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تصدیر

بــر ، إذ أنهــا تحتــو علــى  ــة  ــة التــى تحمیهــا بــراءات االختــراع أهم تمثــل المعلومــات التكنولوج

عضــها إلــى منــتج صــالح لالســتغالل  ــل  ــن تحو م ــة قابلــة للتطبیــ الصــناعى ، أ أنــه  أســرار تكنولوج

بـراءات ة  ة تسجیل األسرار التكنولوج ع أهم اختـراع، للحفـا علـى تلـك تجاًرا أو صناعًا ، ومن هنا تن

.األعمال وحقوق أصحابها فى االستغالل 

ــة ، تــم  ــة والتكنولوج ــة والمنجــزات العالم عــاده الدول أ وإلدراكنــا للواقــع االقتصــاد العــالمى الجدیــد 

تـب  ـة بـین م ة لدعم االختراعات ، وترتكز علـى إنشـاء نقـا اتصـال إلكترون ة القوم إنشاء وتشغیل الش

ــــة ، بــــراءات حث ــــة فــــى الجامعــــات ، والمراكــــز ال ــــة والتكنولوج ــــین مراكــــز المعلومــــات العلم االختــــراع و

تب بـراءات االختـراع لتحقیـ التكامـل والـتالحم بینهـا مـن جانـب ، ورـ  م ات ، ورطها إلكترونًا  والشر

ــ ــن ترجمــة هــذه المعلومــات التكنولوج م مراكــز اإلنتــاج مــن جانــب آخــر ، حتــى  ــع  هــا الجم ة التــى تحتو

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

ـة مـع  فاعل تـب بـراءات االختـراع ،  ـا ممثلـة فـى م حـث العلمـى والتكنولوج ة ال م ت أكاد وقد شار

ــة والصــادر  ــة مــن وزارات وهیئــات بــراءات االختــراع الجــزء األول مــن الالئحــة التنفیذ ــل األطــراف المعن

س مجلــس الــوزراء رقــم  بیــرة حتــى صــد٢٠٠٣لســنة ١٣٦٦قــرار رئــ ــون ، وتطلــب ذلــك جهــوًدا  وره ل

رة  ة الف ة حقوق الملك .متوافًقا مع قانون حما

ع  ــا وهــو تشــج حــث العلمــى والتكنولوج ــة ال م ة ألكاد وانطالًقــا مــن أحــد أهــم األهــداف االســتراتیج

ر التكنولـــوجى  لالختراعـــات ودفـــع القطـــاع اإلنتـــاجى نحـــو اســـتثمار رؤوس األمـــوال مـــن خـــالل  التطـــو

اب تـــؤثر فـــى المســـتو االجتمـــاعى للفـــرد ، تســـو االختراعـــات وذلـــك لخلـــ  فـــرص عمـــل جدیـــدة للشـــ

ـــة ، حیـــث أن  مـــا یتوافـــ مـــع عصـــر المعلومات ـــالمجتمع  ـــة ترقـــى  وتـــؤد الـــى إرســـاء قاعـــدة تكنولوج

ــــة  ــــة والمحافظــــة علــــى أعمــــالهم ، مهمــــة قوم ــــة واالبتكار ین مــــن ذو القــــدرات اإلبداع ــــة الموهــــو رعا

ة على الوفاء م .بها حرصت األكاد
رئیس أالكادیمیة 

محمود دمحم صقر .د. أ



(

العددافتتاحیة

ة بإصدار القانون رقم  ة الصناع ة الملك لسنة ٥٧دخلت مصر عصر حما

انات التجارة ، ثم القانون رقم ١٩٣٩ العالمات والب ١٩٤٩لسنة ١٣٢الخاص 

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

ة حقوق الم٢٠٠٢ حما رةوالخاص  ة الف مقتضى القانون األخیر فإنه یلزم لك و

ة  ل القوانین التى تنظم حما إصدار جردة لبراءات االختراع شـأنه فى ذلك شأن 

ة فى دول العالم المختلفة  ة الصناع .الملك

ــة حقــوق  حما ح االهتمــام  ــة القــرن الماضــى أصــ ــه فإنــه مــع نها وممــا ال شــك ف

رة فى جم ة الف ة حقوق المخترعین والمبتكرن الملك ع المجاالت ـ ومنها مجال حما

ل  ان العالم الجدیـد الـذ تتشـ ا من أر نا أساس حت ر ان حیث أص م ة  ـ من األهم

تطلــب هــذا مزــدا مــن االهتمــام بهــذه الجرــدة  ات القــرن الجدیــد ، و مالمحــه مــع بــدا

أهمیتها فـى إطـار المتغیـرات ومزدا من العمل إلخراجها على الوجه الذ یتناسب مع

ة المقبلة  ا والطفرات التكنولوج .التى تحدث حال

ـة إصـدار  ة فـى عمل سـ س فقـ أحـد الخطـوات الرئ مثل إصدار هـذه الجرـدة لـ و

ابتكارات واختراعات  أتى إصدارها إلعالم المجتمع العلمى والتكنولوجي  البراءة ولكن 

ننــا مــن هــذه الصــفوة مــن المبــدعین ، والتــ م مــا  ــن االســتفادة بهــا  م ــد  ى مــن المؤ

ة المتقدم ح التقدم والرخاء وخاصة فى المجاالت التكنولوج .ةـامتالك مفات

س  تب بـراءاترئ االختـراع م


ضه . أ" "عادل السعید عو

(ii)
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ii

رموز الدول األعضاء

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم
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 دومینیكان جمھوریة ال 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 ینبین
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 ریة أفریقیا الوسطىجمھو
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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ع رموز الدول األعضاء تا

ة ر ة الف ة للملك المنظمة العالم

لرمزا 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 طرق LU لوكسمبورج
RO رومانیا LV التفیا
RS جمھوریة الصرب LY ةلیبیالجمھوریة العربیة ال
RU جمھوریة روسیا االتحادیة MA المغرب
RW رواندا MC موناكو
SA المملكة العربیة السعودیة MD جمھوریة ملدوفا
SC سیشل ME مونتینجیرو
SD السودان MG مدغشقر
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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
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المركز القومى للبحوث  (71)

احمد جعفر حجازى ـ حاتم عبد الموجود شلبى ـ فاتن كمال عبد الھادى (72)

منى دمحم فرید/ أمال یوسف أحمد/ ماجدة محسب السید (74)

اء من منتجات طبیعیة یفید فى مقاومة الدودة الكبدیةدو (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 61 P  33/10;A 61 K  36/00 (51)

٢٠٠٧٠٦٠٦٧٢ (21) -2
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60/735093-60/735541-60/789332-60/822086 -PCT/US2006/043710 - (31)

09.11.2005. - 10.11.2005. - 04.04.2006. - 11.08.2006. - 08.11.2006. - (32)

US - US - US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/192;A 61 K  31/216;A 61 K  31/41;C 07 C  233/47;A
61 P  9/10;A 61 P  9/12;C 07 C  215/10;A 61 P  3/10

(51)
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طریقھ االنتاج

(54)

07117647.3 - PCT/EP2008/062963 (31)

01.10.2007. - 26/09/2008 (32)
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Int.Cl.8-B 66 B  23/12 (51)
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٢٢/٠٩/٢٠١٠ (22)
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PI 0800754-3 - PCT/IB2008/002713 (31)

25.03.2008. - 14/10/2008 (32)

BR - IB (33)

Int.Cl.8-G 07 D  7/20;G 06 D  10/00 (51)
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موزع دوائي واستخدامھ (54)

10 2008 059 676.0 - PCT/EP2009/008124 (31)

26.11.2008. - 14/11/2009 (32)

DE - EB (33)

Int.Cl.8-B 65 D  83/04;A 61 J  1/03 (51)

٢٠١١٠٥٠٨٢١ (21) -6

٢٤/٠٥/٢٠١١ (22)

Bayer Intellectual Propetry GmbH- GERMANY (71)

LEIFELD, Sabine-FILLER, Sven-VOEGE, Nina-HOLCH, Benjamin-
WEBER, Peter-JARVIS, Nat-KARLA, Uwe-WHITTAKER, James-
REINHOLD, Tom

(72)

شادي فاروق مبارك (74)

خرطوشھ ووعاء توزیع ادویھ الجزاء دوائیھ صلبھ وتطبیقات للخرطوشھ المذكوره ووعاء توزیع 
مذكوراالدویھ ال

(54)

10 2008 059 672.8-10 2008 059 674.4-10 2008 059 675.2 -
PCT/EP2009/008123

(31)

26.11.2008. - 26.11.2008. - 26.11.2008. - 14/11/2009 (32)

DE - DE - DE - DE (33)

Int.Cl.8-B 65 D  83/04;A 61 J  1/03 (51)
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SAKAGUCHI, Satoru-MATSUSHIMA, Hideki-OKU, Tomomi (72)
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حفاض یستخدم لمره واحده (54)

2009-229091 - PCT/JP2010/005905 (31)

30.09.2009. - 30/09/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/00 (51)

٢٠١٢٠٥٠٩٠٦ (21) -8

٢٠/٠٥/٢٠١٢ (22)

DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION- USA (71)

RAMAMOORTHY, Kamalanathan (72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

مختلط تكیفيفك تشفیر ُمحسن لتیارات بت مشفَّره صوتیھ متعدده القنوات باستخدام تحویل  (54)

61/267,422 - PCT/US2010/054480 (31)

07.12.2009. - 28/10/2010 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/02;G 10 L  19/00 (51)



6 6

٢٠١٢٠٧١٢٠٥ (21) -9

٠٢/٠٧/٢٠١٢ (22)

SKYVENTURE INTERNATIONAL LTD- USA (71)

METNI, N, Alan-ARLITT, Mark (72)

(74)

مبادل حرارى ذو ریش لتشغیل قناه تھویھ (54)

61/295,229  - PCT/US2011/021437 (31)

15.01.2010. - 15/01/2011 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 63 G  31/00;B 64 D  23/00;F 28 F  1/02;G 01 M  9/04;F 28 F
9/06;F 28 F  9/26;F 28 F  9/02

(51)

٢٠١٣٠٢٠٢٧٩ (21) -10

٢٠/٠٢/٢٠١٣ (22)

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.- GERMANY

(71)

KUNTZ, Achim-HILPERT, Johannes-DISCH, Sascha-HERRE, Jurgen-
KUECH, Fabian

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

او بداء /واره تتضمن عابرین باستخدام وحده دمج و جھاز خلط االغالق جھاز لفك شفره اش
التشغیل ووحده انتاج حمض نیتریك مناسبھ لھا

(54)

61/376,980  - PCT/EP2011/061360 (31)

25.08.2010. - 06/07/2011 (32)

US - EP (33)

Int.Cl.8-G 10 L  19/00 (51)



7 7

٢٠١٣٠٧١١٦٠ (21) -11

٠٩/٠٧/٢٠١٣ (22)

KINDLY (BEIJING) TECH TRADING CO., LTD. CHENA (71)

YANG, Zhanping (72)

احمد دمحم أحمد عالم (74)

طریقة للتقنیة االنتاجیة لحمض الفوسفوریك الصالح للغذاء من حمض الھیدروكلوریك (54)

201110436529.4  - PCT/CN2012/077645 (31)

23.12.2011. - 27/06/2012 (32)

CN - CN (33)

Int.Cl.8-C 01 B  25/22;C 01 B  25/46;C 01 B  25/234 (51)

٢٠١٣٠٧١٢٥٦ (21) -12

٣١/٠٧/٢٠١٣ (22)

یحیى یحیى حافظ سالم ـ مصر  (71)

یحیى یحیى حافظ سالم (72)

(74)

یعمل بالطاقة الشمسیة ) وات ٢X٣٠(وات٦٠) فولت١٢(مولد كھربى منخفض الجھد الكھربى  (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-H 02 K  15/00 (51)



8 8

٢٠١٣٠٨١٣٥٥ (21) -13

٢٥/٠٨/٢٠١٣ (22)

Sambusseti, Antonio- ITALY (71)

Sambusseti, Antonio (72)

محمود رجائى الدقى (74)

ثانھ فى المرضى ذوى درجة استجابة منخفضھنصف كرة لتوسیع الم (54)

MI2011A 000387 - PCT/EP2012/053676 (31)

11.03.2011. - 02/03/2012 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  2/04;A 61 L  27/54;A 61 L  27/18 (51)

٢٠١٣٠٩١٥٠٧ (21) -14

٢٩/٠٩/٢٠١٣ (22)

CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V. HOLLAND (71)

FISCHMANN, T., Fernando (72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقة ونظام مستدیمان لمعالجة مسطحات مائیة مصابة ببكتیریا وطحالب دقیقة بتكلفة زھیدة (54)

13/136,458 -61/469,548  - PCT/US2011/051244 (31)

01.08.2011. - 30.03.2011. - 12/09/2011 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/68 (51)



9 9

٢٠١٤٠١٠٠٥٧ (21) -15

١٤/٠١/٢٠١٤ (22)

TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)- SWEDEN (71)

WITTBERG, Mikael-OSTERGAARD, Jessica (72)

ترزىناھد ودیع رزق (74)

لوصلة الصاعدة على اساس حالة الوقت النشط لمعدات المستخدم التى تم تقریر إرسال اشارة تحكم ا
).DRX(تكوینھا باالستقبال المتقطع 

(54)

61/522,981  - PCT/SE2012/050490 (31)

12.08.2011. - 09/05/2012 (32)

US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  76/04 (51)

٢٠١٤٠١٠١٢٠ (21) -16

٢٧/٠١/٢٠١٤ (22)

EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD- SINGAPORE (71)

IBASCO, Alex D-JOSON, Eduardo Ramon G-VILLARICA, Rodolfo
Alberto A-YU, William Emmanuel S.-SOLIS, Lorenzo Angelo M.

(72)

سمراحمد اللباد (74)

نظام وطریقھ لتفعیل جھاز محمول لبدء اتصال (54)

201105494-7 - PCT/SG2012/000271 (31)

29.07.2011. - 26/07/2012 (32)

SG - SG (33)

Int.Cl.8-H 04 L  12/66;G 06 F  13/14 (51)



10 10

٢٠١٤٠٢٠١٥٥ (21) -17

٠٤/٠٢/٢٠١٤ (22)

UPL LIMITED - INDIA (71)

SHROFF, Jaidev, Rajnikant-JADHAV, Prakash, Mahadev-SHROFF,
Vikram, Rajnikant-BECKER, Christian

(72)

شركة سماس للملكیة الفكریة (74)

تركیبة محسنة مبیدة لألعشاب (54)

2251/MUM/2011  - PCT/IB2011/002280 (31)

10.08.2011. - 29/09/2011 (32)

IN - IB (33)

Int.Cl.8-A 01 N  25/22;A 01 N  43/80;A 01 N  33/18;A 01 N  25/28 (51)

٢٠١٤٠٢٠٢٤٤ (21) -18

١٩/٠٢/٢٠١٤ (22)

BAKER HUGHES INCORPORATED- USA (71)

O'MALLEY, Edward, J-MURRAY, Douglas, J-LYNDE, Gerald, D-XU,
Yang-RICHARD, Bennett, M.

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز وطریقھ الستخدام مواد نشطھ غیر متفجره لتطبیقات اسفل لبئر (54)

13/252.809        - PCT/US2012/058600 (31)

04.10.2011. - 04/10/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-E 21 B  43/24;E 21 B  43/11 (51)
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٢٠١٤٠٢٠٢٤٦ (21) -19

١٩/٠٢/٢٠١٤ (22)

SilverPhasE Oy- FINLAND (71)

NIEMINEN, Jyri-LAAKSONEN, Harri-AREVA, Sami-MAKI, Markus (72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة النتاج تركیبة مضادة للمیكروبات بولیمیریة (54)

20115816-61/525.888 - PCT/FI2012/050803 (31)

22.08.2011. - 22.08.2011. - 22/08/2012 (32)

FI - US - FI (33)

Int.Cl.8-A 01 N  59/16;A 01 N  25/24 (51)

٢٠١٤٠٢٠٢٥٤ (21) -20

٢٠/٠٢/٢٠١٤ (22)

Saint-Gobain Placo- FRANCE (71)

ZHANG, Ke-Gao, Xiaotong-SONG, Hao-LI, Huifen (72)

ناھد ودیع رزق ترزى  (74)

وطریقة تصنیعھمنتج جبسى مضاد لالرتخاء (54)

 - PCT/CN2012/085749 (31)

 - 03/12/2012 (32)

 CN (33)

Int.Cl.8-C 04 B  28/14;C 04 B  11/00 (51)



12 12

٢٠١٤٠٣٠٣٤٤ (21) -21

٠٥/٠٣/٢٠١٤ (22)

HUMAN GENETIC SIGNATURES PTY LTD- AUSTRALIA (71)

MILLER, Douglas, Spencer (72)

اللباد احمد سمر  (74)

طریقة للكشف الجزیئى (54)

 - PCT/AU2011/001156 (31)

 - 07/09/2011 (32)

 AU (33)

Int.Cl.8-C 12 Q  1/68 (51)

٢٠١٤٠٣٠٤٢٣ (21) -22

١٧/٠٣/٢٠١٤ (22)

SEIKO EPSON CORPORATION- JAPAN (71)

MIZUTANI, Tadahiro-KAWATA, Hidetaka-KODAMA, Hidetoshi-
MATSUZAKI, Kazutoshi-NAKATA, Satoshi-NOZAWA, Izumi-
HARADA, Kazumasa

(72)

سمراحمد اللباد (74)

خرطوشة ونظام لإلمداد بمادة طباعة (54)

2012-003652-2012-003653-2012-003694-2012-003698 -
PCT/JP2012/001395-13/410,461-13/410,478-13/410,528-2012-189836 -

PCT/JP2012/008314

(31)

12.01.2012. - 12.01.2012. - 12.01.2012. - 12.01.2012. - 01.03.2012. -
02.03.2012. - 02.03.2012. - 02.03.2012. - 30.08.2012. - 26/12/2012

(32)

JP - JP - JP - JP - JP - US - US - US   - US - JP (33)

Int.Cl.8-B 41 J  2/175 (51)



13 13

٢٠١٤٠٣٠٤٤١ (21) -23

٢٠/٠٣/٢٠١٤ (22)

VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY- USA (71)

RICHAUD, Johan-CHUNG, William (72)

سمراحمد اللباد (74)

قعر مغرفة قناة مزدوجة المدخل (54)

61/537,905  - PCT/US2012/048068 (31)

22.09.2011. - 25/07/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-B 22 D  41/08 (51)

٢٠١٤٠٣٠٤٩٨ (21) -24

٣١/٠٣/٢٠١٤ (22)

UNIBIND LIMITED- CYPRUS (71)

PELEMAN, Guido (72)

سھیر میخائیل رزق (74)

طریقھ لربط اوراق و عنصر ربط و جھاز ربط یستخدم فى ذلك (54)

2011/0589 - PCT/IB2012/001727 (31)

07.10.2011. - 10/09/2012 (32)

BE - IB (33)

Int.Cl.8-B 42 C  11/02;B 42 C  9/00;B 42 C  11/04 (51)



14 14

٢٠١٤٠٤٠٦٥٤ (21) -25

٢٧/٠٤/٢٠١٤ (22)

شریف حمدى عبد الحمید عبد العزیز ـ مصر  (71)

شریف حمدى عبد الحمید عبد العزیز  (72)

(74)

حلقھ الختان التشریحیھ (54)

 - PCT/EG2011/000026 (31)

 - 30/11/2011 (32)

 EG (33)

Int.Cl.8-A 61 B  17/326 (51)

٢٠١٤٠٦١٠٠٥ (21) -26

١٩/٠٦/٢٠١٤ (22)

XYLECO, INC- USA (71)

YOSHIDA, Aiichiro-MEDOFF, Marshall-MASTERMAN, Thomas-
MOON, Jaewoong

(72)

خالد مجدى مختار حماده (74)

إنتاج السكر والكحول من كتلة حیویة (54)

61/579,576 - PCT/US2012/071083 (31)

22.12.2011. - 20/12/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 12 P  7/00 (51)



15 15

٢٠١٤٠٧١١٣٧ (21) -27

٠٨/٠٧/٢٠١٤ (22)

SAIPEM S.P.A- ITALY (71)

GIANAZZA, Alessandro-CARLESSI, Lino (72)

سمراحمد اللباد (74)

خلیق الیوریا تشتمل على تیار إلیقاف الفاعلیة عند قاع وحدة االستنصالعملیة لت (54)

MI2012A000013 - PCT/EP2013/050247 (31)

09.01.2012. - 09/01/2013 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-C 07 C  273/04 (51)

٢٠١٤٠٧١١٥٣ (21) -28

١٠/٠٧/٢٠١٤ (22)

DAK AMERICAS LLC- USA (71)

THOMPSON, David, Eugene-CODD, Helen, Jane (72)

سمر احمد اللباد (74)

راتنجات بولى إستر بھا أسود كربون دقائقى كمادة إضافة إلعادة التسخین فى إنتاج حاویات 
وزجاجات مقولبة بالنفخ والشد

(54)

13/349,072  - PCT/US2013/021106 (31)

12.01.2012. - 11/01/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-C 08 G  63/48 (51)



16 16

٢٠١٤٠٨١٣١٦ (21) -29

١٨/٠٨/٢٠١٤ (22)

المركز القومى للبحوث  (71)

احمد سعید حسین ـ طارق احمد الدسوقى ـ شریف رمزى دمحم ـ شریف صالح دمحم ـ خیریة محمود 
نجیب 

(72)

منى دمحم فرید- امال یوسف -ماجده محسب  (74)

إنتاج الیاف غذائیة من قش االرز (54)

 - (31)

 - (32)

 - (33)

Int.Cl.8-A 23 L  1/00 (51)

٢٠١٤٠٩١٥٣٤ (21) -30

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

ALFA LAVAL CORPORATE AB- SWEDEN (71)

WALTER, Kristian-SJODIN, Per (72)

اللباداحمدسمر (74)

مفھوم جدید لّلِحام بسبیكھ النحاس والزنك (54)

12161742.7  - PCT/EP2013/056500 (31)

28.03.2012. - 27/03/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 23 K  35/00;C 22 C  19/00;B 23 K  35/365;B 23 K  35/02 (51)



17 17

٢٠١٤٠٩١٥٣٧ (21) -31

٢٥/٠٩/٢٠١٤ (22)

ALFA LAVAL CORPORATE AB- SWEDEN (71)

WALTER, Kristian-SJODIN, Per (72)

سمراحمد اللباد (74)

منتج طبقي من سبیكة نحاس (54)

12161742.7 - PCT/EP2013/056529 (31)

28.03.2012. - 27/03/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-B 23 K  35/00;C 22 C  19/00;B 23 K  35/365;B 23 K  35/02 (51)

٢٠١٤١٠١٦٨٩ (21) -32

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- USA (71)

TRULLINGER, Tony K-KUBOTA, Asako-WESSELS  Frank-NIYAZ
Noormohamed M-WALSH, Martin J-KNUEPPEL Daniel-LEPLAE  Paul
Renee-HUNTER, Ricky-LOWE  Christian T-BUYSSE, Ann M-ZHANG
Yu-GARIZI  Negar-DEMETER, David A-PATNY  Akshay

(72)

للملكیة الفكریةمكتب عبد الھادى (74)

تركیب مبیدة لآلفات و عملیات متعلقة بھا (54)

61/639,274  - PCT/US2013/029608 (31)

27.04.2012. - 07/03/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/60 (51)
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٢٠١٤١٠١٦٩١ (21) -33

٢٢/١٠/٢٠١٤ (22)

DOW AGROSCIENCES LLC- USA (71)

BUYSSE, Ann M-NIYAZ, Noormohamed M-TRULLINGER, Tony K-
KUBOTA, Asako-ZHANG, Yu-PATNY, Akshay-WALSH, Martin J-
LOWE, Christian T-DEAMICIS, Carl-KNUEPPEL, Daniel-LEPLAE, Paul
Renee-HUNTER, Ricky-GARIZI, Negar-ROSS, Ronald-WESSELS, Frank-
BORROMEO, Peter-DEMETER, David A

(72)

للملكیة الفكریة مكتب عبد الھادى (74)

تركیب مبیدة لآلفات و عملیات متعلقة بھا (54)

61/639,274  - PCT/US2013/029615 (31)

27.04.2012. - 07/03/2013 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-A 01 N  43/60 (51)

٢٠١٥٠١٠٠٣٨ (21) -34

١١/٠١/٢٠١٥ (22)

KIRISHIMA HIGHLAND BEER CO., LTD- JAPAN (71)

YAMAMOTO, Masahiro (72)

سلوى مخائیل رزق (74)

تركیبھ غذائیھ و طریقھ النتاجھا (54)

2012-159941-2013-059632 - PCT/JP2013/069268 (31)

18.07.2012. - 22.03.2013. - 16/07/2013 (32)

  JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 23 K  1/16;A 23 K  1/00 (51)
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٢٠١٥٠٤٠٤٩٨ (21) -35

٠١/٠٤/٢٠١٥ (22)

CMS DI COLOSIO MAURO- ITALY (71)

COLOSIO, Mauro (72)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز استنشاق (54)

  PCT/IT2012/000302 (31)

   02/10/2012 (32)

 IT (33)

Int.Cl.8-A 61 M  15/00 (51)
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انبی
٢٠١٧یونیوبالبراءات الصادرة خالل شھر  



21 21

٢٨٠٣٥ (11) ١-

٢٠١٣١٠١٥٦٤ (21)

٠٨/١٠/٢٠١٣ (22)

المركز القومى للبحوث 

ش التحریر نقطة اتصال براءات االختراع٣٣

(71)

أ.د/ دمحم دمحم عبد المنعم سلیم أ.د/ نیفین دمحم احمد حسین (72)

(73)

التصال براءات االختراع بالمركز القومى للبحوثنقطھ ا (74)

طریقة لتحضیر بودرة كربونات الكالسیوم المغطاه باكسید التیتانیوم  كمخضب لحمایھ اسطح 
المعادن من الصدا

(54)

EG (33)

Int.Cl.8-C 01 G  23/047;C 23 F  11/18;C 09 D  5/08 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٣٦ (11) ٢-

٢٠١٤٠٦٠٨٧٧ (21)

٠١/٠٦/٢٠١٤ (22)

 RESILUX

Damstraat 4 B-9230 Wetteren (BE)

(71)

DE CUYPER, Dirk-DIERICKX, William (72)

(73)

جورج اسحق مینا (74)

حاویات بالستیك لتعبئة منتجات الملء تحت الضغط، وطریقة لتصنیعھا (54)

2011/0757 -2012/0681  - PCT/BE2012/000053 (31)

05.12.2011. - 10.10.2012. - 05/12/2012 (32)

BE - BE - BE (33)

Int.Cl.8-B 65 D  83/38; B65D 83/62;B 65 D  83/42, B65D 83/64 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



22 22

٢٨٠٣٧ (11) ٣-

٢٠١٣٠٧١١٦٤ (21)

١٠/٠٧/٢٠١٣ (22)

 SHARP KABUSHIKI KAISHA

22-22,Nagaike-cho,Abeno-ku,Osaka-shi, Osaka 5458522 (JP)

(71)

SHIRAICHI,Yukishige-OHTSUKA,Masaki-TAKAHASHI,Masaya (72)

(73)

سونیا فایق فرج (74)

مكیف ھواء (54)

2011-002808  - PCT/JP2011/080094 (31)

11.01.2011. - 26/12/2011 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 24 F  1/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٣٨ (11) ٤-

٢٠١٣٠٢٠١٨١ (21)

٠٣/٠٢/٢٠١٣ (22)

 sun patent trust

450 LEXINGTON AVENUE, 38TH FLOOR NEW YORK, NY 10017

(71)

MURAKAMI, Yutaka-OUCHI, Mikihiro-KIMURA, Tomohiro (72)

سمر احمد اللباد (74)

طریقھ وجھاز لتولید اشاره (54)

2011-033771 -2011-051842-2011-093544 -2011-102101 -
PCT/JP2012/000352

(31)

18.02.2011. - 09.03.2011. - 19.04.2011. - 28.04.2011. - 20/01/2012 (32)

  JP - JP - JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 B  7/04;H 04 J  99/00;H 04 J  11/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٠٣٩ (11) ٥-

٢٠١٣٠٦٠٩٩٨ (21)

١١/٠٦/٢٠١٣ (22)

 TERASOLAR PHOTOTHERMAL TECHNOLOGY CO., LTD

Room 22B04, 4# Building, No. 4 Fufeng Road, Fengtai Science Park
Fengtai District Beijing 100070 (CN)

(71)

LIU, Yang (72)

(73)

.نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

مرآة منحنیة عاكسة وطریقة لتصنیعھا (54)

201010594506.1-201010606339.8  - PCT/CN2011/080704 (31)

17.12.2010. - 24.12.2010. - 12/10/2011 (32)

CN - CN - CN (33)

Int.Cl.8-G 02 B  5/10;C 03 C  27/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٤٠ (11) ٦-

٢٠٠٧٠٩٠٤٦٥ (21)

٠٩/٠٩/٢٠٠٧ (22)

عدنان احمد بخیت السید / د. أ (71)

عدنان احمد بخیت السید / د.أ (72)

(73)

(74)

مل مضاد لإللتھاب و المیكروباتمركب مشتق من البیرازول كعا (54)

 EG (33)

Int.Cl.8-A 61 K  31/415;A 61 P  29/00;C 07 D  231/12;A 61 P  31/10;A 61
P  31/04

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٣



24 24

٢٨٠٤١ (11) ٧-

٢٠١٤٠١٠٠٠٣ (21)

٠١/٠١/٢٠١٤ (22)

 UNI-CHARM CORPORATION

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111, JP

(71)

MIYAKI, Masanobu-TAKAHASHI, Kazuhiko-WATANABE, Tomohiro (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

طریقة لنبذ منتج ماص معیب (54)

2011-147782  - PCT/JP2012/004260 (31)

01.07.2011. - 29/06/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/15;B 07 C  5/36;A 61 F  13/49 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٤٢ (11) ٨-

٢٠١٣٠٩١٤٩٤ (21)

٢٥/٠٩/٢٠١٣ (22)

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1088215 (JP)

(71)

KOMIYAMA, Masahito-FUKUSHI, Hiroshi-INOUE, Kiwamu (72)

(73)

سمر احمد اللباد (74)

جھاز لتبرید الھواء الداخل لمحرك احتراق داخلي ثابت (54)

2011-077389  - PCT/JP2012/056022 (31)

31.03.2011. - 08/03/2012 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-F 01 M  5/00;F 01 P  3/20;F 02 M  31/20;F 02 B  29/04;F 02 B
37/00;F 01 P  7/16

(51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



25 25

٢٨٠٤٣ (11) ٩-

٢٠١٣٠٨١٣١٠ (21)

١٨/٠٨/٢٠١٣ (22)

 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 (US)

(71)

UNRUH, William C-KITZER, Peter-URBAN, Andreas-PELTIER, Mark A-
ZONNEVELD, Edwin P-WOOD, Leigh E-GILBERT, Thomas J-
BIEGLER, Kristopher K-HAUSCHILDT, Volker

(72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

یقة لتصنیع ھذا المثبتمنتج ماص محتوى على مثبت میكانیكي وطر (54)

13/028,912 -61/499,470  - PCT/US2012/025434 (31)

16.02.2011. - 21.06.2011. - 16/02/2012 (32)

US - US - US (33)

Int.Cl.8-A 61 F  13/56;A 44 B  18/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٤٤ (11) ١٠-

٢٠١٤١٢٢٠٠٠ (21)

١٠/١٢/٢٠١٤ (22)

 NEW ENERGY FARMS LIMITED

209 Erie Road North Leamington, Ontario N8H 3A5 CA,

(71)

CARVER, Paul Adrian-TiESSEN,dEAN WILLIAM (72)

عمرو مفید الدیب  (74)

تكاثر النبات (54)

1210374.3 - PCT/GB2013/051543 (31)

12.06.2012. - 12/06/2013 (32)

GB - GB (33)

Int.Cl.8-A 01 H  4/00;A 01 H  5/06; A 01 H  5/04 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٠٤٥ (11) ١١-

٢٠١٣٠٧١١٥٣ (21)

٠٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

 LSIS CO., LTD

1026-6, Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do, Korea, KR

(71)

Seong Yeol CHO (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

تزوید تجمع محرك لقاطع دائره  (54)

10-2012-0074704 - (31)

09.07.2012. - (32)

KR (33)

Int.Cl.8-H 01 H  71/10 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٤٦ (11) ١٢-

٢٠١٣٠٧١١٥٢ (21)

٠٨/٠٧/٢٠١٣ (22)

 LSIS CO., LTD

1026-6, Hogye-Dong, Dongan-Gu, Anyang-Si, Gyeonggi-Do, Korea, KR

(71)

Jae Kwan Siu-Seong Yeol CHO (72)

(73)

عبد الھادى للملكیھ الفكریھ  (74)

كسارقاطع دائره (54)

 10 -2012 - 0074703 (31)

09.07.2012 (32)

KR (33)

Int.Cl.8-H 02 H  3/06 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٦
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٢٨٠٤٧ (11) ١٣-

٢٠١٣٠٧١١٧٦ (21)

١٦/٠٧/٢٠١٣ (22)

 SONY CORPORATION

1-7-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo 1080075 (JP)

(71)

KONDO, Kenji (72)

ناھد ودیع رزق (74)

ة صورة  واداة لتشفیر صورة  وطریقتھااداة لفك شفر (54)

2011-011861 -2011-153183  - PCT/JP2012/050456 (31)

24.01.2011. - 11.07.2011. - 12/01/2012 (32)

JP - JP - JP (33)

Int.Cl.8-H 04 N  7/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٤٨ (11) ١٤-

٢٠١٥٠٤٠٦٢٣ (21)

٢٢/٠٤/٢٠١٥ (22)

 Unilever Plc

a company registered in England and Wales under company no. 41424 of
Unilever House, 100 Victoria Embankment London Greater London EC4Y
0DY (GB)

(71)

KUMARAN, Vetri-DAGAONKAR, Manoj, Vilas-GOPALKRISHNA,
Girish, Shanka-RAJANARAYANA, Venkataraghavan-CHANDRA,
Franklin David

(72)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

جھاز إعطاء جرعات مكملة غذائیة (54)

12192904.6 - PCT/EP2013/073027 (31)

16.11.2012. - 05/11/2013 (32)

EP - EP (33)

Int.Cl.8-C 02 F  1/68;A 23 L  2/52 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



28 28

٢٨٠٤٩ (11) ١٥-

٢٠٠٨٠٦٠٩٧٤ (21)

١١/٠٦/٢٠٠٨ (22)

 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON  - SE (71)

SHARMA, ARVIND-NOLDUS, ROGIER (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

طریقة لتداول وانھاء مكالمات لمشترك فى شبكة اتصاالت  (54)

  PCT/EP2005/056843 (31)

   16/12/2005 (32)

 EP (33)

Int.Cl.8-H 04 Q  7/24;H 04 Q  3/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٥٠ (11) ١٦-

٢٠١٣١١١٨٢٥ (21)

٢٧/١١/٢٠١٣ (22)

 Hutchinson S.A.

2 Rue Balzac 75008 Paris, -FR

(71)

JANICKI, Adam-BONGIOVANNI, David-FORSTER, Eric-WISEMAN,
Michael

(72)

(73)

ناھد ودیع رزق (74)

نظام احتواء لسائل ذاتي االغالق و طریقة تركیبھ (54)

61/490.832  - PCT/US2012/039265 (31)

27.05.2011. - 24/05/2012 (32)

US - US (33)

Int.Cl.8-F 17 C  13/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٠٥١ (11) ١٧-

٢٠١٢٠٩١٤٨٣ (21)

٠٢/٠٩/٢٠١٢ (22)

 MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.

4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048002 (JP)

(71)

ANDO, Takashi-WATANABE, Takashi-FUKUDA, Yoshimasa-MINOWA,
Nobuto-KURIHARA, Kenichi-GOTO, Kimihiko-MITOMI, Masaaki-
NAKANISHI,NOZOMU

(72)

(73)

محمود رجائى الدقى   (74)

عملیھ النتاج مشتقات بیریبیروبین (54)

2010-044416 - PCT/JP2010/070414 (31)

01.03.2010. - 10/11/2010 (32)

JP - JP (33)

Int.Cl.8-C 07 D  493/04;A 01 N  25/02 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٥٢ (11) ١٨-

٢٠١٤٠٥٠٨٦٩ (21)

٢٩/٠٥/٢٠١٤ (22)

مركز البحوث الزراعیة

ع.م.یة ـ حلوان الجدیدة ـ جبم الشع٢٣رقم ١٥

(71)

دمحم غریب العشرى غریب/ د.أ (72)

(73)

EG (74)

صوبة زراعیة  ذات طابقین (54)

Int.Cl.8-A 01 G  9/14 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٩
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٢٨٠٥٣ (11) ١٩-

٢٠١١١٠١٧٢٨ (21)

١٧/١٠/٢٠١١ (22)

 SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

18 avenue d'Alsace F-92400 Courbevoie (FR)

(71)

LEVASSEUR, Fabien-MILAMON, Christophe-NUGUE, Jean-ClEment (72)

(73)

ناھد ودیع رزق ترزى (74)

لتصنیع وحدة زجاج مصفح ووحدة زجاج مصفحعملیة  (54)

0952567 - PCT/FR2010/050749 (31)

20.04.2009. - 19/04/2010 (32)

FR - FR (33)

Int.Cl.8-B 32 B  17/10;G 10 K  11/168;C 03 C  27/12 (51)

ةسن٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٥٤ (11) ٢٠-

٢٠١٠٠٦٠٩٤٥ (21)

٠٦/٠٦/٢٠١٠ (22)

 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm, SE

(71)

RACZ, Andras-NORDSTRAND, Ingrid-WALLENTIN, Pontus-
LINDSTROM, Magnus-MILDH, Gunnar

(72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

فى شبكھ اتصاالت عن بعد متحركھUEتحدیث معلومات امكانیھ طرق ل (54)

60/992,795-60/992.715 - PCT/SE2008/050575 (31)

06.12.2007. - 06.12.2007. - 15/05/2008 (32)

US - US - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 W  8/22;H 04 W  12/00 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة



٢٨٠٥٥ (11) ٢١-

٢٠١٥٠٥٠٦٩٦ (21)

٠٥/٠٥/٢٠١٥ (22)

 INDUSTRIE DE NORA S.P.A

Via Bistolfi 35 I-20134 Milan (IT)

(71)

GULLA, Andrea Francesco (72)

(73)

سمراحمد اللباد (74)

خلیة إلكترولیتیة مزودة بإلكترودات دقیقة (54)

MI2012A001909 - PCT/EP2013/073356 (31)

09.11.2012. - 08/11/2013 (32)

IT - EP (33)

Int.Cl.8-C 25 B  1/13;C 25 B  11/04;C 25 B  1/30 ;C 25 B  1/26 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة

٢٨٠٥٦ (11) ٢٢-

٢٠٠٩١٠١٥٥٨ (21)

٢١/١٠/٢٠٠٩ (22)

 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)

S-164 83 Stockholm-SE

(71)

MILDH, Gunnar-WAHLQVIST, Mattias (72)

(73)

سمر احمد اللباد  (74)

طریقة وترتیبة لمعالجة معلومات تاریخ محطة نقالة في نظام اتصال السلكي (54)

0701010-1 - PCT/SE2007/051050 (31)

26.04.2007. - 20/12/2007 (32)

SE - SE (33)

Int.Cl.8-H 04 Q  7/38;H 04 Q  7/32 (51)

سنة٢٠: مدة الحمایة
٣١
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بیان
بانتقال ملكیة البراءة



33 33

(21)2005110734 1-

(22)١٦/١١/٢٠٠٥

س . ل. آى آر آم ل(71)

مكتب عبد الھادى (74)

مركبات وتركیبات مثبطة للمناعة(54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
س . ل. آى آر آم ل:مـــن
ج.اریتس أنوف:الـــى

11/06/2017 :بـتاریخ

(21)2012101810 2-

(22)٢٢/١٠/٢٠١٢

داو اجروساینسز  ل ل سى(71)

عبد الھادى للمكلھ الفكریھ (74)

فلوروبیریمدینون-٥-سلفونیل- N١- مستبدل  -N٣مشتقات (54)

نقل الملكیة :التقریر القانونى
داو اجروساینسز  ل ل سى:مـــن
د:الـــى یم  لیمت ا میختاش ادام

14/06/2017 :بـتاریخ
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بیان
بتعدیل اسم الشركة



35 35

(21)2002010095 1-

(22)٢٦/٠١/٢٠٠٢

اس.تاكیدا نیكومید ایة (71)

سمر أحمد اللباد         (74)

وثرومبین صلب) مولد اللیفین الصلب(مادة حاملة بفیبرونیوجین صلب (54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
اس.تاكیدا نیكومید ایة :مـــن
اس.تاكیدا ایة :الـــى

07/06/2017 :بـتاریخ

(21)2002010097 2-

(22)٢٦/٠١/٢٠٠٢

تاكیدا نایكومید ایھ اس    (71)

سمر احمد اللباد (74)

سد الجروطریقة لتحضیر اسفنج كوالجین لھ خصائص فیزیائیھ محسنھ اللتئام و(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
تاكیدا نایكومید ایھ اس    :مـــن
تاكیدا ایھ اس    :الـــى

06/06/2017 :بـتاریخ

(21)2014121944 3-

(22)٠٣/١٢/٢٠١٤

فارما سوتیكالز اى ان سى (71)

سمر اللباد(74)

صور بلوریھ لمثبط تیروسین كیناز لبروتون(54)

تعدیل اسم الشركة:التقریر القانونى
فارما سوتیكالز اى ان سى :مـــن
فارماسوتیكالز ال ال سى :الـــى

13/06/2017 :بـتاریخ
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36

بیان
استغالل براءات اختراعمنح رخص  الرغبة فى ب

جمھوریة مصر العربیةداخل 



37
37

سارل, جاني:یـعلــن  2

فرنسا, N.A, فرنسا-بیروني٧١٢٦٠- ، اف ١٥٥٦ال كوند یماین ، سیدكس :المركز العــام

بیةفى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العر:عن الرغبة

١٠/٠٤/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٥٦٢٨لبراءة االختراع رقم 

حاویة  لخزن المنتجات:فى شـــأن

سھیرمیخائیل رزق:ل ـیـوكــال

نوفارتیـس ایھ جى:یـعلــن  1

سویسرا, -, سویسرا-بازل  ٤٠٥٦-سى اتش , ٣٥لیختستراس :المركز العــام

ة استغالل فى جمھوریة مصر العربیةفى منح رخص:عن الرغبة

١٩/٠١/٢٠١٢الصادرة بتاریخ ٢٥٤٥٣لبراءة االختراع رقم 

اقراص دیفیراسیروكس قابلة للتشتت:فى شـــأن

ھـدى عبد الھادى:ل ـیـوكــال
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شركھ امریكیھ متحده, . لوموس تكنولوجى انك:یـعلــن  4

الوالیات , ، الوالیات المتحده االمریكیھ٠٧٠٠٣رد، بلوم فیلد، نیوجیرسى شارع بو١٥١٥:المركز العــام
المتحدة االمریكیة

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٧/٠٢/٢٠١٤الصادرة بتاریخ ٢٦٥٥٩لبراءة االختراع رقم 

عملیھ الستخالص ثانى اكسید الكربون من خلیط غاز:فى شـــأن

سھیر میخائیل رزق:ل ـیـوكــال

باندرول لیمتد:یـعلــن  3

بریطانیا, المملكة المتحدة-ایھ ار ١٥٢ادلیستون، سورى  كیھ تى , ستیشن رود٦٣:المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٠٦/٠٨/٢٠١٣الصادرة بتاریخ ٢٦٣٢٣لبراءة االختراع رقم 

لوح مانع لإلستخدام مع أداة تثبیت مساكة قضیب:فى شـــأن

سلوى میخائیل رزق.او/سامیة میخائیل رزق و .او/سھیر میخائیل رزق و:ل ـیـوكــال
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في.ایروكج بي :یـعلــن  6

ھولندا, بیردین ھیلدر ھولندا١٧٨٦ان ال ١٠تاكلرسویج :المركز العــام

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

١٨/١٢/٢٠١٦الصادرة بتاریخ ٢٧٨٣٣لبراءة االختراع رقم 

وعاء للسوائل:فى شـــأن

ناھد ودیع رزق:ل ـیـوكــال

ب كوربوریشن نورث امریكا انك. ب :یـعلــن  5

، الوالیات المتحده االمریكیة٦٠٥٥٥وینفیلد رود وارنفیل ، الینوى ٤١٠١:ـامالمركز العـ

فى منح رخصة استغالل فى جمھوریة مصر العربیة:عن الرغبة

٢١/١٢/٢٠١٤الصادرة بتاریخ ٢٦٩١٤لبراءة االختراع رقم 

نظام حفر بعیدا عن الشاطى:فى شـــأن

مكتب عبد الھادى :ل ـیـوكــال



40
40

بیان
متنازل عنھبالطلبات التى صدرت لھا قرارات باعتبارھا



41
41

(21)2007080834 ١-

(22)٠٨/٠٨/٢٠٠٧

شركة مساھمھ بلجیكیة - جالكسو سیمزكلین بیولوجیكالز  اس أیھ (71)

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

اح یستخدم فیروسات دائریة مضعفھ لإلعطاء عن طریق الفملق(54)

سمر أحمد اللباد(74)

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

(21)2010040705 ٢-

(22)٢٩/٠٤/٢٠١٠

شركھ محدوده باربادوس-موندى فارما انترناشیونال لیمتد  (71)

ھامیلتون اتش ا م جیھ ٢٣٣٢بي اوه بوكس اتش ام . ال فیل روود -بار  ١٤. موندى فارما ھاوس 
باربادوس- باربادوس- اكس  

التعقیمعامل تثبیت رغوة لتركیبة یود مستخدمھ في (54)

سمر اللباد (74)

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

(21)2010040706 ٣-

(22)٢٩/٠٤/٢٠١٠

ا ل تي دى. كال سى اوه اوتسوكا فارماسوتی(71)

الیابان- الیابان- ١٠١٨٥٣٥طوكیو . كي یو . شیودا . شومي - ٢.تسوكاساماشي - كاندا  ٩- ١

مركب حلقى غیر متجانس وتركیبھ صیدالنیھ منھ(54)

سمراحمد اللباد(74)

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



42 42

(21)2010050769 ٤-

(22)١١/٠٥/٢٠١٠

بوھرنجر انجلھایم انترناشیونال ج م ب ھـ  ، شركھ محدوده المسئولیھ(71)

المانیا-ام رین ، المانیاانجلھایم ٥٥٢١٦- بینجر ستراس ، د  ١٧٣

مثبطات تضاغف فیروس نقص المناعھ االدمى(54)

سمر احمد اللباد(74)

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

(21)2010081330 ٥-

(22)٠٨/٠٨/٢٠١٠

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-الدقى-المركز القومى للبحوث مكتب اتصال براءات االختراع  / شارع التحریر٣٣

التاثیر الوقائى لزیت الثوم على الفئران المصابھ بااللتھاب الكبدى التجریبى(54)

ى للبحوثالمركز القوم(74)

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

(21)2011060906 ٦-

(22)٠٢/٠٦/٢٠١١

عاطف السعید رزق یوسف(71)

مصر-ش الشھید دمحم حنفي١٤- قسم االشاره  -الزقازیق  - ھ الشرقیھ  محافظ

محبس غاز اتوماتیكي (54)

عاطف السعید رزق یوسف(74)

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



43 43

(21)2014020162 ٧-

(22)٠٥/٠٢/٢٠١٤

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

طریقة لتحضیر الوقود الحیوى من مخلفات الدھون و االنتھاء بصفر مخلف(54)

منى دمحم فرید- امال یوسف -ماجده محسب (74)

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

(21)2014020165 ٨-

(22)٠٥/٠٢/٢٠١٤

المركز القومى للبحوث(71)

مصر-الدقى- مكتب اتصال براءات االختراع -المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣

االلتھابیة بعد حقن كوالي تأثیر العالج بالخالیا الجذعیة المشتقة من األنسجة على االكسدة واالستجابة(54)
الدھون عدیدة  السكاریات 

منى دمحم فرید- امال یوسف -ماجده محسب (74)

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

(21)2014030440 ٩-

(22)٢٠/٠٣/٢٠١٤

شركة محدودة مالیزیة-نومونى بي تي إي ال تي دي(71)

-٤٠٨٥٦٤، سنغافورة )لوبي بي(تیتشبارك یو بي آي ٠٩-٠٢# یو بي آي كریسینت ١٠
مالیزیا-مالیزیا-سنغافورة 

نظام وطریقھ لشراء مستندات الكترونیھ(54)

سمر اللباد (74)

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



44 44

(21)2014040515 ١٠-

(22)٠١/٠٤/٢٠١٤

جود كرامدمحم عبد التواب عبد المو(71)

مصر-شارع الجناین-مركز القوصیھ  - محافظھ اسیوط  

زئبق احمر طریقة لتصنیع الفضھ لمعدن ذھبى         (54)

دمحم عبد التواب عبد الموجود كرام(74)

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

(21)2014081381 ١١-

(22)٣١/٠٨/٢٠١٤

المركز القومى للبحوث(71)

- الدقى-مكتب اتصال براءات االختراع - المركزالقومي للبحوث / شارع البحوث ٣٣-١٢٦٢٢
مصر

یمة غذائیة وصحیة عالیة لتغذیة تالمیذ المدارسفطائر ذات ق(54)

ماجده / المركز القومى للبحوث ویمثلھا السیده -تفویض نقطھ االتصال بمكتب براءات االختراع (74)
محسب السید واخرین

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



45

45

بیان
كنتكأن لم باعتبارھا بالطلبات التى صدرت لھا قرارات 



46

46

2012061159 (21) ١-

٢١/٠٦/٢٠١٢ (22)

إیھ.بى. بیجنون إسنوفو

فلورنس ، إیطالیا٥٠١٢٧-، آى٢فلیس ماتیوسى ، فیا

(71)

حابك قابل للتاكل لھ بروز محورى   (54)

فكریھ مكتب عبد الھادى للملكیھ ال (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2013101667 (21) ٢-

٣٠/١٠/٢٠١٣ (22)

.لیمتد) بتي(ین جروب ذي نیو ریكالمیش

, .أوكسفورد رود، أیللوفو ، ساندتون، جوتینج، جنوب أفریقیا٢٦٣

(71)

وحدة تسخین بالتیارات الحثیة الكھربائیة (54)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم لة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل عربى، لوحاتمستند الوكا

سداد مصروفات الفحص



47 47

2016081306 (21) ٣-

٠٨/٠٨/٢٠١٦ (22)

الندمارك جرافیكس كوربوریشن

ده الوالیات المتح- ٧٧٠٤٢، ھوستون ، تكساس ٢سیتى ویست بولفارد ، بیلدنج ٢١٠٧
, االمریكیھ

(71)

نماذج تركیبیة مبسطة لحساب خواص الموائع المختلطة في شبكة سطحیة عامة (54)

سمر احمد اللباد (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكامل 

سداد مصروفات الفحص

2016081319 (21) ٤-

١٠/٠٨/٢٠١٦ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –الندمارك جرافیكس كوربوراشن 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢تي اكس , ھوسون ٢.بلدج , .سیتي ویست بلفد ٢١٠٧

(71)

نمذجة أسطح جیولوجیة باستخدام قیود غیر عُقدیة أحادیة الجانب من أسطح مجاورة في التسلسل 
الطبقي

(54)

سمر أحمد اللباد  (74)

:تقدیم أى من المستندات التالیةالطلب كأن لم یكن لعدم:التقریر القانونى
الرسم ،ولعدم مل عربى، لوحاتمستند الوكالة، مستند السجل التجارى، مستند التنازل ،الوصف الكا

سداد مصروفات الفحص



48 48

2016081329 (21) ٥-

١١/٠٨/٢٠١٦ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –الندمارك جرافیكس كوربوراشن 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢, ھوستون ٢.بلدج . سیتي ویست بلفد ٢١٠٧

(71)

ل لحساب خلط موائع مختلفة في شبكة سطحیة مشتركةنموذج نفط أسود معدَّ  (54)

سمر أحمد اللباد  (74)

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

سداد مصروفات الفحص

2016081330 (21) ٦-

١١/٠٨/٢٠١٦ (22)

شركة مساھمة أمریكیة –الندمارك جرافیكس كوربوراشن 

الوالیات المتحدة االمریكیة, ٧٧٠٤٢, ھوستون ٢. بلدج , .ویست بلفد ٢١٠٧

(71)

محاكاة خزان تركیبیة فعالة وقویة باستخدام غالف طوري سریع (54)

اللباد سمر أحمد (74)

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

سداد مصروفات الفحص



49
49

بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالبراءات ألحكام قانون ـً
٢٠٠٢لسنھ ٨٢حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 

لعدم سداد الرسوم السنویة



50
50

24384 (11) ١

2003060538 (21)

عملیة وجھاز للمرسرة المتواصلة لغزول المنسوجات (54)

ماریو مینوتى      (71)

سمر احمد اللباد  (74)

26752 (11) ٢

2012010067 (21)

عملیھ و جھاز للتخلص من النیتروجین الناتج من غازات المداخن (54)

النمسا     - شركھ مساھمھ- سشینش جى ام بى  (71)

سمر اللباد  (74)

22114 (11) ٣

1997060546 (21)

ضمادات مضادة للمیكروبات (54)

سایون نارو ویفینج     - اسرائیل فابیرانستبتوت-یسوم ریسبرش دیفلوبنت كومبانى اوف (71)

دمحم دمحم بكیر  (74)

22423 (11) ٤

2000060767 (21)

الحمحطة وطریقة النتاج ماء عذب من الماء الم (54)

سیجبجورن لیونج     - لیف اس درابلوس-بجورن لیونج (71)

سمراحمد اللباد (74)



51 51

23203 (11) ٥

2002060738 (21)

عملیھ تقنیھ لتصنیع مركب تروبینول  (54)

ج     .بوھرینجر انجلھایم فارما ك م ب ه اندكو ك  (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

23425 (11) ٦

2001060672 (21)

طریقة للتصحیح والتصنیف للتحویل من نظام االعداد القیاسى الى النظام الرقمى (54)

احمد هللا دمحم عبد الظاھر      (71)

احمد هللا دمحم عبد الظاھر (74)

23856 (11) ٧

1999060701 (21)

مشتقات ثنائیة األریل عالجیة (54)

جالكسو  جروب لیمتد      (71)

منى دمحم بكیر (74)



52 52

24184 (11) ٨

2002060661 (21)

جھاز الستنشاق المسحوق الجاف یستخدم عن طرق الرئة  (54)

انى لیمتد     أوتسوكا فارماسوتیكال كومب (71)

سمر اللباد  (74)

24224 (11) ٩

1998060742 (21)

ملح اومبیرازول صودیوم (54)

أسترا أكتیبوالج ، شركة مساھمة      (71)

ھدى احمد عبد الھادى  (74)

24675 (11) ١٠

2000060749 (21)

نجومایلنیز القلوى لالستخدام كمستحضر منظم للوجبات الغذائیة أو تركیبھ تشمل على انزیم اسف
كاضافة غذائیة أوكمنتج صیدالنى (54)

میندیس إس یو أر إل      (71)

سمر أحمد اللباد (74)



53 53

24998 (11) ١١

2007111315 (21)

البقاء على تشغیل صمام االمانطریقھ وجھاز للحقن المستمر لمائع فى فتحھ بئر مع ا (54)

بى جیھ سیرفیسیز كومبانى      (71)

نزیھ اخنوخ صادق الیاس (74)

25022 (11) ١٢

2003060536 (21)

نظام لعالج الغزول بشكل متواصل عن طریق موائع للمعالجھ وعلي وجھ التحدید لمرسرتھا تحت 
الشد (54)

ماریو مینوتى      (71)

سمر احمد اللباد (74)

25277 (11) ١٣

2007121435 (21)

موائع لمعالجة تكوین تحت أرضي وبولیمرات مشتركھ لتخفیض االحتكاك والطرق المرتبطھ بھا (54)

أي ان سي     , ھالیبورتون اینیرجي سیرفیس  (71)

ر أحمد اللبادسم (74)



54 54

25313 (11) ١٤

2008122025 (21)

وسیلھ استنشاق محسنھ لمسحوق جاف (54)

سى اى بى ال ایھ لیمتد      (71)

سمر اللباد (74)

25558 (11) ١٥

2008122051 (21)

اطار ھیكل عربة سكة حدید (54)

باردیر ترانسبورتیش ج م ب ه     بوم (71)

دمحم دمحم بكیر (74)

25637 (11) ١٦

2008122094 (21)

وصلة رأس وذیل (54)

داكتس اس ایھ نیدیر السینج اوستیریش       (71)

سمر أحمد اللباد (74)



55 55

25880 (11) ١٧

2009121767 (21)

جھاز حقن (54)

بایر انتلیكتیوال بروبیرتى جى ام بى اتش       (71)

ھدى سراج الدین  (74)

25971 (11) ١٨

2008122013 (21)

طریقة وجھاز لمعالجة تیار ھیدروكربونى  (54)

فى     . شل انترناشیونال ریسیرش ماتشابیج بى  (71)

للبادسمر ا (74)

26008 (11) ١٩

2010122104 (21)

تجمیعھ محرك (54)

بي بي اكسبلوراشن اوبیراتنج كومباني لیمتد      (71)

سمر احمد اللباد (74)



56 56

26101 (11) ٢٠

2000060739 (21)

مشتقات ایثان سلفونیل بیبریدین (54)

ایفوتك انترناشیونال جى ام بى اتش       (71)

سمر اللباد (74)

26363 (11) ٢١

2010122116 (21)

بیانات سریعة أساسھا بیانات كفایة داخلیة لتقییم سالمة خط أنابیب  (54)

یمتد     ب اكسبلوریشن اوبراتنج كومباني ل.ب-ب كوربوریشن نورث امریكا انـك. ب  (71)

ھدى احمد عبد الھادى (74)

26381 (11) ٢٢

2009121870 (21)

طریقة لتعریف البكتریا المؤكسدة للبروبان (54)

أیھ     . بي. اي ان أي أس (71)

سمراحمد اللباد  (74)



57
57

26585 (11) ٢٣

2011112020 (21)

م والمنتج الناتجطریقھ لتثبیت فیل (54)

.     جوباین جالس فرانسشركھ فرنسیھ مساھمھ-سانیت (71)

ھدى سراج الدین (74)

26850 (11) ٢٤

2011111901 (21)

جھاز تفاعل حیوى غشائى الوساط معلقھ وطریقھ عملیھ تشمل مجموعھ معلقھ (54)

شركھ البترول العربیھ السعودیھ     -دسترى انكسیمینز ان (71)

یوسف دمحم حافظ (74)

26961 (11) ٢٥

2012122023 (21)

طریقھ وجھاز الزالھ التشویش من البیانات الزلزالیھ (54)

سي جي جي فاریتاس سیرفیس اس ایھ  شركھ مساھمھ فرنسیھ      (71)

اللبادسمر احمد (74)



58 58

27173 (11) ٢٦

2011111974 (21)

طریقھ لتثبیت فیلم رفیع  ومواد ناتجھ (54)

جوباین جالس فرانس     -سانیت (71)

ناھد ودیع رزق (74)

27626 (11) ٢٧

2011111902 (21)

طریقھ تشمل مناطق متعدده لمفاعل بیولوجىغشائى الوساط معلقھ و) بیولوجى ( جھاز تفاعل حیوى  (54)

شركھ البترول العربیھ السعودیھ     -سیمینز اندسترى انك (71)

یوسف دمحم حافظ (74)



59

59

بیان

االتى انقضت الحقوق المترتبة علیھا وفقبالطلبات  ألحكام قانون حمایة ـً
لعدم ٢٠٠٢لسنھ ٨٢حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقانون رقم 
سداد الرسوم السنویة



60

60

2009121763 (21) ١-

٠٣/١٢/٢٠٠٩ (22)

وطرق استخدامھاNOTCH١NRRأجسام مضاده لمضاد  (54)

GENENTECH, INC. (71)

سمر اللباد  (74)

2010122036 (21) ٢-

٠٢/١٢/٢٠١٠ (22)

تولیفات أشباه القنب ذات تأثیرات مضادة لألورام (54)

GW PHARMA LIMITED-OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LIMITED

(71)

سمر اللباد  (74)

2010122037 (21) ٣-

٠٢/١٢/٢٠١٠ (22)

او sermمثل عوامل (اشباه القنب فى تولیفھ مع عوامل عالجیھ كیمیائیھ من غیر اشباه القنب 
عوامل الكلھ

(54)

GW PHARMA LIMITED-OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LIMITED (71)

سمر احمد اللباد (74)

2010122103 (21) ٤-

١٢/١٢/٢٠١٠ (22)

P٧٥الكانون جدیده واستخدامھا كمثبطات -١-)مقنطر-ببرازینیل( مشتقات  (54)

SANOFI-AVENTIS (71)

سمر احمد اللباد (74)



61 61

2010122119 (21) ٥-

١٤/١٢/٢٠١٠ (22)

تركیبھ صیدالنیھ (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (71)

سمر احمد اللباد (74)

2011101700 (21) ٦-

١٠/١٠/٢٠١١ (22)

وحده معالجھ ماء مطر            (54)

LEONARD, Owen, Thomas (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2011112005 (21) ٧-

٢٨/١١/٢٠١١ (22)

- ٢H-میثیل-٢] (میثیل] فینیل) تراي فلورو میثیل(بیس- ٥، ٣[[[-٥-)٥S[[(-٤- حمض ترانس
] یل-١-بنزازیبین- ١- ١H- داي میثیل-٩، ٧-تترا ھیدرو - ٥، ٤، ٣، ٢-]امینو)یل- ٥- تترازول

سیكلو ھكسان كربوكسیلي-]میثیل
(54)

ELI LILLY AND COMPANY (71)

مكتب عبد الھادى  (74)

2011112022 (21) ٨-

٣٠/١١/٢٠١١ (22)

كینولینون[ c-٥، ٤]ایمیدازولو -١Hمشتقات  (54)

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD (71)

ھدى سراج الدین  (74)



62 62

2011122060 (21) ٩-

٠٧/١٢/٢٠١١ (22)

ابتامیر لكیماز واستخدامھ (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD-RIBOMIC INC (71)

سمر احمد اللباد (74)

2011122065 (21) ١٠-

٠٨/١٢/٢٠١١ (22)

miRNAثبطات ومحاكیات موتیفات تعدیل كیمیائي لم (54)

MIRAGEN THERAPEUTICS (71)

سمر اللباد  (74)

2012010009 (21) ١١-

٠٢/٠١/٢٠١٢ (22)

استخدام واحده من تولیفات اشباه القنب النباتي في عالج الصرع (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LIMITED-GW PHARMA LIMITED (71)

بادسمر احمد الل (74)

2012061044 (21) ١٢-

١٠/٠٦/٢٠١٢ (22)

استخدام الطاقھ الشمسیھ في انضاج الخبز واالطعمھ وزراعھ السطوح ومعالجھ قش االرز  (54)

Ahmed Shawky M. El Gesr (71)

احمد شوقى دمحم الجسر (74)



63 63

2012061107 (21) ١٣-

١٤/٠٦/٢٠١٢ (22)

طبیعى مضاد للفطریات و البكتیریامستحضر طبى  (54)

Ahmed Zein El-Abdein Abdel Azeiz-Aly Farouk Shamseddin (71)

احمد زین العابدین عبد العزیز (74)

2012121992 (21) ١٤-

٠٢/١٢/٢٠١٢ (22)

تحضیرھا ثاني كربوكسامید، -)١H(-٨، ٢- بیرازین] A- ٢، ١[ثاني ھیدرو بیرولو -٤، ٣مشتقات 
واستخدامھا العالجي

(54)

SANOFI (71)

سمراحمد اللباد (74)

2012121999 (21) ١٥-

٠٣/١٢/٢٠١٢ (22)

فرامل ماسكھ ذات میكانیكیھ قفل (54)

INVENTIO AG (71)

ناھد ودیع رزق (74)

2012122014 (21) ١٦-

٠٥/١٢/٢٠١٢ (22)

ویة على نیتروجینمركبات أریل مغایر محت (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (71)

ناھد ودیع رزق (74)



64 64

2012122024 (21) ١٧-

٠٦/١٢/٢٠١٢ (22)

جھاز وعبوة لمعدة تشّرب (54)

BRITANNIA PHARMACEUTICALS LIMITED (71)

سمراحمد اللباد (74)

2012122044 (21) ١٨-

١١/١٢/٢٠١٢ (22)

مركب بیبریدینیل كمعدل لنشاط مستقبل كیموكین (54)

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2012122120 (21) ١٩-

٢٤/١٢/٢٠١٢ (22)

عامل عالجى یتمیز باالطالق المستمر لعالج ارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوى   (54)

TEIJIN PHARMA LIMITED (71)

سمراحمد اللباد (74)

2013010007 (21) ٢٠-

٠١/٠١/٢٠١٣ (22)

فینوكسى میثیل بیرولیدین-٣من مركب ) كریستالیھ(اشكال بللوریھ  (54)

THERAVANCE, INC. (71)

ھدى سراج الدین (74)



65

2013060953 (21) ٢١-

٠٣/٠٦/٢٠١٣ (22)

D.NL H,P.S.S منظف صناعى  (54)

MAGDY AMEEN MOHAMED EL   SAID (71)

مجدى امین دمحم السید احمد (74)

2013101663 (21) ٢٢-

٢٩/١٠/٢٠١٣ (22)

مشتقات بیرازول مفیدة كمثبطات ألدوستیرون سینثاز (54)

ELI LILLY AND COMPANY (71)

ایلي لیلي اند كومباني (74)

2013111787 (21) ٢٣-

٢٠/١١/٢٠١٣ (22)

تجھیزات لتغییر المسارات السائلة/تركیبات (54)

KSB AKTIENGESELLSCHAFT (71)

ناھد ودیع رزق (74)

2013121862 (21) ٢٤-

٠٥/١٢/٢٠١٣ (22)

BACE٢او /وBACE١اوكسازینات كمثبطات ٣،١-الكیل-ھالوجین (54)

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (SWITZERLAND)-SIENA BIOTECH
S.P.A

(71)

سمر احمد اللباد (74)



66 66

2013121870 (21) ٢٥-

٠٨/١٢/٢٠١٣ (22)

ADP- ٢اجسام مضاده لریبوزیل سیكالز  (54)

Oxford Biotherapeutics Ltd. (71)

ھدى سراج الدین (74)

2013121879 (21) ٢٦-

١٠/١٢/٢٠١٣ (22)

بیرولوبیریمیدین كربوكسامید جدیدة-مشتقات فثاالزینون   (54)

TAKEDA GMBH (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2013121896 (21) ٢٧-

١٢/١٢/٢٠١٣ (22)

- ١M- ١H- میثیل-٤(-٥-N- [امینو[بیریمیدینیل- ٢- )بیریدینیل- ٣(-٤]]-٣-میثیل-٤اطالق معدل ل 
.بنزامید ذائب باستخدام االحماض العضویھ[فینیل)فلورومیثیلتراى (-٣-)یل- ١- ایدازول

(54)

Novartis AG (71)

ھدى انیس سراج الدین (74)

2013121935 (21) ٢٨-

١٨/١٢/٢٠١٣ (22)

خرطوشة ذات موس مزودة بعنصر اتصال بالجلد (54)

THE GILLETTE COMPANY (71)

مكتب عبد الھادى (74)



67 67

2013121958 (21) ٢٩-

٢٢/١٢/٢٠١٣ (22)

نظائر فلورو ارجولین جدیده (54)

MAP PHARMACEUTICALS, INC (71)

سمر اللباد  (74)

2013121984 (21) ٣٠-

٢٦/١٢/٢٠١٣ (22)

تركیبھ دوائیھ موضعیھ للعین تحتوي على ریجورافنیب (54)

BAYER HEALTHCARE LLC (71)

دى فاروق مبارك شا (74)

2013121985 (21) ٣١-

٢٦/١٢/٢٠١٣ (22)

مركبات عالجیة وطرق استخدامھا (54)

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (71)

سمراحمد اللباد (74)

2013121990 (21) ٣٢-

٢٩/١٢/٢٠١٣ (22)

امیالز-الصور المتغیره من الفا (54)

NOVOZYMES A/S (71)

سمر احمد اللباد  (74)
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2013121991 (21) ٣٣-

٢٩/١٢/٢٠١٣ (22)

أمیالز- طریقة لفحص ألفا (54)

NOVOZYMES A/S (71)

سمراحمد اللباد (74)

2013121996 (21) ٣٤-

٣٠/١٢/٢٠١٣ (22)

ALK١بیرولوترایازینات مستبدلھ مع ھیدروكسي میثیل اریل كمثبطات  (54)

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH-BAYER PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT

(71)

شادى فاروق مبارك  (74)

2014050804 (21) ٣٥-

١٩/٠٥/٢٠١٤ (22)

جھاز انتاج الغاز المحسن (54)

Omar Ahmed Mohamed Omar Elebyani (71)

عمر احمد دمحم عمر االبیانى (74)

2014060893 (21) ٣٦-

٠٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

نظام المنصة القائمة والمستودعات الغاطسة لخدمة الموانئ البحریة (54)

Abdelhalem  Abdelkader Abdelhalem (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)



69 69

2014060894 (21) ٣٧-

٠٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

لمناورةغواصة الحاویات سریعة ا (54)

Abdelhalem Abdelkader Abdelhalem (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

2014060895 (21) ٣٨-

٠٤/٠٦/٢٠١٤ (22)

المیناء العائم المتنقل متعدد الخدمات (54)

Abdelhalem Abdelkader Abdelhalem (71)

نقطھ اتصال جامعھ اسكندریھ  (74)

2014060941 (21) ٣٩-

١٠/٠٦/٢٠١٤ (22)

جھاز وثبة الرشاقة (54)

Hosam Hassan Ahmed Gadallah Shoman (71)

حسام حسن احمد جاد هللا شومان (74)

2014060951 (21) ٤٠-

١١/٠٦/٢٠١٤ (22)

جھاز تولید الكھرباء من الماء (54)

MOHAMED Saber Abdalla Mohamed (71)

دمحم صابر عبد هللا دمحم (74)
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2014061042 (21) ٤١-

٢٢/٠٦/٢٠١٤ (22)

جئ إى باو   (54)

Mohamed Hussein Abed Alaziz Hussein Shahein (71)

دمحم حسین عبد العزیز حسین شاھین (74)

2014061045 (21) ٤٢-

٢٣/٠٦/٢٠١٤ (22)

)ــ البنزین ــ الدیزل الھواء ( مكینة تعمل بــ  (54)

SHABAN ELSID AHMED (71)

(74)

2014061075 (21) ٤٣-

٢٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

جھاز تولید الكھرباء ذاتى التشغیل (54)

Mohamed Saber Abdalla Mohamed (71)

(74)

2014061079 (21) ٤٤-

٢٥/٠٦/٢٠١٤ (22)

ة المؤسسات السیاحیة الرسمیة المصریةالنظام الرقمي إلدار (54)

ABD EL RAHMAN AHMED ABD EL HAI ABD EL GHANI (71)

عبد الرحمن احمد عبد الحى عبد الغنى (74)
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2014111927 (21) ٤٥-

٣٠/١١/٢٠١٤ (22)

ھیدروكسى أیزو بیوتیریك عن طریق التكنولوجیا الحیویة- ٢إنتاج حمض  (54)

EVONIK DEGUSSA GMBH (71)

ناھد ودیع رزق (74)

2014121960 (21) ٤٦-

٠٤/١٢/٢٠١٤ (22)

تركیبھ ُحبیبیھ خاصھ بمنتجات غذائیھ تشتمل على مستحلب (54)

DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS (71)

سمر اللباد (74)

2014121968 (21) ٤٧-

٠٧/١٢/٢٠١٤ (22)

ضاغط طارد مركزي) رفاص(دفاعھ تبرید  (54)

NUOVO PIGNONE Srl A Joint Stock Company Organized and Existing (71)

عمرو الدیب  (74)

2014121996 (21) ٤٨-

١٠/١٢/٢٠١٤ (22)

وسیلھ لفتح حاویھ منتجات یمكن صبھا (54)

IPI S.R.L (71)

سمر اللباد (74)
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2014122010 (21) ٤٩-

١١/١٢/٢٠١٤ (22)

جھاز مزود بحاجز قابل لالختراق وابره اغالق (54)

DR. PY INSTITUTE LLC (71)

سمر اللباد (74)

2014122048 (21) ٥٠-

١٨/١٢/٢٠١٤ (22)

الدقیقھRNASمن ١٥-MIRمثبطات عائلھ  (54)

MIRAGEN THERAPEUTICS, INC (71)

للبادسمر ا (74)

2015060899 (21) ٥١-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

النشافة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015060901 (21) ٥٢-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

فزاقة تمر (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- اتصال مكتب براءات االختراع نقطھ  (74)



73 73

2015060902 (21) ٥٣-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

خاتم لمبة وأسورة لمبة وعقد لمبة ودبوس لمبة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015060903 (21) ٥٤-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

)السحریة( المرایا الخلفیة  (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015060904 (21) ٥٥-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

كمامة مانعة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- االختراع نقطھ اتصال مكتب براءات  (74)

2015060905 (21) ٥٦-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

الكراشة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)



74 74

2015060907 (21) ٥٧-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

الریمت (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015060909 (21) ٥٨-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

السنادة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015060911 (21) ٥٩-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

زمامةال (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015060912 (21) ٦٠-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

الشماسة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)



75 75

2015060913 (21) ٦١-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

جھاز الدینر (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- نقطھ اتصال مكتب براءات االختراع  (74)

2015060914 (21) ٦٢-

٠٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

الیانة (54)

Sana Mohamed Abd Al Moez (71)

جامعة الفیوم- راع نقطھ اتصال مكتب براءات االخت (74)

2015060946 (21) ٦٣-

١٠/٠٦/٢٠١٥ (22)

المطفأة الذكیة  (54)

Romany Fayez  Abdo Zaki (71)

(74)

2015061045 (21) ٦٤-

٢٣/٠٦/٢٠١٥ (22)

شحنة جسم االنسان (54)

Karim Yasser Ali Ali Elsayed Mekawy (71)

(74)



76
76

2015061063 (21) ٦٥-

٢٨/٠٦/٢٠١٥ (22)

جھازلتحویل ثانى اكسید الكربون الى مركبات ھیدروكربونیھ (54)

elsaied elsaied ali almaleh (71)

(74)

2015061066 (21) ٦٦-

٢٩/٠٦/٢٠١٥ (22)

٣٨٠Vمفتاح إنذار مبكر لمنع إحتراق الموتور  (54)

Ahmad Al-Sayyid Haridy Husain (71)

(74)
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77

استدراك رسوم سنویة 



78
78

ب  دد /١٤/٢٠٠٧PCTتم النشر عن سقوط الطل راع ع راءات االخت دة ب دة ) ٧٦٢(بجری بجری
ن ٢٠١٥فبرایر  دال م ب ١٤/٢٠٠٧بطریق الخطأ ب ر طل ى ویعتب سارى رسوم ) PCT(وطن

ـ :سنویة وبیانات ھذا الطلب

(11)٢٥٠٥٧ ٩-

(21)٢٠٠٧٠١٠٠١٤

موقد لھ قطاعات متعددة للھب(54)

إل. آر. دیفیندي إیتالي إس(71)

ھدى سراج الدین (74)
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