المتحدة االمریكیة

النصفى تحتوى أخر لمواد صیدلیة قصیرة العمرالمت/ نظام جمع بین االطالق الفورى (54)
ریموجلیفلوزین

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدمتقرراعتبار:التقریر القانونى
السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات مستند الوكالة، مستند

الفحصالرسم ،ولعدم سداد مصروفات



١١١

-   12(21)2013010047
(22)2013/1/9
-شركھ مساھمھ فرنسیھ - سانوفي-شركھ مسا ھمھ امریكیھ –اكسیلیكسز اي ان سي (71)

شركھ مساھمھ امریكیھ-فاندربیلت یونیفرسیتي
امریكا-٠٥١١-٩٤٠٨٠ایھ .سوث سان فرانسیسكو سي٥١١ایست جراند افینیو 210

فرنسا المدینھ -باریس٧٥٠٠٨-ریو البویتي اف٥٤- ٠٥١١-٩٤٠٨٠:ب . ص : المدینھ 
. ناشفیل . كیركالند ھال ٣٠٥مكتب نقل التكنولوجیا -٧٥٠٠٨-اف: ب . ص باریس

٣٧٢٤٠: ب . المدینھ ناشفیل ص ٣٧٢٤٠تینیسي 
تولیفھ من مثبطات انزیم كیناز لعالج السرطان(54)

:التالیةتقدیم أى من المستنداتكأن لم یكن لعدمتقرراعتبار الطلب :القانونىالتقریر
عربى، لوحات مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل

الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   13(21)2013010137
(22)2013/1/23
یودیتب یونیفرسیتس(71)

یسلیك فاكولتیسي ، جینیتیك في بیوموھیندیسلیك بولومو ، إستانبولمیمارلیك موھیند
).تركیا)

طاقم لتحدید لحم الحمار في منتجات اللحوم(54)
:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر

عربى، لوحات الكاملمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف 
الرسم ،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١١٢

-   14(21)2010091585
(22)2010/9/21
كاب تكنولوجیس جى ام بى اتش(71)

ریجینسبیرج٢.٩٣٠٤٧بفارریجسسى 

قفل لعبوه(54)
كأن لم یكن لعدم تقدیم المطبوعاتتقرراعتبار الطلب:التقریر القانونى



١١٣

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١١٤

-   1(21)2009050742
(22)2009/5/19
فرناندز جاركیا كارلوس جافیر(71)

كورنافاكا٦٢٢٦٠. بي . جاردینس دي ریفورما سي . كول ١١٨. اوركیودیاس ان اوه 
المكسیك–مورلوس 

ملیة تلیف جافةخلط مسبق وع(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2009101467
(22)2009/10/4
نبیل صابر محمد محمود المصري(71)

الجیزة–شارع عبد الفتاح عزام متفرع من شارع البحر األعظم 22

ترشید استھالك میاه الشرب بتوفیر بدائل في عدة استخدامات(54)
رفض فنى:تقریر القانونىال

-   3(21)2010020185
(22)2010/2/4
جامعھ االسكندریھ-احمد احمد سید النواوى (71)

محافظھ االسكندریھ- االسكندریھ - االبراھیمیھ - طریق الحریھ 220

العالج ومقاومھ ظمھالشاشھ المبرمجھ المنشاه داخل وحده العنایھ المركزه لالطفال الن(54)
العدوى والتى تعمل بالتحكم عن بعد

رفض فنى:التقریر القانونى



١١٥

-   4(21)2010040533
(22)2010/4/1
فا تك واباج جى ام بى اتش(71)

النمسا–فیینا ١٢٠٠ایھ -٩١. ٨٧درسدنر ستراس 

المداره بالضغطغشیھ عملیات فصل األغشیھعملیھ وجھاز لتقلیل التلوث الحیوي علي أ(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2010040639
(22)2010/4/19
حمدى محمود خلیفھ علي(71)

.٧٠٥شقة ) ج(ابراج عثمان بن عفان برج –شارع الجمھوریة –اسیوط 

كالون باب كھربائي سرى(54)
فنىرفض:ونىالتقریر القان

-   6(21)2010050850
(22)2010/5/23
سونى كوربوریشن(71)

الیابان١٠٨-٠٠٧٥كو، طوكیو –كونان ، میناتو 1-7-1

للتكویدجھاز لمعالجھ البیانات وطریقھ لمعالجھ البیانات وجھاز تكوید وطریقھ(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١١٦

-   7(21)2010091519
(22)2010/9/14
شركھ مساھمھ امریكیھ–اى ان سي ، ھالیبیرتون انیرجي سیرفیس (71)

امریكا- ٧٣٥٣٣او كي ، دونكان ، ١٤٣١اوه بوكس . بي 

موائع محسنھ عازلھ اساسھا مائي وطرق ذات صلھ(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   8(21)2010111874
(22)2010/11/7
رضا محمود احمد عفیفى(71)

١١شقة-ا ١عماره -عمارات بنك االسكان-شارع خلف المحافظھ- دمنھور- البحیره

الوحده الذاتیھ النتاج الكھرباء من حركھ المیاه(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   9(21)2011010025
(22)2011/1/4
جامعھ القاھره–معھد البحوث والدراسات االفریقیھ -المركز القومى للبحوث (71)

-الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع- المركز القومى للبحوث - شارع التحریر 33
القاھره- جمھوریھ مصر العربیھ 

طریقھ النتاج ریزومات الزنجبیل معملیا(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١١٧

-   10(21)2011030357
(22)2011/3/6
مصطفى محمود حسین عوض(71)

ش االلفى الخلفیھ القاھره–عطفھ خورشید 9

منع الغش الصناعى(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   11(21)2011050811
(22)2011/5/23
الوى محمد حسن عیسوىكح(71)

الكوم االخضر–فیصل –ش الدكتور الشین 24

وحدة تحلیھ ماء البحر المالح تعمل بالطاقھ الشمسیھ(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   12(21)2011061036
(22)2011/6/20
دینا مصطفى على محمود-محمود على محمود عبد الرحیم (71)

–ش بن الخطاب ٢٦- االسكندریھ –المنتزه -العصافره قبلي –ش بن الخطاب 26
االسكندریھ–المنتزه -العصافره قبلي 

تصنیع قوالب او فورم لصب الكتل الخرسانیھ من ماده الفیبر(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   13(21)2011091492



١١٨

(22)2011/9/11
صندوق العلوم و التنمیھ التكنولوجیھ(71)

العیني، شارع القصر١٠١مبنى وزاره التعلیم العالي و البحث العلمي، الدور السابع ـ 
القاھره

السالمونیالطریقھ عالیھ الفعالیھ تعتمد علي البیولوجیا الجزیئیھ للكشف عن(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   14(21)2012050973
(22)2012/5/30
اكسون موبیل ریسیرش اند اینجینرینج كومبانى(71)

اناندالى ،٩٠٠: ب . ایست ، ص ٢٢روتى 1545

طریقھ وجھاز لتحسین دلیل اداء مصنع خلط وتغلیف منتج صب(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   15(21)PCT/NA2005/000203
(22)2005/5/8
وارنر شیكلوت كومباني ال ال سي(71)

٨٣٧٠٠٠بریتو ریكو -فاجاردو ١- ١ینیون استریت كیة ام 

(54)N – بیریدونات-٢-ھیدروكسى - ٣-مثیلین أمینو -٤-سلفونیل
رفض فنى:التقریر القانونى

-  16(21)PCT/NA2005/000389
(22)2005/7/17
نوفارتیس ا ج شركھ مساھمھ(71)



١١٩

سویسرا٤٠٥٦بازل ٣٥لیختستراس 

عملیة لتحویر تكوین بلورة عقار(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-  17(21)PCT/NA2005/000762
(22)2005/11/26
استرا زینیكا أ ب ، شركة مساھمة(71)

تالج ، السویدسودر–١٥١٨٥س 

جدیدة-٣إندوالت كبریت مستبدلة (54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   18(21)PCT/NA2005/000868
(22)2005/12/26
شركة مساھمة یابانیة–أوتسوكا فارماسوتیكال كومبانى ال تى دى (71)

، الیابان١٠١- ٨٥٣٥كو، طوكیو-شو تو شوم، شیودا- كانداتسوكاسا9

جسیمات ذات إطالق عقار مستدیم وعملیة إلنتاجھا(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر



١٢٠

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٢١

الطلبات الساقطة
-   1(21)2009010068

(22)2009/1/15
نزالقاح أنفلو(54)

INFLUENZA VACCINE

جالكسوسیمزكلین بیولوجیكالز اس ایھ(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   2(21)2009030418
(22)2009/3/30
عــقار تركیـــبى(54)

COMBINATION DRUG

بانتاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد ، شركة محدودة المسئولیة ، الیا(71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)

-   3(21)2009040444
(22)2009/4/2
لعالج التلیفCCR2 مضادات(54)

CCR2 ANTAGONISTS FOR TREATMENT OF FIBROSIS

شركة أمریكیة مساھمة-سنتوكور (71)
ھدى أنیس سراج الدین(74)



١٢٢

-   4(21)2009040526
(22)2009/4/15
عالج تولیفي متتالي(54)

SEQUENTIAL COMBINATION THERAPY

شركة مساھمة امریكیة–دیاكس كورب (71)
سمر اللباد(74)

-   5(21)2009040578
(22)2009/4/26
طرق لعالج إضطرابات القوقعة والدھلیز(54)

METHODS FOR TREATMENT OF COCHLEAR AND
VESTIBULAR DISORDERS

شركة بلجیكیة مساھمة.فى . جانسن فارما سوتیكا أن (71)
ھدى آنیس سراج الدین(74)



١٢٣

-   6(21)2010030440
(22)2010/3/18
– 2، 2، 2 – (R)) – ٦–امینو –٢(-٤(–٣–امینو – 2 – (S) الصور الصلبھ لحامض(54)

فنیل ) یل– 4 –بیریمیدین ) اثوكسى) یل–٤–ثانى مثوكسى فنیل –٣(–١–لث فلورو ثا
بروبانویك و طرق استعمالھا) 

SOLID FORMS OF (S)-2-AMINO-3-(4-(2-AMINO-6-((R)-2,2,2-
TRIFLUORO-1-(3''-METHOXYBIPHENYL-4-
YL)ETHOXY)PYRIMIDIN-4-YL)PHENYL)PROPANOIC ACID
AND METHODS OF THEIR USE-FORMES SOLIDES DE
L''ACIDE (S)-2-AMINO-3-(4-(2-AMINO-6-((R)-2,2,2-TRIFLUORO-
1-(3''-METHOXYBIPHENYL-4-YL)ETHOXY)PYRIMIDIN-4-
YL)PHENYL)PROPANOIQUE ET LEURS PROCEDES
D''UTILISATION

.لكسیكون فارماسیوتیكالز انك(71)
محمود رجـائى الـدقى(74)

-   7(21)2010040534
(22)2010/4/1
واعراض القناه البولیھ تركیبھ وطریقھ للوقایھ من وعالج فرط التنسج البروستاتي الحمید(54)

السفلى
COMPOSITION AND METHOD FOR TREATMENT OR
PREVENTION OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND
LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS-COMPOSITION ET
METHODE POUR LE TRAITEMENT OU LA PREVENTION DE
L''HYPERPLASIE BENIGNE DE LA PROSTATE ET DES
SYMPTOMES DU TRACTUS URINAIRE INFERIEUR

ال تي دي. ایھ فارما سي اوه –دونج (71)
سمراحمد اللباد(74)



١٢٤

-   8(21)2010040554
(22)2010/4/7
مركب امید(54)

AMIDE COMPOUND

تاكیدا فارماسیوتیكال كومبانى لیمتد(71)
مكتب عبد الھادى(74)

-   9(21)2010040577
(22)2010/4/11
٠٦٤تركیبات (54)

ZIBOTENTAN COMPOSITION CONTAINING MANNITOL
AND/OR MICROCRYSTALLINE CELLULOSE-COMPOSITION
064

شركھ سویدیھ مساھمھ–. استرا زینیكا ایھ بى (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  10(21)2010040581
(22)2010/4/11
ایمیدازولین-مركبات سیس (54)

CHIRAL CIS-IMIDAZOLINES-CIS-IMIDAZOLINES CHIRALES

ش ایھ جىال رو–ھوفمان .اف(71)
سمر اللباد(74)



١٢٥

-  11(21)2010040584
(22)2010/4/11
من باي فینیل بھا استبدالGPR40 معدالت(54)

SUBSTITUTED BIPHENYL GPR40 MODULATORS-
MODULATEURS DU GPR40 A BIPHENYLE SUBSTITUE

امجین اي ان سي(71)
سمراحمد اللباد(74)

-  12(21)2010040596
(22)2010/4/13
اجسام مضاده بشریھ مضاده الشباه النشا وتركیبات وطرق واستخدامات(54)

HUMAN ANTI-AMYLOID ANTIBODIES, COMPOSITIONS,
METHODS AND USES-ANTICORPS HUMAINS ANTI-
AMYLOIDES, COMPOSITIONS, PROCEDES ET UTILISATIONS

سنتكور انك-فى . جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  13(21)2010040597
(22)2010/4/13
مركبات عضویھ(54)

ORGANIC COMPOUNDS-COMPOSES ORGANIQUES

نوفارتیس ایھ جى(71)
ھدى سراج الدین(74)



١٢٦

-  14(21)2010040598
(22)2010/4/13
المركبات العضویھ(54)

ORGANIC COMPOUNDS-COMPOSES ORGANIQUES

نوفارتیس ایھ جى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  15(21)2010040606
(22)2010/4/14
ھاالِعْقِدي ، اجزاء مناعیھ، واحماض نوویھ وطرق استخدامM بروتین(54)

STREPTOCOCCUS M PROTEIN, IMMUNOGENIC
FRAGMENTS, NUCLEIC ACIDS AND METHODS OF USE-
PROTEINE M, FRAGMENTS IMMUNOGENIQUES, ACIDES
NUCLEIQUES DE STREPTOCOCCUS ET PROCEDES
D''UTILISATION

زا یونیفرسیتي اوف كوینزالند(71)
سمراحمد اللباد(74)

-  16(21)2010040621
(22)2010/4/18
كارباماتایثیل- ھیدروكسى -٢-) فینیل مستبدل(-٢عملیھ محسنھ لتحضیر مركبات (54)

IMPROVED PROCESS FOR PREPARING 2-(SUBSTITUTED
PHENYL)-2-HYDROXY-ETHYL CARBAMATES-PROCEDE
AMELIORE DE PREPARATION DE 2-(PHENYLE
SUBSTITUES)-2-HYDROXY- ETHYLCARBAMATES

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٢٧

-  17(21)2010040622
(22)2010/4/18
سیكریتاز مرتبطھ باالمید-y معدالت(54)

AMIDE LINKED MODULATORS OF Y-SECRETASE-
MODULATEURS DE LA -SECRETASE LIES A UN AMIDE

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  18(21)2010040623
(22)2010/4/18
سیكریتاز مرتبطھ بالكربون-y معدالت(54)

CARBON LINKED MODULATORS OF Y-SECRETASE-
MODULATEURS LIES AU CARBONE DE LA -SECRETASE

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  19(21)2010040624
(22)2010/4/18
GSM مركبات وسطیھ(54)

GSM INTERMEDIATES-INTERMEDIAIRES GSM

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى انیس سراج الدین(74)



١٢٨

-  20(21)2010040625
(22)2010/4/18
سیكریتیز- معدالت امین متصلھ لـ واى(54)

AMINE LINKED MODULATORS OF Y-SECRETASE-
MODULATEURS DE LA G-SECRETASE LIES A UNE AMINE

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  21(21)2010040626
(22)2010/4/18
سیكریتاز بیبیریدینیل و بیبیرازینیل-y معدالت(54)

PIPERIDINYL AND PIPERAZINYL MODULATORS OF -
SECRETASE-MODULATEUR DE PIPERIDINYL ET DE
PIPERAZINYL DE LA -SECRETASE

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  22(21)2010040630
(22)2010/4/18
( MGLURS ) مشتقات تترازول كمعدالت مستقبالت میثابوتروبیك جلوتامات(54)

TETRAZOLE DERIVATIVES AS MODULATORS OF
METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTORS (MGLURS)-
DERIVES DE TETRAZOLE UTILES COMME MODULATEURS
DES RECEPTEURS METABOTROPES DU GLUTAMATE

استرازینیكا ایھ بى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)



١٢٩

-  23(21)2010040649
(22)2010/4/21
المركزى او او عالج امراض الجھاز العصبى/و، تشخیص، مركبات لالستخدام فى وصف(54)

االورام
COMPOUNDS FOR USE IN IMAGING, DIAGNOSING, AND/OR
TREATMENT OF DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS
SYSTEM OR OF TUMORS-COMPOSES DESTINES A ETRE
UTILISES DANS LE CADRE D''IMAGERIE, DE DIAGNOSTIC
ET/OU DE TRAITEMENT DE MALADIES DU SYSTEME
NERVEUX CENTRAL OU DE TUMEURS

بایر شرینج فارما اكتنجیز لشافت(71)
سلوى میخائیل رزق.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و(74)

-  24(21)2010040650
(22)2010/4/21
مشتقات ایمیدازول جدیده(54)

NOVEL IMIDAZOLE DERIVATIVES-NOUVEAUX DERIVES
D''IMIDAZOLE

ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(71)
میخائیل رزقسھیر(74)

-  25(21)2010040651
(22)2010/4/21
مشتقات ایمیدازول جدیده(54)

NOVEL IMIDAZOLE DERIVATIVES-NOUVEAUX DERIVES
D''IMIDAZOLE

ج.سینجینتا بارتیسباشن ا(71)
قسلوى میخائیل رز.او/سامیھ میخائیل رزق و .اود/سھیر میخائیل رزق و/(74)



١٣٠

-  26(21)2010040659
(22)2010/4/21
بیریدین وبیرازین مفیده فى عالج اضطرابات تكاثر الخالیا(54)

PYRIDINE AND PYRAZINE DERIVATIVES USEFUL IN THE
TREATMENT OF CELL PROLIFERATIVE DISORDERS-
DERIVES DE PYRIDINE ET DE PYRAZINE - 083

سترازینیكا ایھ بىا(71)
ھدى سراج الدین(74)

-  27(21)2010040660
(22)2010/4/21
MGLURS تریازول كمعدالت–٤، ٢، ١مشتقات امینو (54)

AMINO 1,2,4-TRIAZOLE DERIVATIVES AS MODULATORS OF
MGLUR5-DERIVES D''AMINO1,2,4-TRIAZOLES EN TANT QUE
MODULATEURS DU MGLUR5

استرازینیكا ایھ بى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  28(21)2010040679
(22)2010/4/27
معلق كاریسبامات مستقر لالطفال(54)

STABILIZED PEDIATRIC SUSPENSION OF CARISBAMATE-
SUSPENSION PEDIATRIQUE STABILISEE DE CARISBAMATE

فى. جانسن فارما سوتیكا ان (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٣١

-  29(21)2010050751
(22)2010/5/6
نظام لتحویل الطاقة فوق سطح بنایة(54)

ROOF BASED ENERGY CONVERSION SYSTEM-SYSTEME DE
CONVERSION D''ENERGIE BASE SUR UN TOIT

ال تى دى. بى تى اى دراجون انیرجى (71)
محمود الولیلي(74)

-   30(11)024165
(21)2005100431
قسطرة لوقف النزیف من قرحة االثنى عشر النازفة(54)

A NEW CATHETER FOR STOP OF BLEEDING FROM
BLEEDING DUODENAL PEPTIC ULCER

محمد بكر محمد قطب-جامعة أسیوط (71)
محمد فاروق محمد احمد(74)

-   31(11)024211
(21)2004100458
طریقة لتحضیر منتجات حلوى تحتوى على الصویا(54)

METHOD OF PREPARING SOY - CONTAINING
CONFECTIONARY TYPE PRODUCTS.

كرافت فودز جلوبال براندز ال ال سى(71)
دىھـدى عبد الھا(74)



١٣٢

البراءات الساقطة
-   1(11)020931

(21)1995100845
عملیھ لتحضیر احماض كربوكسیلیك اروماتیھ ذات استرجاع فعال للطاقھ(54)

PROCESS FOR PREPARING AROMATIC CARBOXYLIC ACIDS
WITH EFFICIENT ENERGY RECOVERY

اموكو كوربوریشین(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   2(11)022347
(21)2000101313
طریقھ وجھاز لمعالجھ السوائل الملوثھ(54)

APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING FLUIDS

كریستوفر مالتن(71)
سمر أحمد اللباد(74)

-   3(11)022426
(21)2000101303
أداة لفصل دائرة كھربیة(54)

CONTACTOR - CIRCUIT BREAKER

شیندر الیكتریك اندستریز اس ایھ(71)
سمر أحمد اللباد(74)



١٣٣

-   4(11)022593
(21)1997101125
فولت١٢دائرة منظم جھد الكترونى لدینامو السیارات التي تعمل ببطاریة (54)

CIRCUIT OF ELECTRONIC VOLTAGE REGULATOR FOR CAR
ALTERNATOR WHICH OPERATE ON BATTERY 12V D-C

إبراھیم سلطان ساویرس(71)

-   5(11)022623
(21)1999101321
كابل من األلیاف الصناعیة(54)

SYNTHETIC FIBER ROPE

ج. أینفنسیو أ (71)
أو نادیة ھارون/ و ماجدة ھارون و أ/ شحاتة ھارون و (74)

-   6(11)022986
(21)2001101048
ماكینتین الزالھ الشعر الزائد احداھما تعمل یدویا واالخرى بالبطاریة(54)

SHARING HAIR WITH STRING AND CAN BE WORKED BY
HAND OR BY A BATTERY

السمیع الھوارىعبد السمیع عبد اللطیف عبد(71)



١٣٤

-   7(11)023209
(21)2002101146
طریقة لمعالجة وكى االقمشة(54)

DURABLE PRESS TREATMENT OF FABRIC

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   8(11)023266
(21)2002101143
ات جاھزة مقاومة لألنكماش وخالیة من التجاعیدمنسوج(54)

SHRINK RESISTANT AND WRINKLE FREE TEXTLLES

ذى بروكتر اند جامبل كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   9(11)023314
(21)2002101156
فرشاة اسنان أعضائھا التنظیفیة قابلة لالستبدال(54)

TOOTHBRUSH WITH REMOVABLE BRUSHING MEMBERS

عال العلى/ حسان العلى (71)



١٣٥

-   10(21)2010101707
(22)2010/10/11
( HHO ) غاز الماء(54)

Water Gas (HHO)

توفیق ذكى محمد الھلباوى-احمد السید محمد سالم (71)

-   11(21)2010101734
(22)2010/10/14
جھاز تكیف منزلى موفر للطاقھ وبدون انبعاثات حراریھ(54)

A.C DOMESTIC PROVIDER OF ENERGY AND EMISSION
WITHOUT HEAT

محمد عثمان محمد على نجم(71)

-   12(21)2010101794
(22)2010/10/25
وماتیكیھ بالمروحھغسالھ مالبس كھربائیھ اوت(54)

FANNY ELECTRIC AUTOMATIC CLOTHER WASHER

وانیس الیاس سعد(71)



١٣٦

-  1 3(21)2011101661
(22)2011/10/3
مولد كھربائى بدون توربینھ(54)

GENERATOR WITHOUT TURBINE

وائل محمد احمد بربري(71)

-   14(21)2011101669
(22)2011/10/4
توربین عجالن(54)

THE NAME OF THE INVENTION EGLAN TURBINE

محمد عبد السالم السید اسماعیل(71)

-   15(21)2011101706
(22)2011/10/10
كبسولھ االنقاذ البحرى(54)

MARINE RESCUE CAPSULE

ابرمحمد متولى اسماعیل ج(71)
احمد محمد احمد عالم(74)

-   16(21)2011101757
(22)2011/10/19
مولد الطاقھ الكھربائیھ الذاتیھ(54)

THE SELF GENERATION FOR ELECTRICAL POWER

مراد متولى محمد الحنفى(71)



١٣٧

-   17(21)2011101793
(22)2011/10/24
من البالستیك او او) الصوف الزجاجي المسلح بالبولیستر(خالیا النحل من الفیبر جالس (54)

كالھما مع
HIVES OF FIBERGLASS (GLASS WOOL ARMED
POLYESTER), OR PLASTIC OR BOTH WITH

مبارك جمعھ محمد مبارك(71)



جمھوریة مصر العربیةجمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة للبحث العلمىوزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیاأكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

جریدة براءات االختراع

مكتب براءات االختراعمكتب براءات االختراع

)٧٤٨(العدد رقم ٢٠١٣عدد  دیسمبر 



١

فھـــرس العدد
رقم الصفحةالموضــوع

i---------------------------------------------تصدیــــر -

ii----------------------------------------------افتتاحیة العدد -

iii--------------------------------------رموز البیانات الببلیوجرافیة -

iv----------------------رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

v-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

vi-------------------تابع رموز الدول األعضاء بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة -

١-والمقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  نوفمبر   -

والمقدمـة فـى اطـار اتفاقیـة التعـاون ٢٠١٣بیان بالطلبـات التـى تـم قبولهـا خـالل شـهر  نـوفمبر  -

-----------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٦

والمقدمة فى اطار معاهدة باریس ٢٠١٣لطلبات التى تم قبولها خالل شهر  نوفمبر   بیان با

---------------------------------)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (

٣٨

اتفاقیة التعاون والمقدمة فى اطار٢٠١٣بیان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر  نوفمبر  -

-----------------------)من القانون١٧قا الحكام المادة وف(بشأن البراءات 

٤٢

- للطلبات المقدمة فى اطارمعاهدة باریس٢٠١٣بیان بالبراءات الصادرة خالل شهر  نوفمبر  -

-------------------------------------------------

٤٩

اتفاقیة التعاون للطلبات المقدمة فى إطار ٢٠١٣نوفمبر  ن البراءات الصادرة خالل شهربیا-

-----------------------------------------PCTبشأن البراءات 

٥٦

٨٦---------------------------------------بیان بانتقال ملكیة البراءة -

٨٩-------------------اعتبارها متنازل عنه بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات ب-

٩٩-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات باعتبارها كأن لم یكن 

ــا - ــ ١٠٤-------------------بیان بالطلبات التى صدرت لها قرارات برفضها فنیـ

بـة علیهـا وفقــا الحكـام قـانون حمایـة حقــوق بیـان بـالبراءات والطلبـات التـى انقــضت الحقـوق المترت-

----وذلك لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنه ٨٢الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

١٠٧

١٣٢-------------------------------------بیان باستدراك رسوم سنویة -



(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 
القائم باعمال                                                       

رئیس أالكادیمیة 

محمود محمد صقر . د. أ
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العددافتتاحیة

لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حمایة الملكیة الصناعیة بإصدار القانون رقم 

١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص بالعالمات والبیانات التجاریة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩

لسنة ٨٢ثم قانون رقم وم والنماذج الصناعیة ،ــالخاص ببراءات االختراع والرس

وبمقتضى القانون األخیر فإنه یلزم ملكیة الفكریةوالخاص بحمایة حقوق ال٢٠٠٢

إصدار جریدة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن كل القوانین التى تنظم حمایة 

.الملكیة الصناعیة فى دول العالم المختلفة 

وممــا ال شــك فیــه فإنــه مــع نهایــة القــرن الماضــى أصــبح االهتمــام بحمایــة حقــوق 

میع المجاالت ـ ومنها مجال حمایة حقوق المخترعین والمبتكـرین الملكیة الفكریة فى ج

ـ من األهمیة بمكان حیث أصبحت ركنا أساسیا من أركان العالم الجدیـد الـذى تتـشكل 

مالمحــه مــع بــدایات القــرن الجدیــد ، ویتطلــب هــذا مزیــدا مــن االهتمــام بهــذه الجریــدة 

أهمیتها فى إطـار المتغیـرات ومزیدا من العمل إلخراجها على الوجه الذى یتناسب مع

.التى تحدث حالیا والطفرات التكنولوجیة المقبلة 

ویمثل إصدار هـذه الجریـدة لـیس فقـط أحـد الخطـوات الرئیـسیة فـى عملیـة إصـدار 

البراءة ولكن یأتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي بابتكارات واختراعات 

ى مــن المؤكــد یمكــن االســتفادة بهــا بمــا یمكننــا مــن هــذه الــصفوة مــن المبــدعین ، والتــ

.ةـامتالك مفاتیح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوجیة المتقدم

القائم بأعمال

االختـراع مكتب بـراءاترئیس 

"عادل السعید عویضه . أ"
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71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع

73اسم الممنوح له البراءة

74اسم الوكیل
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رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز ةـــــــالدول الرمز ةــــــــالدول

CR كوستاریكا AE اإلمارات العربیة المتحدة
CU كوبا AF أفغانستان
CY قبرص AL البانیا
CZ جمھوریة التشیك AO أنجوال
DE ألمانیا AR األرجنتین
DK الدنمارك AT النمسا
DM دومینیكا AU استرالیا
DO لدومینیكان جمھوریة ا AZ اذربیجان
DZ الجزائر BA البوسنھ والھرسك
EC أكوادور BB بربا دوس
EE استونیا BD بنجالدیش
EG جمھوریة مصر العربیة BE بلجیكا
ES أسبانیا BF بوركینا فاسو
ET إثیوبیا BG بلغاریا
FI فنلندا BH البحرین
FR فرنسا B I بروندى
GA جابون BJ نینبی
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 بالروس
GQ غینیا الوسطى BZ بلیز
GR الیونان CA كندا
GT جواتیماال CF وریة أفریقیا الوسطىجمھ
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
ID أندونسیا CO كولومبیا

( iv )
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تابع رموز الدول األعضاء

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

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 الماكسیك 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

( v )
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ابع رموز الدول األعضاءت

بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة

الرمز الدولة الرمز الدولة
ZA جمھوریة جنوب أفریقیا RW رواندا
ZM زامبیا SG سنغفافورة
ZR زائیر SI سلوفینیا
ZW زیمبابوى SK سلوفیكیا

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 تركمانستان
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
VE فنزویال
VN فیتنام
YD الیمن
YU یوغوسلفیا

( vi )



١

ان بی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

والمقدمة فى إطار معاھدة باریس 



٢

یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخطار نأیجوز لكل ذى شأن " 
یوجھ إلى مكتب براءات االختراع متضمناً أسباب االعتراض وذلك خالل ستین 

من تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جریدة براءات االختراع ، یأتى ھذا یوماً 
ادة  ن الم ة م رة الثالث ام الفق اً ألحك ة ١٦تطبیق وق الملكی ة حق انون حمای ن ق م

"٢٠٠٢لسنة ٨٢الفكریة الصادر بالقانون رقم 
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أحمدعزت كامل محمد(71)
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أیمن محمدي السید عطا(72)
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(51)int. Cl.  C23F11/00,C23F11/00
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(22)2009/4/26
المركز القومى للبحوث(71)

.ارمحمود أحمد عبد الغف(72)

.نور الھدى عباس محمد ابراھیم عبد الوھاب

السیدمحسب ماجده (74)
طریق تطعیم طریقة جدیدة لتحضیر افالم البولى بروبلین الموصلة للتیار الكھربى عن(54)

.األنیلین و مشتقاتھ على أفالم البولى بروبلین
(51)int. Cl. B29C 49/00,B29D 7/22,C08J 5/18,C08L 23/00

-   4(21)2009061020
(22)2009/6/30
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(72)Kazumasa Kanayama

Tsyoshy Janas

Sear Marcaing

عبد الھادى احمد ھدى (74)
طرق وجھاز تحلیل موائع حفرة سفلیة(54)
(31)12/165,523
(32)2008/6/30
(33)US
(51)int. Cl. E21B 49/08
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-   5(21)2009101485
(22)2009/10/11
نبیل محمود الطنطاوى(71)

نبیل محمود الطنطاوى(72)
اثنائھاانذار مرئى ومسموع لتجنب انفجار اطارات للسیارات قبل الرحلھ او(54)
(51)int. Cl. G01G 19/12

-   6(21)2010071196
(22)2010/7/14
اسامھ عبد الغنى الشربینى المندراوى(71)

اسامھ عبد الغنى الشربینى المندراوى(72)
طریقھ للحصول على البریق المعدنى النحاسى لسطح البالطات الخزفیھ(54)
(51)int. Cl. C03C10/14,C04B35/14,C04B35/45,C09K13/04

-   7(21)2010122162
(22)2010/12/20
(71)PGS Geophysical AS

(72)Nils Lunde

Antoni Marjan Ziolkowski

Gregory Ernest Parkes

محمد كامل مصطفى (74)
تلفھؤوغیر دفعیھ مةمصادر زلزالیھ دفعی(54)
(31)12/653.907
(32)2009/12/21
(33)US
(51)int. Cl. G01H 3/00,G01V 1/36



٦

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

PCTبشأن البراءاتالتعــاونوالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٧

ھ نأیجوز لكل ذى شأن "  ار یوج یعترض كتابة على السیر فى إجراءات البراءة بإخط
االعتراض وذلك خالل ستین یوماً من إلى ھدى احمد  براءات االختراع متضمناً أسباب

ام  اً ألحك ذا تطبیق أتى ھ راع ، ی راءات االخت دة ب تاریخ االعالن عن قبول الطلب فى جری
انون ١٦الفقرة الثالثة من المادة  ة الصادر بالق من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكری

"٢٠٠٢لسنة ٨٢رقم 
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-   1(21)2008050826
(22)2008/5/20
(71)WABTEC HOLDING CORPORATION

UNITED STATES OF AMERICA
(72)SMITH,BENJAMIN.J.

KORLESKI,FRANK,J.

شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)
عامل ضبط مرتخ تتحكم فیھ جلبة(54)
(31)PCT/US2006/010184 - 60/742.362
(32)2006/3/21 - 2005/12/5
(33)US
(51)int. Cl.8 F16D 65/54

-   2(21)2008071184
(22)2008/7/15
(71)GENERAL ELECTRIC COMPANY

UNITED STATE OF AMARICA
(72)CROVETTO,ROSA

CAREY, William, S.

MAY, Roger, C.

KIMPE, Kristof

LUE, Ping

عبد الھادىھدى احمد (74)
لالنظمة االنشوطیة المغلقھمعالجھ بمثبط تاكل(54)
(31)11/343.709 - PCT/US2007/000674
(32)2006/1/31 - 2007/1/11
(33)US
(51)int. Cl. 8 C23F 11/10
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-   3(21)2008071204
(22)2008/7/17
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(UNITED KINGDOM)
(72)LIN, LIJUN

PENA, ALEJANDRO
SALAMAT, GOLCHEHREH

ھدى أحمد عبد الھادى(74)
السكریات غیر طریقة لمعالجة تكوینات تحت أرضیة بموائع معتمدة على مركبات عدیدة(54)

متجانسة
(31)PCT/IB2007/050156 - 11/339,015
(32)2007/1/17 - 2006/1/25
(33)US
(51)int. Cl. 8 C09K 8/60,C09K 8/60, 8/68, 8/68, 8/70, 8/70,

-   4(21)2008111831
(22)2008/11/10
(71)SICPA HOLDING S.A. - SWITZERLAND

(72)DEGOTT, Pierre

DESPLAND, Claude-Alain

MAGNIN, Patrick

VEYA, Patrick

SCHMID, Mathieu

MULLER, Edgar

STICHELBERGER, Albert

سمر احمد اللباد (74)
تركیبة طبقة خارجیة إلنتاج صور مستحثة مغناطیسیا(54)
(31)06113891.3 - PCT/EP2007/052993
(32)2006/5/12 - 2007/3/29
(33)EP
(51)int. Cl.8 B05D 5/06,C09D 11/00
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-   5(21)2008121966
(22)2008/12/3
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(UNITED KINGDOM)
(72)DAUTRICHE, Carolina

ZIAUDDIN, Murtaza

ODDIE, Gary

REZGUI, Fadhel

PARRY, Andrew

LENN, Chris

DAVIES, Steve

ZEMLAK, Warren

KANE, Moussa

ESPINOSA, Frank F.

TUNC, Gokturk

حمد عبد الھادىھدى أ(74)
طرق ونظم قیاس تحویل المائع(54)
(31)PCT/IB2007/052271 - 60/813,612 - 11/562,546
(32)2007/6/14 - 2006/6/19 - 2006/11/22
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/04,E21B 43/25,E21B 47/10
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-   6(21)2009071051
(22)2009/7/7
(71)ALCAN INTERNATIONAL LIMITED -CANADA

(72)LAURIN, Pierre

BOUCHARD, Nathalie

CHEN, Weixia

GAUDREAULT, Cyril

MENARD, Yvon

سمر احمد اللباد (74)
عملیة لفصل فحم الكوك في وحدة إلنتاج المعجون(54)
(31)60/883,939 - PCT/CA2008/000024
(32)2007/1/8 - 2008/1/8
(33)CA
(51)int. Cl.8 B07B 4/08,C10B 57/00,C25C 3/12

-   7(21)2009071112
(22)2009/7/21
(71)HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

UNITED STATE OF AMARICA
(72)SURJAATMADJA, Jim, B.

HOWELL, Matthew, T.

دسمراحمد اللبا(74)
اداة الستكمال اسفل البئر تعمل بنفث المائع و عملیة لذلك(54)
(31)11/668,011 - PCT/GB2008/000227
(32)2007/1/29 - 2008/1/23
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/114,E21B 43/26
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-   8(21)2009101453
(22)2009/10/1
(71)MIDREX TECHNOLOGIES, INC. UNITED STATE OF AMARICA

(72)METIUS, Gary, Edward

MONTAGUE, Stephen, Craig

KAKALEY, Russell

سمر احمد اللباد (74)
طریقة ونظام لإلمداد بحدید ساخن مختزل مباشرًة لھ عدة استخدامات(54)
(31)60/921,539 - 12/057/910 - PCT/US2008/004196
(32)2007/4/2 - 2008/3/28 - 2008/3/31
(33)US
(51)int. Cl.8 C21B 11/02

-  9(21)2009101587
(22)2009/10/26
(71)RESOURCE BALLAST TECHNOLOGIES (PROPRIETARY)

LIMITED - SOUTH AFRICA
(72)JACOBS, Bernard

VROOM, Ian Douglas

باد سمر احمد الل(74)
نظام معالجة میاه(54)
(31)2007/03422 - 2007/06898 - PCT/IB2008/051604
(32)2007/4/26 - 2007/8/17 - 2008/4/25
(33)ZA
(51)int. Cl.8 C02F 1/34
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-  10(21)2009121826
(22)2009/12/14
(71)1-CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FRANCE
2- UNIVERSITY DE ROUEN- FRANCE
3- MEDICAGO, INC.- CANADA

(72)BUREL, Carole

FAYE, Loic

LEROUGE, Patrice

VEZINA, Louis-Philippe

GOMORD, Véronique

AQUIN, Stéphanie

PACCALET, Thomas

SOURROUILLE, Christophe

D'AOUST, Marc-Andre

MARQUET-BLOUIN, Estelle

BARDOR, Muriel

RIHOUEY, Christophe

سمراحمد اللباد(74)
النباتاتلجلیكوبروتین یتم انتاجھ فى-N تعدیل خواص الجلیكوسیل عند الموضع(54)
(31)60/944,344 - PCT/CA2008/001139
(32)2007/6/15 - 2008/6/13
(33)US
(51)int. Cl.8 A01H 5/00,A01H 5/10,C07K 19/00,C12N 15/54,C12N

15/62,C12N 15/82,C12N 5/10,C12N 9/10,C12P 21/02,C12P 21/08
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-  11(21)2010020292
(22)2010/2/22
(71)SYNGENTA LIMITED- UNITED KINGDOM

(72)TOVEY, Ian, David

BELL, Gordon, Alastair

HARRIS, Clair, Louise

سھیر میخائیل رزق(74)
عضویھ او متعلقھ بھاتحسینات فى مركبات (54)
(31)PCT/GB2008/002730 - 0716592.1
(32)2008/8/13 - 2007/8/24
(33)GB
(51)int. Cl.8 A01N 25/02



١٥

-  12(21)2010020314
(22)2010/2/25
(71)1-EVONIK DEGUSSA GMBH- GERMANY

2- SALZGITTER MANNESMANN LINE PIPE GMBH-GERMANY
(72)DOWE, Andreas

GORING, Rainer

RISTHAUS, Martin

GAHLMANN, Klaus

BUSSING, Reinhard

KOCKS, Hans-Jürgen

WINKELS, Jorn

سھیر میخائیل رزق(74)
خط انابیب مغلف(54)
(31)PCT/EP2008/061216 - 10 2007 040 683.7
(32)2008/8/27 - 2007/8/29
(33)DE
(51)int. Cl.8 F16L 1/028,F16L 58/10



١٦

-  13(21)2010040704
(22)2010/4/29
(71)ZAGLIO, Sergio-ITALY

(72)ZAGLIO, Sergio

سمراحمد اللباد(74)
ماكینھ لتنظیف، وغسل، وتجفیف وكي المالبس واالثواب(54)
(31)BS2007A000168 - PCT/IT2008/000637
(32)2007/10/31 - 2008/10/7
(33)IT
(51)int. Cl.8 A47G 25/14,D06F 17/04,D06F 18/00,D06F 58/10,D06F

69/00,D06F 73/00

-  14(21)2010071135
(22)2010/7/1
(71)STATOILHYDRO ASA- NORWAY

(72)AAKRE, Haavard

MATHIESEN, Vidar

ھدى انیس سراج الدین (74)
تحكم فى التدفق فى لتدفق السائل خالل صمام او جھاز) الضبط الذاتى(طریقھ للضبط الذاتى (54)

الحاقن فى انتاج النفط
(31)PCT/NO2008/000455 - 2008 0081
(32)2008/12/16 - 2008/1/4
(33)NO
(51)int. Cl.8 E21B 43/16,G05D 7/01



١٧

-  15(21)2010071234
(22)2010/7/21
(71)CLOPAY PLASTIC PRODUCTS COMPANY, INC.

UNITED STATES OF AMERICA
(72)MUSLET, Iyad

BLAND, David, G.

CANCIO, Leopoldo, V.

AUTRAN, Jean-philippe MARIE

ھدى انیس سراج الدین(74)
مواد مرنھ(54)
(31)PCT/US2009/031779 - 61/023,107
(32)2009/1/23 - 2008/1/24
(33)US
(51)int. Cl.8 A61F 13/15,A61F 13/20,B32B 25/04,B32B 25/10,B32B

25/14,B32B 27/12,B32B 27/32,C08J 5/18,C08L 23/16

-  16(21)2010091494
(22)2010/9/6
(71)UNICHARM CORPORATION - JAPAN

(72)SAKAGUCHI, Satoru
سمر احمد اللباد(74)
انثى؛ ومنتج ماص عضو انثى لمثبت خطافي حلقي، والمثبت الخطافي الحلقي یستخدم عضو(54)

یستخدم مثبت خطافي حلقي
(31)2008-056903 - PCT/JP2009/054197
(32)2008/3/6 - 2009/3/5
(33)JP
(51)int. Cl.8 13/496,13/56,A44B18/00&A61F13/49



١٨

-  17(21)2010091500
(22)2010/9/7
(71)1-NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.-JAPAN

2- Japan Oil, Gas and Metals National Corporation -JAPAN
3- JX NIPPONN Oil AND ENRGEY CORPORATION- JAPAN
4- Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.-JAPAN
5- COSMO OIL CO., LTD.-JAPAN
 6- INPEX CORPORATION-JAPAN

(72)TASAKA, Kazuhiko
ھدى انیس سراج الدین(74)
فیشرتروبش وطریقھ طریقھ ازالھ جسیمات مغناطیسیھ من الزیت الخام المصنع بطریقھ(54)

تروبش لتصنیع الزیت الخام- فیشر
(31)2008-065769 - 2008-065774 - PCT/JP2009/054763
(32)2008/3/14 - 2008/3/14 - 2008/3/12
(33)JP
(51)int. Cl.8 B01J 38/00,B01J 38/10,C10G 2/00

-  18(21)2010091517
(22)2010/9/8
(71)LATEXFALT B.V. -NETHERLANDS

(72)LOMMERTS, Bert Jan

NEDERPEL, Quirinus Adrianus

SIKKEMA, Doetze Jakob

PEETERS, Joris Wilhelmus

سمر احمد اللباد (74)
جلوكان كمثبت مستحلب-D - بیتا-)١٣(م استخدا(54)
(31)PCT/NL2009/050116 - 08152592.5
(32)2009/3/11 - 2008/3/11
(33)EP
(51)int. Cl.8 C08K 5/19,C08K 5/42,C08L 95/00,C09J 195/00



١٩

-  19(21)2010091636
(22)2010/9/28
(71)ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD- JAPAN

(72)SHINDO, Takeshi

ISHIHARA, Yoshiaki

سمر احمد اللباد(74)
تركیبھ معلق مائى الباده االفات(54)
(31)PCT/JP2009/057038 - 2008-090141
(32)2009/3/31 - 2008/3/31
(33)JP
(51)int. Cl.8 A01N 25/00,A01N 25/02,A01N 25/04

-  20(21)2010091647
(22)2010/9/29
(71)1-ROMAN ALEMAN, Barbara- SPAIN -

2- TORRES ZACARIAS, Pilar-SPAIN
(72)ROMAN ALEMAN, Barbara

TORRES ZACARIAS, Pilar

سمر احمد اللباد (74)
كمالط جبس مع فیرمیكولیت متمدد ومضاف واجراءات الحصول على ذل(54)
(31)P200800891 - PCT/ES2009/000148
(32)2008/3/31 - 2009/3/13
(33)ES
(51)int. Cl.8 C04B 28/14



٢٠

-  21(21)2010091653
(22)2010/9/30
(71)BASF SE - GERMANY

(72)BOCK, Michael

HUTTENLOCH, Oliver

DECK, Patrick

BEY, Oliver

SCHELLING, Heiner

SIEGERT, Markus

طھ حنفي محمود(74)
عملیھ لتحضیر ثالث امیدات من االمونیا وثاني كلوریدات االمیدو(54)
(31)08153960.3 - PCT/EP2009 / 053577
(32)2008/4/2 - 2009/3/26
(33)EP
(51)int. Cl.8 C07F 9/22



٢١

-   22(21)2010111866
(22)2010/11/4
(71)BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION, GROUP INC

 UNITED STATES OF AMERICA
(72)FRDOCK, DENNIS, S.

ROUDEBUSH JOE, C.

STUDER THOMAS, J.

عمرو الدیب(74)
طریقة لبناء مستلم شمسى وبرج دعم(54)
(31)PCT/US2009/042794 - 61/051,171
(32)2009/5/5 - 2007/5/7
(33)US
(51)int. Cl.8 B23B 19/00

-  23(21)2010122076
(22)2010/12/8
(71)MARATHON GTF TECHNOLOGY, LTD

UNITED STATES OF AMERICA
(72)WAYCUILIS, John, J.
ھدى انیس سراج الدین(74)
ھیدروكربونات سائلھ باستخدام ھ على البروم ونظام لتحویل االلكانات الغازیھ الىطریقھ قائم(54)

التحلیل الكھربائى السترداد البروم
(31)PCT/US2009/047162 - 61/ 061,475 - 12/477,307
(32)2009/6/12 - 2008/6/13 - 2009/6/3
(33)US
(51)int. Cl.8 C07C17/00



٢٢

-  24(21)2011020253
(22)2011/2/14
(71)HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

UNITED STATES OF AMERICA
(72)MURPHY, Robert

سمر احمد اللباد (74)
طرق لقیاس الثبات الكھربي للمائع(54)
(31)PCT/GB2009/001937 - 12/192.763
(32)2009/8/6 - 2008/8/15
(33)GB
(51)int. Cl.8 G01N 27/92

-  25(21)2011030348
(22)2011/3/3
(71)ENI S.P.A- ITALY

(72)MIGLIO, Roberta

CARNELLI, Lino

CLERICI, Gabriele, Carlo, Ettore

ZENNARO, Roberto

سمر احمد اللباد(74)
تروبش-من تفاعل فیشرعملیھ تنقیھ تیار مائي خارج (54)
(31)PCT/EP2009/005892 - MI2008A001604
(32)2009/8/07 - 2008/9/9
(33)IT
(51)int. Cl.8 B01D 3/36, 3/14, 61/36,C02F 1/44&1/04



٢٣

-  26(21)2011030427
(22)2011/3/20
(71)MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A.-BELGIUM

(72)VESCERA, Francesco

سمر احمد اللباد (74)
ماده مركبھ ھرمیھ(54)
(31)2008/0521 - PCT/EP2009/060980
(32)2008/9/19 - 2009/8/26
(33)EP
(51)int. Cl.8 C22C 1/05

-  27(21)2011040639
(22)2011/4/26
(71)ALISTELLA S.A. SWITZERLAND

(72)BRIZIO, Adriana

عبد الھادىھدى احمد (74)
جھاز لالعداد االرتجالى لمشروب ساخن من مسحوق قابل للذوبان(54)
(31)PCT/EP2008/064456
(32)2008/10/24
(33)EP
(51)int. Cl.8 A47J 31/00, 31/04, 31/30, 31/40



٢٤

-  28(21)2011040664
(22)2011/4/28
(71)FRADERA PELLICER, Carlos- SPAIN

(72)FRADERA PELLICER, Carlos
ھدى احمد عبد الھادى (74)
طریقھ لصنع ألواح وبالطات مونھ مسلحھ سابقھ التجھیز(54)
(31)PCT/ES2008/000664
(32)2008/10/28
(33)ES
(51)int. Cl.8 B29C 70/00& B29C 43/00 & B29C 33/00

-  29(21)2011050824
(22)2011/5/24
(71)1-SMS CONCAST AG -SWITZERLAND

2- GEORG SPRINGMANN INDUSTRIE- UND
BERGBAUTECHNIK GMBH -SWITZERLAND

(72)DRATVA, Christian

SPRINGMANN, Georg

HASSELBRINK, Dirk

WARMBIER, Dieter

NOBBE, Matthias

سمر احمد اللباد(74)
ه صب مستمرأدلفین وتجمیعھ دالفین لمنش(54)
(31)PCT/EP2010/062997 - 10 2009 047 079.4 - 10 2009 040 117.2
(32)2010/9/3 - 2009/11/24 - 2009/9/4
(33)DE
(51)int. Cl.8 F16L 27/08



٢٥

-  30(21)2011060954
(22)2011/6/9
(71)BP P.L.C. UNITED KING DOM

(72)HARDMAN, Stephen

YAP, Hui See

سمر احمد اللباد(74)
وحده تكریر غاز متكاملھ(54)
(31)PCT/GB2009/002861 - 08253980.0
(32)2009/12/10 - 2008/12/11
(33)EP
(51)int. Cl.8 C01C1/04&C10G2/00& C07C29/151,C01B3/02

-  31(21)2011060964
(22)2011/6/12
(71)Sinscarp HDE GmbH - GERMANY

(72)GEHRKE, Helmut

LIPPMANN, Dennis

سمر احمد اللباد(74)
االكسده بمحالیل ازالھ نیتروجین امونیا، و نیتروجین امونیوم و نیتروجین یوریا بواسطھ(54)

والیوریاادم الھواء في محطات انتاج االمونیاتشتمل على ھیبوكلوریت من ع
(31)PCT/EP2009/008452 - 10 2008 061 674.5
(32)2009/11/27 - 2008/12/12
(33)DE
(51)int. Cl.8 B01D 53/58



٢٦

-  32(21)2011061114
(22)2011/6/27
(71)TRYDEL RESEARCH PTY. LTD - AUSTRALIA

(72)DOWEL, Terence

سمر احمد اللباد(74)
جھاز الصالح ونفخ منتجات معطوبھ قابلھ للنفخ(54)
(31)PCT/AU2010/000015 - 2009900049
(32)2010/1/7 - 2009/1/7
(33)AU
(51)int. Cl.8 B29C 73/02,B29C 73/16,B60S 5/04,B65B 31/04,B65D

47/34,B65D 47/38,F16K 21/08,F16K 31/12,F16L 55/164,F16L
55/164

-  33(21)2011071204
(22)2011/7/18
(71)UNIBIND LIMITED- CYPRUS

(72)PELEMAN, Guido

ھدى انیس سراج الدین (74)
ملف ربطعنصر ربط لتصنیع ملف ربط وطریقھ لعمل استخدام مثل عنصر ربط لتصنیع(54)
(31)PCT/IB2010/000090 - 2009/0036
(32)2010/1/19 - 2009/1/21
(33)BE
(51)int. Cl.8 B42D 3/00



٢٧

-  34(21)2011071249
(22)2011/7/27
(71)SAINT-GOBAIN INDUSTRIEKERAMIK RODENTAL GMBH

GERMANY
(72)HACK, Udo

ھدى انیس سراج الدین (74)
وحده وتنظیم المتصاص الطاقھ الشمسیھ(54)
(31)PCT/EP2010/051181 - 10 2009 006 952.6
(32)2010/2/1 - 2009/1/30
(33)DE
(51)int. Cl.8 F24J2/07,F24J2/48

-  35(21)2011081325
(22)2011/8/8
(71)HON, Lik- CHINA

(72)HON, Lik

دى انیس سراج الدین ھ(74)
سیجاره الكترونیھ مرذذه محسنھ(54)
(31)PCT/CN2010/000125 - 20001296.3
(32)2010/1/28 - 2009/2/11
(33)CN
(51)int. Cl.8 A24F47/00



٢٨

-  36(21)2011081381
(22)2011/8/17
(71)VESUVIUS GROUP S.A -BELGIUM

(72)BOISDEQUIN, Vincent

BUTTS, Jeffrey

QUINN, Jason

سمر احمد اللباد (74)
جھاز الداره صمام تنظیم لصب معدن سائل(54)
(31)PCT/EP2010/000928 - EP09153150
(32)2010/2/16 - 2009/2/18
(33)EP
(51)int. Cl.8 B22D 41/38

-  37(21)2011091502
(22)2011/9/11
(71)THYSSENKRUPP GMBH-  GERMANY

(72)KIM, Ronald

سمر احمد اللباد (74)
طریقھ النتاج كتل مضغوطھ فردیھ مناسبھ لغرف فرن الكوك(54)
(31)PCT/EP2010/001049 - 10 - 2009 012 453.5
(32)2010/2/19 - 2009/3/12
(33)DE
(51)int. Cl.8 C01B 45/02



٢٩

-  38(21)2011091641
(22)2011/9/29
(71)LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

UNITED STATES OF AMERICA
(72)COLVIN, Dan

SCHOTTLE, Gary

وجدى نبیھ عزیز(74)
نظم وطرق لتحدید االعداد واالوضاع المثلى للخطط(54)
(31)PCT/US2010/028782 - 12/413,770
(32)2010/3/26 - 2009/3/30
(33)US
(51)int. Cl.8 G06F 9/455

-  39(21)2011101679
(22)2011/10/5
(71)1-AGC FLAT GLASS NORTH AMERICA, INC

UNITED STATES OF AMERICA
2- ASAHI GLASS CO., LTD -JAPAN

(72)CORDING, Christopher, R.

SPENCER, Matthew

MASUMO, Kunio

سمر احمد اللباد (74)
ترسیب محسن لطبقھ رقیقھ من السیلیكون لتطبیقات جھاز فلطائي ضوئي(54)
(31)PCT/US2010/030199 - 61/167,349
(32)2010/4/7 - 2009/4/7
(33)us
(51)int. Cl.8 H01L 31/00



٣٠

-  40(21)2011101701
(22)2011/10/10
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

UNITED STATES OF AMERICA
(72)XU, Yang

RICHARD, Bennett, M.

ھدى انیس سراج الدین(74)
نظام تكسیر حفره مفتوحھ(54)
(31)12/425,983 - PCT/US2010/028784
(32)2009/4/17 - 2010/3/26
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 34/26

-  41(21)2011101711
(22)2011/10/12
(71)GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ- FRANCE

(72)EZZARHOUNI, Adnan

TRONCY, Lucas

سمر احمد اللباد (74)
(LNG) نھایھ طرفیھ للغشاء الفرعى لخزان غاز طبیعي مسال(54)
(31)PCT/FR2010/050417 - 0952425
(32)2010/3/11 - 2009/4/14
(33)FR
(51)int. Cl.8 F17C 3/02



٣١

-  42(21)2011111882
(22)2011/11/3
(71)ETS A. DESCHAMPS ET FILS-FRANCE

(72)DESCHAMPS, Georges-Paul

سمر احمد اللباد(74)
جسر مؤقت ُمحسَّن(54)
(31)0953010 - PCT/EP2010/053319
(32)2009/5/6 - 2010/3/15
(33)FR
(51)int. Cl.8 E01D 15/12

-  43(21)2011111965
(22)2011/11/22
(71)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED -JAPAN

(72)KURAHASHI, Makoto

ھدى احمد عبد الھادى (74)
اتتركیب وطریقھ للقضاء على امراض النب(54)
(31)PCT/JP2010/059053 - 2009-125901
(32)2010/5/21 - 2009/5/25
(33)JP
(51)int. Cl.8 A01C 1/06,A01C 1/08,A01G 13/00,A01N 37/30,A01N

43/78,A01P 3/00



٣٢

-  44(21)2011111973
(22)2011/11/22
(71)ITRON FRANCE-FRANCE

(72)CHAUDY, Alain

CATHERIN, Daniel

BOUZID, Tarek

ھدى انیس سراج الدین (74)
مقیاس للمائع ، وبالخصوص للماء(54)
(31)PCT/EP2010/057298 - 09305508.5
(32)2010/5/27 - 2009/6/3
(33)EP
(51)int. Cl.8 G01V 15/00

-  45(21)2011112000
(22)2011/11/28
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

UNITED STATES OF AMERICA
(72)MORTON, Robert, D.

ھدى انیس سراج الدین (74)
طریقھ فصل متعدده المناطق(54)
(31)PCT/US2010/035953 - 12/475,928
(32)2010/5/24 - 2009/6/1
(33)US
(51)int. Cl.8 E21B 43/26



٣٣

-  46(21)2011112020
(22)2011/11/30
(71)SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE- FRANCE

(72)REYMOND, Vincent

KHARCHENKO, Andriy

NADAUD, Nicolas

ھدى انیس سراج الدین (74)
طریقھ لتثبیت فیلم والمنتج الناتج(54)
(31)PCT/FR2010/051172 - 0953956
(32)2010/6/11 - 2009/6/12
(33)FR
(51)int. Cl.8 C03C 17/00

-  47(21)2011122070
(22)2011/12/11
(71)ABB TECHNOLOGY AG- SWITZERLAND

(72)CLAESSENS, Max-Steffen

SKARBY, Per

ھدى احمد عبد الھادى (74)
وسط عزل لعازل كھربائى(54)
(31)PCT/EP2009/057294
(32)2009/6/12
(33)EP
(51)int. Cl.8 H01B 3/56



٣٤

-  48(21)2011122073
(22)2011/12/11
(71)MARS, INCORPORATED- UNITED STATES OF AMERICA

(72)MARANGONI, Alejandro Gregorio

سمر احمد اللباد (74)
جل بولیمر للزیوتتكوین (54)
(31)61/213,480 - 61/213,738 - PCT/IB2010/001471
(32)2009/6/12 - 2009/7/8 - 2010/6/11
(33)US
(51)int. Cl.8 A23D

-  49(21)2011122110
(22)2011/12/18
(71)THYSSENKRUPP UHDE GMBH- GERMANY

(72)MEISSNER, Oliver

VON TROTHA, Thilo

سمر احمد اللباد(74)
وسیلھ اعاده تشكیل اولي ذات تدفق متغیر من غاز الدخان(54)
(31)PCT/EP2010/003793 - 10 2009 030 480.0 - 10 2010 024 539.9
(32)2010/6/24 - 2009/6/24 - 2010/6/21
(33)DE
(51)int. Cl.8 C01B3/38



٣٥

-  50(21)2011122117
(22)2011/12/19
(71)GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC.

UNITED STATES OF AMERICA
(72)MAHER, Stephen, A.

WISSMANN, Kord, J.

ھدى انیس سراج الدین (74)
جھاز وطریقھ لتحسین االرض(54)
(31)PCT/US2010/037032 - 61/219,814
(32)2010/6/2 - 2009/6/24
(33)US
(51)int. Cl.8 E02D 3/02

-  51(21)2012020183
(22)2012/2/1
(71)GEOX S.P.A. - ITALY

(72)POLEGATO MORETTI, Mario

ھارونشحاتھ او نادیھ /ھارون وشحاتھ ماجده(74)
للماءولیجھ لنعول منفذه للبخار و صامده(54)
(31)09425334.1 - PCT/EP2010/061352
(32)2009/8/28 - 2010/8/4
(33)EP
(51)int. Cl.8 A43B 7/06, 7/12



٣٦

-  52(21)2012071281
(22)2012/7/18
(71)OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.- JAPAN

(72)YAMAMOTO, Akihiro

SHINHAMA, Koichi

FUJITA, Nobuhisa

AKI, Shinji

OGASAWARA, Shin

UTSUMI, Naoto

سمر احمد اللباد (74)
وطریقھ النتاجھ. مركب تخلیقي وسیط من االوكسازول (54)
(31)2010-019289 - PCT/JP2011/052307
(32)2010/1/29 - 2011/1/28
(33)JP
(51)int. Cl.8 C07D 211/46, 498/01, 405/12

-  53(21)PCT/NA2006/000825
(22)2006/9/4
(71)AVERY, N., Caleb. - UNITED STATES OF AMERICA

(72)AVERY, N., Caleb.
سمر احمد اللباد (74)
طریقھ ونظام للتخصیص والتسعیر االفضل(54)
(31)60/550,963 - PCT/US2005/007212
(32)2004/3/5 - 2005/3/4
(33)US
(51)int. Cl.8 G06F 15/30



٣٧

-  54(21)PCT/NA2007/000501
(22)2007/5/23
(71)PIRELLI TYRE S.P.A., -ITALY

(72)DAGHINI, Guido

CEREDA, Giuseppe

عبد الھادىاحمد ھدى (74)
ى مطورإطار مملوء بالھواء ذو شكل خرز(54)
(31)PCT/EP2005/000685
(32)2005/1/25
(33)EP
(51)int. Cl.8 B29D 30/48  ,B60C 15/04

-   55(21)2009060839
(22)2009/6/3
(71)FREIXAS, VILA, Ramon - SPAINA

(72)FREIXAS, VILA, Ramon

الولیليعادلمحمود(74)
ص بمحرك مغناطیسيعضو دوار خا(54)
(31)PCT/ES2007/000696 - P200603103
(32)2007/11/30 - 2006/12/4
(33)ES
(51)int. Cl.8 H02K 53/00,H02K 53/00



٣٨

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

معاھدة باریسإطاروالمقدمة فى 
)من القانون١٧وفقا الحكام المادة (



٣٩

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدار ھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
شار الی ى الحاالت الم راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق ھ

"البراءة  



٤٠

-   1(21)2001040429
(22)2001/4/29
(71)THERAVANCE INC.

(72)MICHAEL R. LEABDETTER

MARTIN S. LINSELL

عبد الھادىھدى احمد(74)
مشتقات فوسفونات جلیكوببتیدیھ(54)
(31)60/213410
(32)2000/6/22
(33)US
(51)int. Cl. A61K 38/14,A61K 38/14,A61K 38/14,A61K 38/14,A61K

47/40,A61K 47/40,A61K 47/40,A61K 47/40,A61P 31/04,A61P
31/04,A61P 31/04,A61P 31/04,C07F 9/38,C07F 9/38,C07F 9/38,C07F

9/38,C07F 9/40,C07F 9/40,C07F 9/40,C07F 9/40,C07K 9/00,C07K
9/00,C07K 9/00,C07K 9/00

-   2(21)2003050512
(22)2003/5/28
أشرف الملوك عبد الحفیظ یوسف(71)

أشرف الملوك عبد الحفیظ یوسف(72)

سریر الراحة الطبي(54)
(51)int. Cl. A61G 7/02



٤١

-   3(21)2005020058
(22)2005/2/8
.المركز القومى للبحوث (71)

ھدى ابراھیم الدیوانى(72)

شادیة احمد جالل

علىاحمد مد احمد مح

احمد عمر حسین

السیدمحسبماجده (74)
كربوكسیلیك -7 ثنائى ازا فلورینـ 4aثیا -1H-2ثنائى ھیدرو-٤,٣-اكسا- ٤حمض (54)

ونشاطھ المضاد للفیروسات وطریقھ تحضیره،
(51)int. Cl.  A61P 31/12,Int.Cl.7 C07D 513/04

-   4(21)2010040530
(22)2010/4/1
احمد صبرى حسن عمار (71)

احمد صبرى حسن عمار (72)

عمار محمد جمال حسن (74)
الغضروف العنقى المتغیر(54)
(51)int. Cl. A61F 2/44



٤٢

انبی
٢٠١٣التى تم قبولھا خالل شھر نوفمبر بالطلبات 

اتفاقیة التعاون بشأن البراءاتإطاروالمقدمة فى 
)من القانون١٧طبقا الحكام المادة (



٤٣

راءة "  ب الب ول طل ن قب الن ع د االع وال ـ بع سب االح ى ح تص ـ عل وزیر المخ لل
شئون االعتراض على السیر فى اجراءات اصدارھا وذلك اذا تبین لھ ان الطلب یتعلق ب

ة او صحیة،  ھ قیمة عسكریة او امنی ام او ان ل ن الع ى او االم اج الحرب الدفاع او االنت
ى  راءة ف ب الب ول طل ن قب اریخ االعالن ع ا من ت سعین یوم الل ت راض خ ویكون االعت

. جریدة براءات االختراع
ى ا راض ف ى االعت ب عل دار ویترت راءات اص ى اج سیر ف ف ال ا وق شار الیھ لحاالت الم

"البراءة  



٤٤

-   1(21)2008060905
(22)2008/1/6
(71)CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA

(CUBA)
(72)Baez Meireles, Rolando

Saez Martinez vivian Maria

Fernandez Sanchez Eduardo

CASTRO ODIO, Fidel, Raul

Ramon Hernandez jose Angel

سمر ا حمد اللباد (74)
(54)-PEGبولیمر شجرى رباعى االفرع لالقتران بالبروتینات والبیبتیدات
(31)2005-0241 - PCT/CU2006/000014
(32)2005/11/30 - 2006/11/20
(33)CU
(51)int. Cl.8 A61K47/48



٤٥

-   2(21)2008122092
(22)2008/12/25
(71)2- OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JAPAN)

(72)NISHIBAYASHI, Toru

ADACHI, Shintaro

SATO, Tetsuya

NAKAO, Takaaki

سمر أحمد اللباد(74)
وسیلة استنشاق مسحوق(54)
(31)2006-176630 - PCT/JP2007/062746
(32)2006/6/27 - 2007/6/26
(33)JP
(51)int. Cl. 8 A61M 15/00



٤٦

-   3(21)2010050829
(22)2010/5/19
(71)SANOFI SA (SWITZERLAND)

(72)LECOMTE, JEREMIE

 GOURNAY, PHILIPPE

 BAYER, STEFAN

 MULTRUS, MARKUS

BESSETTE, BRUNO
GRILL, BERNHARD

سمر ا حمد اللباد (74)
جھاز قیاس استنشاق ماده سھلھ التفتت(54)
(31)PCT/EP2008/064652 - 10 2007 056 263.4
(32)2008/10/28 - 2007/11/22
(33)DE
(51)int. Cl. 8 A61M 15/00



٤٧

-   4(21)2010111965
(22)2010/11/22
(71)1-OTSUKA TECHNO CORPORATION- JAPAN

2- OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD - JAPAN
(72)SATO, Tetsuya

NISHIBAYASHI, Toru

OGAWA, Yusuke

NAKAO, Takaaki

ADACHI, Shintaro

سمر احمد اللباد(74)
وسیلھ استنشاق مسحوق(54)
(31)PCT/JP2009/059463 - 2008-135494
(32)2009/5/22 - 2008/5/23
(33)JP
(51)int. Cl. 8 A61M 15/00



٤٨

-   5(21)2011010060
(22)2011/1/10
(71)1-FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER

ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V (GERMANY)–GERMANY
2 - VOICEACE CORPORATION- (CANADA)

(72)LECOMTE, Jérémie

GRILL, Bernhard

GOURNAY, Philippe

BAYER, Stefan

MULTRUS, Markus

BESSETTE, Bruno

ھدى انیس سراج الدین(74)
فك ترمیز صوتى لترمیز وفك ترمیز عینات صوتیھ/وحده ترمیز(54)
(31)61/079,856 - 61/103,825 - PCT/EP2009/004651
(32)2008/7/11 - 2008/10/8 - 2009/6/26
(33)US
(51)int. Cl. 8 G10L 19/02, 14/19

-   6(21)2008071215
(22)2008/7/20
(71)HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC

UNITED STATE OF AMARICA
(72)MOOREHEAD, Alan, W.
سمر احمد اللباد (74)
طرق وتركیبات للتحویل إلى حمض في حفرة البئر(54)
(31)11/336.475 - 11/336.474 - PCT/GB2007/000160
(32)2006/1/20 - 2006/1/20 - 2007/1/19
(33)US
(51)int. Cl.8 C09K 8/528, 8/72



٤٩

بیان
٢٠١٣نوفمبر بالبراءات الصادرة خالل شھر 

للطلبات المقدمـــة فى إطــار معاھــدة باریس



٥٠

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
ة الفك وق الملكی محق انون رق صادر بالق ة ال ســنة ٨٢ری ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار فى 
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٥١

-   1(11)026460
(21)2009020190
(22)2009/2/10
(71)PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED

(UNITED KINGDOM))
CRAIGMUIR CHAMBERS ROAD TOWN TORTTOLA BRITISH
VIRGIN ISLANDS

(72)Youxiang (Julian) Zuo

Abdel m-Khrirat

Oliver cMullins .

Jinglin Gao ,

Dong Hngely,

Kentaro indo

Michael O'Keefe

Soraya s Petancouret

Francois Dubost

(73)
مكتب عبد الھادى(74)
أسفلتیة لثقب بئر واستعماالتھا) درجات میل ( طرق وجھاز لتحلیل مماالت (54)
(31)12/352369 - 61/040042
(32)2008/1/12 - 2008/3/27
(33)US - US
(51)int. Cl. G01N 33/28

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٢

-   2(11)026448
(21)2009010092
(22)2009/1/20
رزق السید حسن رزق/االستاذ(71)

شماعھ االسكندریھ منزل السید رزق ارض زینب عزت السیوف٥شارع بن القیم رقم 
جمھوریھ مصر العربیھ

رزق السید حسن رزق/االستاذ(72)

(73)
مم٥٠×٥٠طريقة لتحويل الصلب المسطح الى مربعات (54)
(51)int. Cl. 5/52,C21C5/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٣

-   3(11)026470
(21)2007010006
(22)2007/1/9
فھمي علي فتح الباب/ االستاذ الدكتور(71)

األسكندریة- مصطفى كامل –شارع علي باشا ذو الفقار 4
فھمي علي فتح الباب/ االستاذ الدكتور(72)
ریقھ النشاء اسقف سریعھ التركیب لكافھ انواع المبانىط(54)
(51)int. Cl. E04G 11/24

سنة٢٠: مدة الحمایة
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-   4(11)026471
(21)2009101463
(22)2009/10/4
(71)Nalco Company

1601 is not Dehel Road, said Naperfil, Illinois 60563-1198, USA
(72)Acosta Erick J.

(73)
سماس للملكیھ الفكریھ(74)
تراكیب وطرق لتثبیط تكتـُّل مركبات الھیدرات(54)
(31)20080245849
(32)2008/10/6
(33)US
(51)int. Cl. C07D 241/04, & C10L 3/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٥

-   5(11)026473
(21)2011030412
(22)2011/3/15
(71)NORINCO

ZI de Marivaux 60149 St. Krebin Aipoviler, France.
(72)LACROIX Pascal

(73)
شركة سماس للملكیھ الفكریھ(74)
بالنسبھ الى اداه للطرق العامھ وتحدیدا فتحھ دخول مزوده باطار وسداد متحرك نحو الخلف(54)

لیكفل ان یكون السداد فى وضع مغلق فى االطاراالطار
(31)1051838
(32)2010/3/15
(33)FR
(51)int. Cl. E02D 29/14

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٦

انبی
للطلبات ٢٠١٣بالبراءات الصادرة خالل شھر نوفمبر 

PCTبشأن البراءاتالتعـــاونالمقدمة فى اطار اتفاقیــــة 



٥٧

ا "  ةیتم النشر عن البراءات الصادرة طبق رة الثانی ادة منللفق ة ١٩الم انون حمای ن ق م
صادر بالق ة ال ة الفكری وق الملكی محق ســنة ٨٢انون رق ـى و٢٠٠٢ل نص علـــ ى ت :  الت

ى  یكون منح البراءة بقرار من الوزیر المختص أو من یفوضھ فى ذلك وینشر ھذا القرار ف
"جریدة براءات االختراع بالكیفیة التى تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون 



٥٨

-   1(11)026443
(21)PCT/NA2007/000948
(22)2007/9/9
(71)XSTRATA QUEENSLAND LIMITED (AUSTRALIA)

Riverside centre level 9 123 eagle street brisbane 9 ld 4000 australia
(72)WEBB, WAYNE, KEITH

(73)
سمرأحمد اللباد(74)
یة من الصلب الذى ال یصدألالواح إلكترو(54)
(31)PCT/AU2006/000312 - 2005901127
(32)2006/3/9 - 2005/3/9
(33)AU - AU
(51)int. Cl. C25B 11/04, ,& C25C 7/02, 1/12

سنة٢٠: مدة الحمایة



٥٩

-   2(11)026444
(21)2011050707
(22)2011/5/8
(71)LANDMARK GRAPHICS CORPORATION, A HALLIBURTON

COMPANY
2101 City West Boulevard Building 2, 15th Floor Houston, TX 77042-
3021 (US)

(72)SHI, Genbao

CHAMBERS, Richard, L

YARUS, Jeffrey, M

(73)
وجدى نبیھ عزیز(74)
للتسجیل البیاني عالي (نظم وطرق لحساب ولمصادقھ على صحھ نموذج رسم التغیر "(54)

)"الدقھ
(31)06/112,314 - PCT/US2009/062042
(32)2008/11/7 - 2009/10/26
(33)US - US
(51)int. Cl. G06G 7/48

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٠

-   3(11)026445
(21)2011091571
(22)2011/9/21
(71)BAKER HUGHES INCORPORATED

PO Box 4740 Houston, Texas 77210-4740 (US)
(72)CORONADO, Martin, P

(73)
ھدى سراج الدین(74)
احتجاز خط تحكم وطریقھ الحتجاز خط التحكم(54)
(31)PCT/US2010/028471 - 61/163,325
(32)2010/3/24 - 2009/3/25
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 17/10

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦١

-   4(11)026446
(21)PCT/NA2005/000479
(22)2005/8/20
(71)CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR

calle 216 esq 15 atabey playa ciudad de la habana cuba ciudad de la
habna 11600 cuba

(72)FERNANDEZ MOLINA, Luis, Enrique

MESA PARDILLO, CIRCE

(73)
سمر اللباد(74)
الجلدتركیبات لقاحیة أساسھا الجانجلیوسیدات خالیة من المواد المساعدة لإلعطاء تحت(54)
(31)PCT/CU2004/000003 - 47-2003
(32)2004/2/27 - 2003/2/27
(33)CU - CU
(51)int. Cl. A61K39/00, 39/385, 47/48

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٢

-   5(11)026447
(21)2009111715
(22)2009/11/22
(71)GOLDEN-POW CO., LTD

354-51, Angung-ri, Seonghwan-eup, Cheonan-si,Chungcheongnam-do
330-801- KOREA

(72)SHIM, Jin Sup

SHIM, Jang JO

(73)
ایمن محمود محمد (74)
اس الجزیئي للتربھتعزیز خلوي لالحتب(54)
(31)PCT/KR 2008/004565- 10-2007-0134077 -
(32)2007/12/20 - 2008/8/6
(33)KR - KR
(51)int. Cl. E02B 3/12,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٣

-   6(11)026449
(21)2011081358
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC

200 W. Civic Center, Suite 190 Sandy, UT 84070 (US)
(72)DANA, Todd

PATTEN, James, W

سمر اللباد(74)
واجھزه طرق السترداد المعادن من الماده الھیدروكربونیھ باستخدام بنیھ االساس المركبھ(54)

مرتبطھ
(31)PCT/US2010/023763 - 61/152,207
(32)2010/2/10 - 2009/2/12
(33)US - US
(51)int. Cl. C10G 21/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٤

-   7(11)026450
(21)2011081357
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC.

200 Civic Center Drive, Suite 190 Sandy, UT 84070 (US)
(72)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

(73)
سمر اللباد(74)
جھاز ربط قناه مفصلي(54)
(31)PCT/US2010/023927 - 61/152,180
(32)2010/2/11 - 2009/2/12
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 43/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٥

-   8(11)026451
(21)2011081359
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC

200 W. Civic Center Drive, Suite 190 Sandy, UT 84070 (US)
(72)DANA, Todd

PATTEN, James, W

(73)
سمر اللباد(74)
التحكم فى الكربون وعزلھ من بنیات اساس التحكم المكبسلھ(54)
(31)PCT/US2010/023740 - 61/152,220
(32)2010/2/10 - 2009/2/12
(33)US - US
(51)int. Cl. C10G 29/04

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٦

-   9(11)026452
(21)2011081354
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC

200 W. Civic Center Drive, Suite 190 Sandy, UT 84070 (US)
(72)DANA, Todd

PATTEN, James, W

(73)
سمر اللباد(74)
قناه تسخین مموجھ وطریقھ استخدامھا في التمدد الحراري وتخفیف الھبوط(54)
(31)PCT/US2010/023935 - 61/152,150
(32)2010/2/11 - 2009/2/12
(33)US - US
(51)int. Cl. E21B 43/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٧

-  10(11)026453
(21)2011061062
(22)2011/6/21
(71)THYSSENKRUPP- UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Str. 15 44141 Dortmund (DE)
(72)KIM, Ronald

(73)
سمر احمد اللباد(74)
ن الكوك من غرف فرن كوك تعمل باستخالص الحرارهطریقھ للتشغیل الدورى لصفوف فر(54)
(31)PCT/EP2009/009103 - 10 2008 064 209.6
(32)2009/12/18 - 2008/12/22
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C10B 15/02,  45/00,& F01K 3/18,  1/18

سنة٢٠: مدة الحمایة



٦٨

-  11(11)026454
(21)2009050695
(22)2009/5/13
(71)SELVA, Claudio

Via Cascina L'Ottaviana, n.18,I-13900 Biella Pavignano (BI) - ITALY
(72)SELVA, Claudio

(73)
جورج عزیز عبد الملك(74)
الطریقھهطریقھ تعلیم فریده للتعرف على التزویر ومقاومتھ لمنتجات متعدده وحبر لتنفیذ ھذ(54)
(31)BI2006A000010 - - PCT/IT2007/000809 -BI2006A000013

- BI2007A000002
(32)2006/11/16 - 2007/11/16 - 2007/2/21 - 2006/12/4
(33)IT - IT - IT - IT
(51)int. Cl. B41M 3/14,C09D 11/00,G07D 7/00

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٦٩

-  12(11)026455
(21)2011040561
(22)2011/4/12
(71)SHARP KABUSHIKI KAISHA

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 5458522 (JP
(72)SHIRAICHI, Yukishige

(73)
جورج عزیز عبد الملك(74)
لھ دافعھمروحھ تدفق عرضي او متقاطع، منفاخ وماكینھ تشكیل ال(54)
(31)PCT/JP2009/067658-  2008- 272255 -
(32)2008/10/22 - 2009/10/9
(33)JP - JP
(51)int. Cl. F04D 17/04&B29C 45/26,&B29L 31/08,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٠

-  13(11)026456
(21)2011091636
(22)2011/9/28
(71)Thyssenkupp UHDE GMBH

Friedrich-Uhde-Str. 15 44141 Dortmund (DE)
(72)KIM, Ronald

WORBERG, Rainer

(73)
سمر اللباد(74)
الكوك من طریقھ لتقلیل معدالت الفقد في الحراره االشعاعیھ عبر ابواب وجدران حجره فرن(54)

خالل تھیئھ ارتفاع او كثافھ عجینھ الفحم
(31)PCT/EP2010/001517 - 10 2009 015 240.7
(32)2010/3/11 - 2009/4/1
(33)EP - DE
(51)int. Cl. C01B 31/10,

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧١

-  14(11)026457
(21)2011101754
(22)2011/10/19
(71)UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - EMPRESAS PÚBLICAS DE

MEDELLIN E.S.P
Calle 67 Número 53-108 Medellin (CO) - Carrera 58 N° 42-125
Edificio Inteligente Sotano, 2 Medellin (CO)

(72)ATEHORTUA GARCES, Lucia

CORREA CORDOBA, Sandra, Marcela

(73)
سمر اللباد(74)
ملوكطریقھ لتكاثر نسیج خلوي من نبات حب ال(54)
(31)PCT/IB2009/007517 - 09-040167
(32)2009/11/19 - 2009/4/21
(33)IB - CO
(51)int. Cl. C12P 7/64& C12N 5/04, 5/02

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٢

-  15(11)026458
(21)2011091561
(22)2011/9/19
(71)TAYLOR HOBSON LIMITED

Hackworth Industrial Park Shildon Co. Durham DL4 1LH (GB)
(72)HU, Jin-lin

(73)
سمر اللباد(74)
طریقھ وجھاز لتحدید اجزاء الطور لتدفقات متعدده الطور(54)
(31)PCT/GB2010/050433 - 0904758.0
(32)2010/3/11 - 2009/3/10
(33)GB - GB
(51)int. Cl. G01F 1/74

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٣

-  16(11)026459
(21)2010071182
(22)2010/7/13
(71)PERUKE (PROPRIETARY) LIMITED

44 Main Street,2001 Johannesburg- SOUTH AFRICA
(72)PRETORIUS, Gerard

(73)
سمراحمد اللباد(74)
والتیتانیومید فلورانتاج ثالثى (54)
(31)- PCT/IB2008/055559 - 2008/00404
(32)2008/1/14 - 2008/12/29
(33)ZA - IB
(51)int. Cl. C01G 23/02,& C22B 34/12

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٤

-  17(11)026461
(21)2008111904
(22)2008/11/24
(71)BOREALIS TECHNOLOGY OY

P.O. Box 330,FIN-06101 Porvoo- FIMLAND
(72)SULTAN, Bernt-Ake

FAGRELL, Ola

CARLSSON, Roger

(73)
عبد الھادى للملكیة الفكریة(74)
مركب یحتوى على السیلیكون كعامل مجفف لتركیبات متعدد األولفین(54)
(31)PCT/EP2007/004592 - 06 011 133.3
(32)2007/5/23 - 2006/5/30
(33)EP - EP
(51)int. Cl. C08K 5/00,

سنھ ٢٠:  مدة الحمایة



٧٥

-  18(11)026462
(21)PCT/NA2007/000223
(22)2007/2/27
(71)Wyeth Research ireland limited

operations support group ringaskiddy county cork ireland
(72)DRAPEAU,Denis

LUAN,Yen-Tuang

MERCER,James,R

WANG,Wenge

Lasko,Daniel

(73)PFIZER IRELAND PHARNACEUTICALS
operations support group ringaskiddy county cork ireland

للملكیة الفكریة عبد الھادى(74)
إنتاج متعدد ببتیدات(54)
(31)PCT/US2005/030437   - 60/605074-60/604941- 60/605097
(32)2005/8/26 - 2004/8/27 - 2004/8/27 - 2004/8/27
(33)US - US - US - US
(51)int. Cl. C12P 21/02 & C07K 16/22, 16/00, 16/30 & C12N 5/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٦

-   19(11)026463
(21)2009121853
(22)2009/12/20
(71)Uni-Charm Corporation

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime,7990111-
JAPAN

(72)NODA, Yuki

KURODA, Kenichiro

NISHIKAWA, Kumiko

(73)
سمراحمد اللباد(74)
منتج ماص(54)
(31)PCT/JP2008/061014- 2007-165036
(32)2007/6/22 - 2008/6/17
(33)JP - JP
(51)int. Cl. A61F 13/15,  13/511,  13/515

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٧

-  20(11)026464
(21)2011091524
(22)2011/9/14
(71)ABLOYOY

Wahlforssinkatu 20 FI-80100 Joensuu (FI)
(72)KIISKI, Seppo

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
تركیبھ مفتاح وقفل اسطوانى لھ لسان على شكل قرص(54)
(31)PCT/FI2010/051006 - 20105001
(32)2010/12/8 - 2010/1/14
(33)FI - FI
(51)int. Cl. E05B21/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٨

-  21(11)026465
(21)PCT/NA2007/001072
(22)2007/10/8
(71)FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA

DE LA MONEDA (SPAIN)
jorge juan 106 e 28009 madrid spain

(72)GARCIA JUEZ, VICENTE

BARAJA CARRACEDO, JAVIER

(73)
أحمد اللبادسمر(74)
ورقة تأمین أو اوراق خاصھ تدمج عناصر صناعیھ عالیھ المقاومھ وطریقھ للحصول على(54)

االوراق المذكوره
(31)PCT/ES2005/000179
(32)2005/4/6
(33)ES
(51)int. Cl. B44F 1/12& C08J 3/20& D21H 21/44

سنة٢٠: مدة الحمایة



٧٩

-  22(11)026466
(21)2011010006
(22)2011/1/2
(71)MARINE RESOURCES EXPLORATION INTERNATIONAL BV

Strawinskylaan Atrium 7Th Floor NL-3105 ZX Amsterdam (NL
(72)PATRICIU, Dan, costache

(73)
سمراحمد اللباد(74)
اع البحرطریقھ للتعدین ومعالجھ رواسب ق(54)
(31)- PCT/EP2008/005490 - 0812119.6
(32)2008/7/2 - 2008/7/4
(33)GB - EP
(51)int. Cl. E21C 45/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٠

-  23(11)026467
(21)2011081332
(22)2011/8/9
(71)TONGIANI, Stefano

Via G. Marconi, 6 I-54100 Massa (IT)
(72)TONGIANI, Stefano

(73)
سمر اللباد(74)
مكبس ترشیح مدمج الفعل(54)
(31)PCT/IT2010/000045 - MS2009A000002
(32)2010/2/10 - 2009/2/10
(33)IT - IT
(51)int. Cl. B01D 25/12

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨١

-  24(11)026468
(21)2011040637
(22)2011/4/21
(71)ECOLEAN RESEARCH & DEVELOPMENT A/S- DENMARK

(72)Marbe, Peter

Andersson, Lars-Erik

(73)ECOLEAN A B
box 812 25108 helsingborg sweden

سمر احمد اللباد(74)
تعبئھوحده تعبئھ ووحده شحن وطریقھ تصنیع وحده (54)
(31)0802324-4 - PCT/SE2009/051195
(32)2008/10/31 - 2009/10/21
(33)SE - SE
(51)int. Cl. B65D 71/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٢

-  25(11)026469
(21)2011081391
(22)2011/8/21
(71)ecoduna technologie GmbH

Fischamenderstr. 12/3 A-2460 Bruck an der Leitha (AT)
(72)EMMINGER, Franz

MOHR, Martin

(73)
محمد طـارق ابـو رجــب(74)
جھاز لعملیھ كیمیائیھ ضوئیھ(54)
(31)PCT/AT2010/000068 - A 404/2009
(32)2010/3/8 - 2009/3/12
(33)AT - AT
(51)int. Cl. C12 M1/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٣

-  26(11)026472
(21)2011040555
(22)2011/4/11
(71)INNOVNANO - MATERIAIS AVANCADOS, S.A.

Rua Edmundo Manuel da Silva, n' 34 7600-000 Aljustrel (PT)
(72)CALADO DA SILVA, JOÃO MANUEL

DOS SANTOS ANTUNES, ELSA MARISA

شركھ سماس للملكیھ الفكریھ(74)
مساحیق خزفیھ مطلیھ بطبقھ من جسیمات دقیقھ وعملیھ للحصول علیھا(54)
(31)PCT/PT2008/000040
(32)2008/10/13
(33)PT
(51)int. Cl. C09C 1/36, 1/40, 3/06

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٤

-  27(11)026474
(21)2011081353
(22)2011/8/11
(71)RED LEAF RESOURCES, INC

200 W. Civic Center Drive, Suite 190 Sandy, UT 84070 (US)
(72)DANA, Todd

PATTEN, James, W.

سمر اللباد(74)
اخلیھالداجھزه حراریھ للنقل بالحمل الحراري السترداد الھیدروكربونات من التركیبات(54)

للتحكم فى النفاذیة المكبسلة
(31)PCT/US2010/024142 - 61/152,141
(32)2010/2/12 - 2009/2/12
(33)US - US
(51)int. Cl. C10G 9/00

سنة٢٠: مدة الحمایة



٨٥

-  28(11)026475
(21)2011091608
(22)2011/9/26
(71)SICPA HOLDING SA

Avenue de Florissant 41 CH-1008 Prilly (CH)
(72)VASIC, Milan

DUCA, Nicola

(73)
ھدى انیس سراج الدین(74)
مصباح موجھ للضوء حلقي و ماسحھ ضوئیھ(54)
(31)PCT/IB2009/005137
(32)2009/3/31
(33)IB
(51)int. Cl. G06K 7/10

سنة٢٠: ةمدة الحمای



٨٦

بیان
بانتقال ملكیة البراءة 



٨٧

ق "  ر ح ا أو تقری یجوز نقل ملكیة البراءة كلھا أو بعضھا بعوض أو بغیر عوض ، كما یجوز رھنھ
ا ل ملك. االنتفاع علیھ ا ال تنتق ة ورھنھ ال التجاری ع المح ام الخاصة ببی ع عدم اإلخالل باألحك ة وم ی

ى قرالبراءة وال یكون رھنھا أو ت ذلك ف اریخ التأشیر ب یر حق انتفاع علیھا حجة على الغیر إال من ت
صادر ٢١یأتى ھذا تطبیقاً ألحكام المادة . سجل البراءات ة ال ة الفكری من قانون حمایة حقوق الملكی
٢٠٠٢لسنة ٨٢بالقانون رقم 



٨٨

-   1(21)2009030423
(22)2009/3/30
ي ان سيامجین أ(71)
سمر اللباد(74)
AIL-17 بروتینات رابطة لمولد ضد مستقبل(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
امجین أي ان سي:مـــن
كیرین امیجن انك:الـــى

12/12/2013 :بـتاریخ

-   2(21)2011111988
(22)2011/11/24
ان بي تي ایھ اس(71)

الجیزه- المھندسین –الدور العاشر -شارع الحجاز ٥١-١٢٤١١م البریدى الرق

سمر احمد اللباد(74)
جھاز یستخدم قیم ضغط عارضھ لنقل الموائع(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
ان بي تي ایھ اس:مـــن
.تكنولوجى سیستمز ایھ اسمبكتI :الـــى

14/12/2011 :بـتاریخ

-   3(21)2013050840
(22)2013/5/16
كود أنك(71)

حدائق القبة القاھرة٨٢: ب . ص 

شادي فاروق مبارك(74)
جھاز مرشد لتحضیر السن وطریقة لتحضیر السن لتركیب سن بدیل(54)

نقل الملكیة:التقریر القانونى
كود أنك:مـــن
سوككیونج، أھن :الـــى
15/12/2013 :یخبـتار



٨٩

بیان 
بالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا

متنازل عنھ



٩٠

ج

-   1(21)2009121832
(22)2009/12/15
بیـوبروجـت(71)

، فرنسا٧٥٠٠٣رى دى فرانس ، بورجواز ، باریس 30 -1

S1P1 مشتقات حمض ثاني كربوكسیلیكي جدیده كناھضات لمستقبل(54)
ھدى عبد الھادى(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   2(21)2010010025
(22)2010/1/5
مصطفى سید عبد الرحیم احمد(71)

محافظة المنیا–مركز المنیا –ي محمد سلطان بن

البوتاجاز الفل اوتوماتیك(54)
طارق ابو رجب(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
بالفكرة المقدمة ومرفقات الطلأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   3(21)2010020324
(22)2010/2/28
سید عوض محمود عوض(71)

نزلة الدویك طما سوھاج

الحارس(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ة المقدمة ومرفقات الطلبالفكرأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩١

-   4(21)2010020336
(22)2010/2/28
سومیتومو كیمیكال كومبانى، لیمتد(71)

الیابان- ١٠٤٨٢٦٠كو ، طوكیو،- شوم، شیو - ٢شینكاوا 27-1

مركب كبریت عضوي یحتوي على فلور وتركیبھ مبیده للحشرات تحتوي علیھ(54)
لبادسمراحمد ال(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   5(21)2010030354
(22)2010/3/4
مجدي محمد السید غرابھ(71)

-عماره مدیریھ االمن سموحھ–المتفرع من اسماعیل سرى ٣من شارع ٥٢عھ قط
االسكندریھ

صندوق الطرد المزدوج(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
رفقات الطلبالفكرة المقدمة ومأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   6(21)2010030358
(22)2010/3/4
تاكاساجو ثرمال انیرجینرینج سى اوه ال تى دى(71)

الیابان- ٨٣٢١- ١٠١طوكیو -كى یو -شیودا - شومى ٤-كاندا سوروجاداى 2-5

نظام مصدر حراره(54)
سمر احمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الطلب متنازل عنھ لعدم الرد علىاعتبار:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٢

-   7(21)2010030511
(22)2010/3/29
احمد محمد صالح الدین حجاب(71)

الجیزة–شارع الدقي 26

لشمسیةالقوقعة ا(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   8(21)2010040546
(22)2010/4/6
ھیل جون تي(71)

امریكا-٢٨٠٢٥ان سي . كونكورد . ك كورت ماجیستی480

وجھاز ومغنطیس لمعالجھ الموائع مغنطیسیاطریقھ(54)
سمراحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
مقدمة ومرفقات الطلبالفكرة الأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   9(21)2010040627
(22)2010/4/18
بیكر ھوجز انكوربوریتد(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–٤٧٤٠–٧٧٢١٠، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

الستخدامھااداه استشعار بالمیاه مضبوط للتحكم فى تدفق الماء للداخل وطریقھ(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٣

-  10(21)2010040628
(22)2010/4/18
یتدبیكر ھوجز انكوربور(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–٤٧٤٠–٧٧٢١٠، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

االرضوسائل استشعار بالمیاه وطرق تستخدم تلك الوسائل فى تدفق الموائع تحت(54)
ھدى انیس سراج الدین(74)

ارة الخاص باستیفاء قرار اإلداعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  11(21)2010040629
(22)2010/4/18
بیكر ھوجز انكوربوریتد(71)

الوالیات المتحده االمریكیھ–٤٧٤٠–٧٧٢١٠، ھیوستون ، تكساس ٤٧٤٠ب . ص 

الھیدروكربونل للتحكم فى التدفق باستخدام وسط نافذ تستخدم فى انتاجوسائ(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  12(21)2010050808
(22)2010/5/17
المركز القومى للبحوث(71)

جمھوریھ مصر العربیھ-جیزه -الدقى -) التحریر سابقا(شارع البحوث 33

ابتكار جدید لوحده فالتر تنظیف الھواء(54)
اإلدارة الخاص باستیفاء قرار اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٤

-  13(21)2010050865
(22)2010/5/26
شركھ سویدیھ عامھ–) بابل ( كلیماتویل ایھ لى (71)

ھاجرستن السوید١٢٦٥٣–، السوید ٢٠انسترومنت فاجن 

او البروده/ مجمع طاقھ شمسیھ حرارى النتاج الحراره و (54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  14(21)2010060962
(22)2010/6/8
محمد سالمھ عبدالھادى محمد(71)

القاھره–مصرالجدیده –مكرر ش ابوقیر میدان المحكمھ 2

حلزونیھالتخلص من طبقات الترسیب داخل مبرد تدویر العادم باستخدام ریشھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء د علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الر:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  15(21)2010091549
(22)2010/9/15
جامعھ االسكندریھ(71)

الشاطبي- كلیھ الزراعھ –الدور االرضي قسم علوم وتكنولوجیا االلبان 

مطب ھیدرولیكى حاصد للطاقھ(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٥

-  16(21)2010091556
(22)2010/9/16
ت كومبانيذى جیلی(71)

، اى ، وان جیلیت بارك٣_ لیجل باتنت دیبارتمنت / ورلد شفینج ھیدكوارترز ، اى بى
، الوالیات المتحده االمریكیھ٠٢١٢٧بوستون ، ماساشوسیت 

اغطیھ وقائیھ لشفرات حالقھ مبتلھ(54)
سونیا فائق فرج(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء عدم الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ ل:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  17(21)2010091634
(22)2010/9/28
كوربوراشن. شارم –یونى (71)

الیابان- ٠١١١- ٧٩٩اھیم . شیكوكوشیو شي . شو . كینسى . شیموبون 182

ماده ماصھ یتكون فیھا تشابك نتیجھ لالمتصاص(54)
سمراحمد اللباد(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  18(21)2010101789
(22)2010/10/25
سومیتومو كیمیكال كومبانى لیمتد الیابان(71)

طوكیو الیابان٨٢٦٠- ١٠٤كى –شومى شو -٢شینكاوا 27-1

الضارهتركیب للتحكم ومكافحھ الكائنات الضاره وطریقھ تحكم ومكافحھ للكائنات(54)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:لتقریر القانونىا
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٦

-  19(21)2010101806
(22)2010/10/27
)ى البى یو ب(تیلیفون اكتیبوالجیت ال ام اریكسون(71)

ستوكھولم السوید١٦٤٨٣-اس

اكتشاف طبوغرافیھ مكان شبكھ دخول بینى(54)
سامیھ میخائیل رزق(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  20(21)2010111882
(22)2010/11/7
ابراھیم مصطفى احمد عبد الغفار(71)

منوفیھ-شبین الكوم –كفر المصیلحھ –عماره سعید الششنجى –شارع عاصم حما 30

لوكسات كردون و مثبت كردون،سم ١/٢مالیھ سریر مستشفى باستیك(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:القانونىالتقریر 

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  21(21)2010111928
(22)2010/11/14
شركھ مساھمھ بلجیكیھ-سولفاي (71)

بروكسیل ، بلجیكا١٠٥٠البیر ، رو دي برنس33

عملیھ لصنع مركب واحد على االقل مشتق من االثیلین(54)
وجدى نبیھ عزیز(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
ومرفقات الطلبالفكرة المقدمةأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٧

-  22(21)2010111969
(22)2010/11/22
محمد مصطفى عبد العظیم عبد الرحمن(71)

المعادى الجدیده- زھراء المعادى

ماكینھ لتصنیع الریشھ الحلزونیھ الخاصھ بمبرد تدویر العادم(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء الرد علىاعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم :التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  23(21)2011101767
(22)2011/10/23
فیلیب جارى ئى(71)

االمریكیھالوالیات المتحده ٩٥٦٦٠الرشمونت دى ار، نورث ھایالندز، سى ایھ 7263

جھاز و طریقھ لتحسین كفاءه تبرید و تكییف الھواء(54)
وجدى نبیھ عزیز(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-  24(21)2011111872
(22)2011/11/2
جینینتك انك(71)

امریكا-٩٤٠٨٠دنا واى ، سوث سان فرانسیسكو ، سى اه 1

و طرق الستخدامھاEGFL7اجسام مضاده بشریھ ل(54)
سمر احمد اللباد(74)

رة الخاص باستیفاء قرار اإلدااعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 



٩٨

-  25(21)2012050842
(22)2012/5/9
ذى جیلیت كومبانى ، شركھ مساھمھ(71)

والیات ال،٢١٢٧بوسطن ام ایھ ، ئى وان جیلیت بارك ٣–بى لیجال باتنت دبرتمنت /اى 
المتحده االمریكیھ

شفرات لماكینات الحالقھ(54)
ھدى سراج الدین(74)

قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى
الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ بعض البیانات و 

-   26(21)2006090509
(22)2006/9/20
جمیل محمد علي البسومي(71)

بحیرة- مركز أبو حمص –تبع الحرفة –قریة رشدي 

(H5N1) دواء مضاد لمرض أنفلونزا الطیور(54)
قرار اإلدارة الخاص باستیفاء اعتبار الطلب متنازل عنھ لعدم الرد على:التقریر القانونى

الفكرة المقدمة ومرفقات الطلبأو إجراء بعض التعدیالت لموضوع/ نات و بعض البیا



٩٩

بیان 
باعتبارھابالطلبات التى صدرت لھا قرارات 

كنتكأن لم 



١٠٠

-   1(21)2010050793
(22)2010/5/13
بشاره اماندا-جالو ستیفن ویلیام (71)

20263 -٢-كندا -١بي ١كي ٢كیبیك اتش . ریو جوتییھ مونتریال ٢١٧٠- سویت ایھ -1
كندا- ٠ال ١سي ٠اونتاریو كي .جرین فالي . ٢٥كونتي روود 

نظام لزراعھ النباتات(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحات
،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   2(21)2013010038
(22)2013/1/8
سوني كوربوریشن(71)

).الیابان ( ١٠٨٠٠٧٥كو ، طوكیو ، –كونان ، میناتو ، 1-7-1

اداة وطریقة وبرنامج لمعالجة صورة(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم لوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند ا
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٠١

-   3(21)2013020179
(22)2013/2/3
ایھ ال ثیركس اي ان سي شركھ مساھمھ امریكیھ(71)

١٩٣١٧كاریاجي باث شادس فورد بي ایھ 21

والعوامل المضاده ٣–من العوامل المساعده للمستقبل االدرینالي المفعول بیتا تولیفات(54)
للمستقبل المسكاریني لعالج فرط نشاط المثانھ

:التالیةتقدیم أى من المستنداتتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:القانونىالتقریر
عربى، لوحات الرسم وصف الكاملمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،ال

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   4(21)2013020264
(22)2013/2/18
كوسمو اویل-إینبیكس كوربوریشین -إینیرجى كوربوریشین & جى إكس نیبون اویل(71)

أند أویل جازجابان-، لیمیتد .جابان بترولیم اكسبلوراشیون كومباني- ، لیمیتد .كومباني
لیمتد. سومیكین اینجینیرینج كو & نیبون ستییل-میتالز ناشونال كوربوریشن 

اكاساكا میناتو كیة یو١-٣-٥- ١٠٠٨١٦٢شوم شیودا كیة یو طوكیو -٢اوتوماشي 6-3
مورینوشي ١٢-٧-١٠٥٨٥٢٨شیبورا میناتو كیةیو طوكیو ١- ١- ١- ١٠٧٦٣٣٢طوكیو 

كیة یو طوكیو –تورنامون میناتو ١- ١٠-٢-١٠٠٠٠٠٥ة یو طوكیو شیودا كیشوم-١
-١٤١كى ، طوكیو –اوساكا ، شیناجوا ١-٥-١اوساكا سنتر بیلدینج ، -الیابان ١٠٥٠٠٠١

الیابان،٨٦٠٤
عملیة النتاج زیت ھیدروكربوني ونظام النتاج زیت ھیدروكربوني(54)

:أى من المستندات التالیةتقدیمم یكن لعدمتقرراعتبار الطلب كأن ل:التقریر القانونى
الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٠٢

-   5(21)2013020269
(22)2013/2/18
كوسمو اویل-یكس كوربوریشین إینب-إینیرجى كوربوریشین & جى إكس نیبون اویل(71)

أند جابان أویل جاز-، لیمیتد .جابان بترولیم اكسبلوراشیون كومباني- ، لیمیتد .كومباني
لیمتد. سومیكین اینجینیرینج كو & نیبون ستییل-میتالز ناشونال كوربوریشن 

اتو كیة یواكاساكا مین١-٣-٥- ١٠٠٨١٦٢شوم شیودا كیة یو طوكیو -٢اوتوماشي 6-3
مورینوشي ١٢-٧-١٠٥٨٥٢٨شیبورا میناتو كیةیو طوكیو ١- ١- ١- ١٠٧٦٣٣٢طوكیو 

كیة یو طوكیو –تورنامون میناتو ١- ١٠-٢-١٠٠٠٠٠٥شیودا كیة یو طوكیو شوم-١
-١٤١كى ، طوكیو –اوساكا ، شیناجوا ١-٥-١اوساكا سنتر بیلدینج ، -الیابان ١٠٥٠٠٠١

الیابان،٨٦٠٤
ریقھ النتاج زیت ھیدروكربوني ونظام النتاج زیت ھیدروكربونيط(54)

:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل

،ولعدم سداد مصروفات الفحص

-   6(21)2012122115
(22)2012/12/24
بى كیو كوربوریشن(71)

، بنسلفانیا،١٩٣٥٥-١٧٤٠لیندوود درایف، فالیبروك كوربوریت سنتر، مالفیرن، 300
.الوالیات المتحده االمریكیھ

مواد لتدعیم الحفازات و حفازات وطریقھ لصنعھا و استعمالھا(54)
:أى من المستندات التالیةتقدیمتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الوصف الكامل عربى، لوحات الرسم ، مستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل
،ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٠٣

-   7(21)2013020265
(22)2013/2/18
. كو كوزمو اویل-إینبیكس كوربوریشین -إینیرجى كوربوریشین & جى إكس نیبون اویل(71)

نیبون - ، لیمیتد.جابان بترولیم اكسبلوراشیون كومباني-لیمتد ، شركھ محدوده المسئولیھ 
یابان اویل ، جاز اند -لیمتد ، شركھ محدوده المسئولیھ . سومیكین اینجینیرینج كو & ستییل

ركھ مساھمھمتالز ناشیونال كوربوریشن ، ش
اكاساكا میناتو كیة یو١-٣-٥- ١٠٠٨١٦٢شوم شیودا كیة یو طوكیو -٢اوتوماشي 6-3

-٧- ، الیابان ٨٥٢٨-١٠٥كى ، طوكیو –، شیباورا ، میناتو ١- ١- ١- ١٠٧٦٣٣٢طوكیو 
١- ٥- ١اوساكا سنتر بیلدینج ، - ١٠٠٠٠٠٥شوم شیودا كیة یو طوكیو -١مورینوشي ١٢

تورانمون ، میناتو ٢- ١٠-١، - . ، الیابان ٨٦٠٤- ١٤١كى ، طوكیو –شیناجوا ، اوساكا
، الیابان٠٠٠١-١٠٥طوكیو ، كى–

طریقھ لغسل مفاعل(54)
:تقدیم أى من المستندات التالیةتقرراعتبار الطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى

الرسم،نازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند الت
ولعدم سداد مصروفات الفحص



١٠٤

بیان 
ـابرفضھا فنیً صدرت لھا قراراتالتيبالطلبات 



١٠٥

-   1(21)2010030368
(22)2010/3/8
ابراھیم محمد محمد زیتون-جامعة االسكندریھ (71)

جناكلیس –ش البحیره ٢امام - االسكندریھ -شارع افالطون برید الشاطبي –كلیة الزراعھ 
االسكندریھ–

جھاز الشد العظمي ذو االستناد الوجني(54)
رفض فنى:التقریر القانونى

-   2(21)2011010026
(22)2011/1/4
جامعھ القاھره–معھد البحوث والدراسات االفریقیھ .-المركز القومى للبحوث (71)

-الدقى–اءات االختراعمكتب اتصال بر- المركز القومى للبحوث - شارع التحریر 33
القاھره- جمھوریھ مصر العربیھ 

االكثار المعملى الدقیق لنبات الزنجبیل(54)
رفض فنى:القانونىالتقریر

-   3(21)2011040524
(22)2011/4/6
ذا جلیت كومباني(71)

بوستون،جیلیت بارك ون،اي ٣-لیجل باتنت دیبارتمنت /ورلد شیفینج ھیدكورترز اي بي
امریكا٠٢١٢٧ماسشیستس 

اداه توزیع سائل الزالھ الشعر(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٠٦

-   4(21)2012030556
(22)2012/3/27
.المركز القومى للبحوث(71)

الدقى–مكتب اتصال براءات االختراع-المركزالقومي للبحوث / - شارع البحوث33

المخاطي المعوي دراسات تركیبیھ توضیحیھ دقیقھ لتطفل دیدان المونیزیا اكسبنسا للغشاء(54)
لالغنام والصفھ االفرازیھ الداخلیھ للعقد البین عقلیھ

رفض فنى:التقریر القانونى

-   5(21)2012040601
(22)2012/4/2
محمود عبد الباقي عمر محمد(71)

ش حسب النبى٢٤القاھره الغربیھ المحلھ الكبري حى الجمھوریھ 

ذاكره صوتیھ الكترونیھ(54)
فنىرفض:التقریر القانونى

-   6(21)PCT/NA2007/001422
(22)2007/12/16
ان جالس فرانس ، شركة متحدة ، فرنساجوب–سانت (71)

كوربفوا ، فرنسا٩٢٤٠٠لفستى دالزاس 18

لوح ذو تشكیل سطحى خفیف جاذب(54)
رفض فنى:التقریر القانونى



١٠٧

بیان
االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقوالطلبات بالبراءات ـً

ألحكام قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون 
لعدم سداد الرسوم السنویة٢٠٠٢لسنھ ٨٢رقم 



١٠٨

الطلبات الساقطة
-   1(21)1997111155

(22)1997/11/1
مع إعادة دورة غاز تخلیق ذو محتوى نیتروجینى عالىعملیھ النتاج میثانول باستخدام(54)

الھیدروجین
METHANOL PRODUCTION PROCESS USING A HIGH
NITROGEN CONTENT SYNTHESIS GAS WITH A HYDROGEN
RECYCLE

ستاركیم تكنولوجیز ،أنك(71)
اخنوخ صادق الیاس(74)

-   2(21)1997111197
(22)1997/11/12
صمام تحكم في السوائل والغازات منخفض التاثر بقوي التدفق(54)

FLUID CONTROL VALVE OF LOW SENSTIVTY TO FLOW
FORCES

محمد احمد الجمیل احمد-ھیروشي كانكي (71)
محمد محمد بكیر(74)

-   3(21)1997111234
(22)1997/11/19
سال لسلطانیة المرحاضجھاز اغت(54)

WASHING APPARATUS FOR A TOILET BOWI

تویوتا جیدوشا كابوشیكي كایشا(71)
سمر اللباد(74)



١٠٩

-   4(21)1998111412
(22)1998/11/14
أداة ماصة للبول والبراز منخفضة الكثافة تستخدم لمرة واحدة(54)

ZONED DISPOSABLE ABSORBENT ARTICLE FOR URINE AND
LOW VISCOSITY FECAL MATERIAL

ذى بروكتر آند جامبل كومبانى(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   5(21)1998111494
(22)1998/11/30
صورة بللوریة جدیدة لالومیبرازول(54)

NEW CRYSTALLING FORM OF OMEPRAZOLE

كتیبوالج ، شركھ مساھمھاسترا ا(71)

-   6(21)1999111443
(22)1999/11/13
اداة للبخر وحصیر رى(54)

PERVAPORATION DEVICE AND IRRIGATION MAT

ف. اكزونوبیل ن (71)
شحاتھ ھارون ونادیھ ھارون وماجده ھارون(74)



١١٠

-   7(21)2003111044
(22)2003/11/20
امـــالح جـــدیده(54)

NEW SALTS

استرا زینیكا ا ب(71)
ھدى احمد عبد الھادى(74)

-   8(21)2003111051
(22)2003/11/23
مركبات اندول ذات نشاط مضاد للسكرى(54)

INDOLES HAVING ANTI-DIABETIC ACTIVITY

الوالیات المتحده االمریكیھ- كوربوریشن میرك شارب اند دوم(71)
سمر احمد اللباد(74)

-   9(21)2006110572
(22)2006/11/1
انتاج منتجات حبوب كاملة مقطعة(54)

PRODUCTION OF WHOLE GRAIN SHREDDED PRODYCTS

كرافت فودز ھولدینجز انك ، شركة متحدة ، امریكیة(71)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (74)



١١١

-  10(21)2006110589
(22)2006/11/14
المصحف المسموع(54)

HEARD HOLLY KORAN

م.شركة دار غار حراء م(71)
محمد حسین منصور(74)

-  11(21)2008111936
(22)2008/11/30
فوسفو داى بیرازینات عملیة لتحضیرھا واستخدامھا كمثبطات[E- ٢.٣[مركب بیریدو(54)

١٠استراز 
PYRIDO ]3.2-E] PYRAZINES, PROCESS FOR PREPARING THE
SAME, AND THEIR USE AS INHIBITORS OF
PHOSPHODIESTERASE 10

ویث ، شركة متحدة(71)
ھدى عبد الھادى(74)

-  12(21)2008111937
(22)2008/11/30
فوسفو داي بیرازینات ملتحمة مع أریل وأریل مغایر كمثبطات[-٥،١a[مركب إمیدازو(54)

١٠إستراز 
ARYL AND HETEROARYL FUSED IMIDAZO [1,5-a]
PYRAZINES As INHIBITORS OF PHOsPHODIESTERASE 10

المانیا، ج م ب ھـ ، شركة محدودة المسئولیةالبینو-٢ویــــث ، شركة متحدة ، امریكیة -1(71)
وكیل براءات–ھدى عبد الھادى (74)



١١٢

-  13(21)2010040633
(22)2010/4/18
بیرازینون معینھ واستعمالھا كمثبطات للنیتروفیل ایالستاز-٢مشتقات (54)

SOME 2-PYRAZINONE DERIVATIVES AND THEIR USE AS
INHIBITORS OF NEUTROPHILE ELASTASE-CERTAINS
DERIVES DE 2-PYRAZINONE ET LEUR UTILISATION COMME
INHIBITEURS D''ELASTASE DES NEUTROPHILES

استرازینیكا ایھ بى(71)
محمود رجائى الدقى(74)

-  14(21)2010050728
(22)2010/5/3
اف یحتوى على مشتقات حمض اسكوربیكمستحضرات مسحوق ج(54)

DRY POWDER FORMULATIONS COMPRISING ASCORBIC
ACID DERIVATES-FORMULATIONS DE POUDRE SECHE
COMPORTANT DES DERIVES DE L''ACIDE ASCORBIQUE

استرازینیكا ایھ بى(71)
محمود رجائى الدقى(74)

-  15(21)2010050733
(22)2010/5/4
- بینزوك [ ایل -١-بیرازول -بیتیل-تیرت- ٥- ) ادامانتایلكاربامویل- ٢(- ٤] - ٤حمض (54)

٤٦٥
4-[4-(2-ADAMANTYLCARBAMOYL)-5-TERT-BUTYL-
PYRAZOL-1-YL]BENZOIC ACID - 465-ACIDE 4-[4-(2-
ADAMANTYLCARBAMOYL)-5-TERT-BUTYL-PYRAZOL-1-
YL]BENZOIQUE-465

استرازینیكا ایھ بى(71)
ھدى سراج الدین(74)



١١٣

-  16(21)2010050735
(22)2010/5/4
مواد حاملھ / مسوغھاستخدام جستاجین في االتحاد مع استروجین وواحده او اكثر من مواد(54)

لموانع حمل معویھ خالیھ من الكتوز، مسموح بھا دوائیا
USE OF A GESTAGEN IN COMBINATION WITH AN
ESTROGEN AND ONE OR MORE PHARMACEUTICALLY
TOLERABLE EXCIPIENTS/CARRIERS FOR LACTOSE-FREE
ORAL CONTRACEPTIVE-UTILISATION D''UN GESTAGENE
EN COMBINAISON AVEC UN OESTROGENE ET UN OU
PLUSIEURS AGENTS AUXILIAIRES/SUPPORTS
PHARMACEUTIQUEMENT ACCEPTABLES POUR LA
CONTRACEPTION ORALE SANS LACTOSE

بایر شیرنج فارما اكتینجزلشافت شركھ مساھمھ(71)
شادى فاروق مبارك(74)

-  17(21)2010050740
(22)2010/5/5
مثبطات البیتا الكتامیز(54)

BETA-LACTAMASE INHIBITORS-INHIBITEURS DE BETA-
LACTAMASES

بروتیز فارماسیوتیكلز، انك(71)
راج الدینھدى انیس س(74)



١١٤

-  18(21)2010050764
(22)2010/5/10
طریقھ النتاج مشتت مغلظ القوام(54)

METHOD FOR PRODUCING A THICKENER DISPERSION-
PROCEDE DE FABRICATION D''UNE DISPERSION
D''EPAISSISSANT

باسف اس اي(71)
طھ حنفي محمود(74)

-  19(21)2010050786
(22)2010/5/12
طرق لعالج السمنھ واالمراض والعلل المتعلقھ بالسمنھ(54)

METHODS FOR TREATING OBESITY AND OBESITY
RELATED DISEASES AND DISORDERS-PROCEDES DE
TRAITEMENT DE L''OBESITE ET DE MALADIES ET DE
TROUBLES ASSOCIES A L''OBESITE

امیلیـن فارماسیوتیكالز انـك(71)
مكتب عبد الھادى(74)

-  20(21)2010050791
(22)2010/5/13
مجمعھHT1A – ٥وHT3 -٥و SERT استخدامات عالجیھ لمركبات لھا فعالیھ(54)

THERAPEUTIC USES OF COMPOUNDS HAVING COMBINED
SERT, 5-HT3 AND 5-HT1A ACTIVITY-UTILISATIONS
THERAPEUTIQUES DE COMPOSES POSSEDANT UNE
ACTIVITE COMBINEE SUR SERT, 5-HT3 ET 5-HT1A

امریكا اى ا تاكیدا فارماسوتیكالز نورث-شركھ مساھمھ دینماركیھ –اس /اتش لیندبیك ایھ (71)
شركھ مساھمھ امریكیھ–ن سى 

سمر اللباد(74)



١١٥

-  21(21)2010050815
(22)2010/5/18
نواقل حالھ لالورام الفیروسیھ الجدریھ(54)

POXVIRAL ONCOLYTIC VECTORS-VECTEURS
ONCOLYTIQUES POXVIRAUX

شركھ مساھمھ فرنسیھ–ترانسجین اس ایھ (71)
سمر اللباد(74)

-  22(21)2010050816
(22)2010/5/18
نواقل حالھ لالورام الفیروسیھ الجدریھ(54)

POXVIRAL ONCOLYTIC VECTORS-VECTEURS
ONCOLYTIQUES DERIVES DE POXVIRUS

شركھ مساھمھ فرنسیھ–ترانسجین اس ایھ (71)
سمر اللباد(74)

-  23(21)2010050820
(22)2010/5/19
جدیده لعالج االمراضمركبات ھیدرو كاربون حلقیھ(54)

NOVEL CYCLIC HYDROCARBON COMPOUNDS FOR THE
TREATMENT OF DISEASES -NOUVEAUX COMPOSES
HYDROCARBONES CYCLIQUES POUR LE TRAITEMENT DE
MALADIES

شركھ دنماركیھ مساھمھ–اس/ لیو فارما ایھ (71)
ھدى سراج الدین(74)



١١٦

-  24(21)2010050828
(22)2010/5/19
وقمم الصقھWISE عوامل ربط(54)

WISE BINDING ANTIBODIES AND EPITOPES-AGENTS ET
EPITOPES DE LIAISON A WISE

شركھ مساھمھ امریكیھ-امجین اى ان سي(71)
سمر اللباد(74)

-  25(21)2010050863
(22)2010/5/26
ادینیرجیس2β فینول كمساعدات مستقبل) ھیدروكسى اثیل –١- امینو–٢( –٤مشتقات (54)

DERIVATIVES OF 4-(2-AMINO-1 -HYDROXYETHYL)PHENOL
AS AGONISTS OF THE 2 ADRENERGIC RECEPTOR-DERIVES
DE 4-(2-AMINO-1-HYDROXYETHYL)PHENOL COMME
AGONISTES DU RECEPTEUR 2-ADRENERGIQUE

شركھ اسبانیھ مساھمھ–ایھ . المیرال ، اس (71)
ھدى سراج الدین(74)

-  26(21)2010050867
(22)2010/5/26
مكرر فوسفوناتات-ایمیدازول-C¬2-C5 الكیل(54)

C2-C5-ALKYL-IMIDAZOLE-BISPHOSPHONATES-(ALKYL EN
C2-C5)IMIDAZOLE-BISPHOSPHONATES

نوفارتیس ایھ جى(71)
ھدى سراج الدین(74)



١١٧

-  27(21)2010050884
(22)2010/5/27
مركبات نیكلوسید مضاده للفیروسات(54)

ANTIVIRAL NUCLEOSIDE COMPOUNDS-COMPOSES
NUCLEOSIDIQUES ANTIVIRAUX

لیجاند فارماسوتیكالز اى ان سى(71)
اللبادسمراحمد(74)

-  28(21)2010050896
(22)2010/5/30
I ببتیدیل نیتریل واستعمالھا كمثبطات ثانى ببتیدیل ببتیداز(54)

PEPTIDYL NITRILES AND USE THEREOF AS DIPEPTIDYL
PEPTIDASE I INHIBITORS-PEPTIDYL-NITRILES ET LEUR
UTILISATION EN TANT QU''INHIBITEURS DE LA
DIPEPTIDYLPEPTIDASE I

استرازینیكا ا ب(71)
محمود رجائى الدقى(74)

-  29(21)2010050902
(22)2010/5/30
مورثات مصطنعھ لربط مولِّد الضد(54)

ANTIGEN-BINDING CONSTRUCTS-PRODUITS DE
CONSTRUCTION DE LIAISON A UN ANTIGENE

شركھ انجلیزیھ مساھمھ–الكسو جروب لیمتد ج(71)
سمراحمد اللباد(74)



١١٨

-  30(21)2010050904
(22)2010/5/31
بیبرازینات كعوامل مضاده للسمنھ(54)

PIPERAZINES AS ANTI-OBESITY AGENTS-PIPERAZINES
COMME AGENTS ANTI-OBESITE

استرا زینیكا ایھ بى(71)
ھدى انیس سراج الدین(74)

-  31(21)2010111848
(22)2010/11/2
مضاد حیوى من دوده ورق القطن(54)

ANTIBIOTIC FORM COTTON LEAFWORM

كلیھ العلوم–جامعھ القاھره (71)

-  32(21)2010111901
(22)2010/11/9
ء حریقنماذج من اجھزه اطفا(54)

SAMPLES OF THE DEVICE TO SAVE WHO EVER CAUGHT AT
TOP HILL OR DEEP SEA

محمود على محمد سماحھ(71)



١١٩

-  33(21)2010111917
(22)2010/11/10
مفتاح السرعھ(54)

SPEED KEY

محمد محمود السید محمود عبلھ(71)

-  34(21)2010111975
(22)2010/11/23
اطار یقى من مخاطر انفجار اطارات السیارات(54)

A TYRE PREVENTS THE DANGEROUS OF CAR TYRE’S
EXPLOSION

احمد عبد العزیز عفیفى(71)

-  35(21)2011111863
(22)2011/11/2
مصباح فلورسنت ذات كاثود بارد لالناره(54)

COLD CATHODE FLUORESCENT LAMP FOR ILLUMINATION

سونج بوایو ال اى اى- ، لیمتد . سانجل اى ال سیستم كو (71)
وكیل براءات-ھدى سراج الدین (74)



١٢٠

-  36(21)2011111940
(22)2011/11/16
جھاز اعاده نمو االعضاء البشریھ المبتوره والمحروقھ(54)

THE APPARATUS OF RE GROWTH OF THE BURNT AND CUT
OFF HUMAN ORGANS

احمد عبد السالم محمد الصوت(71)

-  37(21)2011111975
(22)2011/11/22
مانع سرقھ اطارات السیارات حارس االطارات(54)

ANTI-THEFT DEVICE FOR TRUCKS TIRES (TIRES GUARD)

عید محمد مرعى محمد(71)

-  38(21)2011111989
(22)2011/11/24
متابعھ وحمایھ السیارات من السرقھ ومساعده المحتاجین للنجده(54)

FOLLOWING UP AND PROTECTING CARS FROM THEFT AND
SUPPORTING THOSE WHO NEED HELP

فتحى السید دیابالسید-رقیھ مصطفى محمد خفاجى (71)



١٢١

-  39(21)PCT/NA2005/000198
(22)2005/5/7
ھیدروكسي بولي إستخدام كوبولیمر بھ مجموعة واحدة على األقل مطعمة من ألكوكسي أو(54)

ألكایلین جلیكول، كعامل لمعان الورق والمنتجات الناتجة
USE OF A COPOLYMER HAVING AT LEAST ONE GRAFTED
ALKOXY OR HYDROXY POLYALKYLENE GLYCOL
FUNCTION, AS GLOSS AGENT FOR PAPER AND PRODUCTS
OBTAINED

ج، شركة سوسریھ مساھمة. أومیا أ(71)
یاسر فاروق مبارك(74)

-  40(21)PCT/NA2005/000233
(22)2005/5/17
ببریدین لعالج األلمفنیل - ٤- تترازولیل-٤مشتقات (54)

4 -TETRAZOLYL-4PHENYLPIPERIDINE DERIVATIVES FOR
TREATING PAIN

شركة لكسمبرج- ایرو سیلتیك اس ایھ (71)
سمر اللباد(74)

-  41(21)PCT/NA2005/000240
(22)2005/5/19
مركبات كیمیائیة جدیدة(54)

NOVEL CHEMICAL

شركة متحدة أمریكیة-جالكسو سمیث كالین ال ال سى (71)
ھدى سراج الدین(74)



١٢٢

-  42(21)PCT/NA2006/000334
(22)2006/4/9
كمثبطات ناقل الجلیسین] ، صفر ١، ٣[ مشتقات ثنائى حلقة (54)

BICYCLIC [3.1.0] DERIVATIVES AS GLYCINE TRANSPORTER
INHIBITORS

فایزر برودكتس انك ، شركة متحدة(71)
مكتب عبد الھادى(74)

-  43(21)PCT/NA2006/000554
(22)2006/6/14
مستحضر فوار من مادة قاعدیة فعالة عالجیا(54)

Effervescent Preparation of a basic Medicinal Substance

ألمانیة مساھمةشركة ، بایر ھیلثكیر اج (71)
سلوى میخائیل رزق.أو/سامیة میخائیل رزق و .أود/سھیر میخائیل رزق و/أ(74)

-  44(21)PCT/NA2007/000502
(22)2007/5/23
اكسادیازول - 4 ،٣، ` ١-٤(-٢-) یل - ٢- مثیل بیرازین -٥- میثوكسى -N - (3 تركیبة(54)

لعالج السرطانسلفونامید وعامل مضاد لآلنقسام المیتوزى- ٣-بیریدین ) یل فنیل - ٢-
A COMBINATION OF N-(3-METOXY-5-METHYLPYRAZIN-2-
YL)-2-(4- 1, 3, 4-OXADIAZOL-2-YL PHENYL)PYRIDINE-3-
SULPHONAMIDE AND AN ANTI-MITOTIC AGENT FOR THE
TREATMENT OF CANCER

مساھمة ، سویدیةاسترا زینیكا أ ب ، شركة (71)
ھدى أحمد عبد الھادى(74)



١٢٣

-  45(21)PCT/NA2007/000506
(22)2007/5/24
تركیبات الكیل امیدات ، مستحضر منھا ،–ثالث ھیدروكسى –٥،٤،٣-الكوكسى - 2(54)

محتویھ علیھا واستخدام منھا
-ALCOXY-3,4,5-TRIHYDROXY-ALKYLAMIDES,
PREPARATION THEREOF, COMPOSITIONS CONTAINING
THEM AND USE THEREOF

شركة مساھمة فرنسیة-إیھ .افینتیس فارما أس(71)
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