
 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱ 

 

رقم  ت
 البراءة

 الجنسية أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانه اسم االختراع التصنيف الدولي تاريخ المنح

۱ ٤٤۲۲ ۳/۱/۲۰۱٦ F02D29/02   جهاز تعزيز احتراق الوقود لمحركات
 ۰االحتراق الداخلي

 

 ليم يون سيك-۱
 ام جون -۲

 ميازكي تيتسويا -۳
 

 كوري ليم يون سيك

۲ ٤٤۲۳ ٤/۱/۲۰۱٦ A61K31/427 
A61P31/04 

C07D417/14 

مركبات احادي باكتام عضوية لعالج 
 ۰العدوى البكتيرية

 فاير ساي -۱
 انطوني كازرز -۲
 اكزايودنك الين -۳

 مايكا لندفال -٤
 كلين مسينرو -٥
 هانز موشر -٦
 فلوكرت ريك -۷
 ميليانا جاندرا -۸

 روبرت سمبسون -۹
 ارجانج وايفرو- ۱۰
 كلنج منك زو -۱۱

 

 سويسري نوفارتس اي جي

۳ ٤٤۲٤ ٤/۱/۲۰۱٦ A62D3/03 
C01B17/16 

من  عملية النتأج معلقات  مائية ثابتة
الكبريت ابتداًء منكبريتيد الهيدروجين 

 ۰واالزالة الممكنة للمعلقات الناتجة

 رتو دي انجيلسالبي -۱
 باولوبوليسيل -۲

 روبيرتو سكاتولن -۳
 

 ايطالي ايني اس بي اي
 

٤٤ ٤۲۸ ۱۱/۱/۲۰۱٦ A61K31/00  صيغ لالعطاء بالفم من
 ۰ديفيرازيروكس

 جاي اي الين زانك -۱
 اندراجيت كوش -۲

 
 
 

 سويسري نوفارتس اي جي
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٤٤  ٥۲۹ ۱۱/۱/۲۰۱٦ C07D417/14 
A61K31/506 

–اون -۲-مشتقات اوكسازوليدين 
 ۰بيريميدين

 روبن الس -۱
 باسكال فورتي -۲
 فرانك ستيفان -۳
 اندريس لكنز -٤
 هنرك روجر -٥

 سويسري نوفارتس اي جي

٤٤ ٦۳۰ ۱۱/۱/۲۰۱٦ C10G67/04  عملية التحول الكلي لشحنات التغذية
 الثقيلة الى مواد مستقطرة

 ماريو مارجيونا -۱
 سلفاتور ميلي -۲
 جي باترونلواي -۳
 البيرتو ديلبانسو -٤
 نكوليتا بنرايتي -٥

 ايطالي ايني اس بي اي

۷ ٤٤۳۱ ۱۲/۱/۲۰۱٦ C07D471/04 
A61K31/4375 

مركبات حلقية مخلقة منشطة لمستقبل 
IP 

 ستيفن جون -۱
 كاثرين لبالنس -۲

 ستيفن كارل -۳
 البرتو ديلبانوسو -٤
 نكوليتا بترايتي -٥

 سويسري نوفارتس اي جي

۸ ٤٤۳۲ ۱۲/۱/۲۰۱٦ C10G67/04  عملية للتحويل الكلي للمواد الخام
 الثقيلة الى مواد مستقطرة 

 ماريو مارجيونا  -۱
 سلفاتور ميلي -۲
 لوايجي باترون -۳

 البرتو ديلبانوسو
 نكوليتا بترايتي -

 ايطالي ايني اس بي اي

۹ ٤٤۳۳ ۱۳/۱/۲۰۱٦ A61K45/05 
A61K31/519 
A61K31/4425 

العالج باستخدام مثبطات كيناز 
 تيروسين بروتون وعالج مناعي

 رونالد ليفي -۱
 بيتي تشانغ -۲
 جيباتريك ان -۳

 امريكي فارماسايكليكس انك

۱۰ ٤٤۳٤ ۱۳/۱/۲۰۱٦ F16L15/00 روسيل ايلدير -۱ وصلة انبوبية ملولبة 
 مايلون بيرتراند -۲
 اوكو يوسوكي -۳

فالوريك مانيسمان اويل -۱
 & كاز فرانس

نيبون ستيل &  -۲
 سوميتومو كوربوريشن

 فرنسي
 

 ياباني
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۱۱ ٤٤۳۷ ۲۰/۱/۲۰۱٦ A61K39/00  اجسام مضادة لـIL-17A  واستخدامها
في عالج امراض المناعة الذاتية 

 واالمراض االلتهابية

 فرانكو داي بادوفا -۱
 توماس هوبر -۲

 جين ميشيل -۳

 سويسري نوفارتس اي جي

۱۲ ٤٤۳۸  ۲۰/۱/۲۰۱٦ B65D17/00 
F17C13/00 

 كورت الكس -۱ خزان منخفض درجة الحرارة 
 ايكور سبالوسكي -۲

 جينفير بردون -۳
 كوشوا كولدستين -٤

 وليام دول -٥
 جون تراكر -٦

 جون هوي زانك -۷
 

 ياباني اي اتش اي كوربوريشن 

۱۳ ٤٤٤۲ ۲٥/۱/۲۰۱٦ A61K31/397  تكوينات مثبطة المناعة ذات الصلة او
 SIPONIMODالمتعلقة في 

 فليب بوليوت -۱
 ايميرك رايناود -۲

 

 سويسري نوفارتس اي جي

۱٤٤٤ ٤۳ ۲٥/۱/۲۰۱٦ A61K38/03 
A61K38/04 

بيتيدات وتركيبات لمعالجة تلف 
 المفصل

 كرستين جونسن -۱
 جين شاي -۲

 

 برمودا اي ار ام ال ال سي 

۱٤٤٤٤ ٥ ۲٥/۱/۲۰۱٦ A61K31/47 
C07D471/04 

 كارلوس كاريكا  -۱ ايميدازولينات كمثبطات كيناز دهني
 فردرك  ستاوفير -۲

 باسكال فورت -۳
 

 سويسري نوفارتس اي جي

۱٤٤٤٦ ٦ ۲٦/۱/۲۰۱٦ C07C7/09 
F25J3/02 

طريقة لمعالجة غاز طبيعي مغذي 
للحصول على غاز طبيعي وجزء 

 مقتطع من الهيدروكربونات
 +C5ومنشأة تابعة لها ، 

 
 

 بارادوسكي هنري -۱
 فافارد سلفان -۲

 فرنسي تكنب فرنس
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۱۷ ٤٤٤۸ ۳۱/۱/۲۰۱٦ B01D53/24  جهاز لفصل وسط متعدد المكونات
 وممر فوهة له

 باجيروف ليف اركاديفيتش -۱
ديميتريف ليونارد  -۲

 ماكروفيتش
 فيغين فالديمير ايساكوفيتش -۳

ايمايف ساالفات  -٤
 زاينيتدينوفيتش

اس غاز تيكنولوجيز ال  3
 تي دي 

 قبرصي

۱۸ ٤٤٥۰ ۲/۲/۲۰۱٦ A61K31/506 
C07D239/48 

 صيغ لجرعة صيدالنية
 

 سويسري نوفارتس اي جي سوزي رايبيور

۱۹ ٤٤٥۱ ۲/۲/۲۰۱٦ D65D17/00 
F17C13/00 

 رايوز كانو -۱ ۰صهريج قًري
 ميجيتاكا فوريكوما -۲

 ايجاي كايمايا -۳
 

 ياباني اي اج اي كوربوريشن

۲۰ ٤٤٥۲ ۲/۲/۲۰۱٦ F25J1/02 
F25J3/02 

عملية النتاج تيارات ناتروجينية سائلة 
وغازية تيار غازي غني بالهيليوم 

وتيار هيدروكربوني منزوع 
 النتروجين ومنشأة مرتبطة بها 

 بارادوسكي هنري -۱
 فافارد سلفان -۲

 فرنسي تك نب فرنس

۲۱ ٤٤٥٤ ۳/۲/۲۰۱٦ A61K39/339  جزيئات ارتباطIL-18 ۱- ميشيل اوتو 
 بابرا برانيتي -۲

 مايكل ايما
 بيت دايفنباخ -٤
 ادينة ايبرث -٥

 كرستين كارستن -٦
 سلوى مارشال  -۷

 جين مايكل  -۸
 جين مارك  -۹
 جينو انسليموس -۱۰

 
 

 سويسري نوفارتس اي جي
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۲۲ ٤ ٤٤٥٥/۲/۲۰۱٦ A61K31/402 
A61K31/428 
A61K31/4704 

بيتا  ۲تركيبات منبهات جليكوبيروالت 
ادرينوسبتور لمعالجة امراض 

 ۰الممرات الهوائية
 

 سويسري نوفارتس اي جي ستيفن باول كولنكوود

۲۳ ٤٤٦۸ ۱٦/۲/۲۰۱٦ A61K31/52  مركبات بيررولوبيريمدين
 واستعماالتها

 كرستوفر توماس -۱
 جيبارد توما -۲
 مو جي سونك -۳

 

 سويسري نوفارتس اي جي

۲٤٤٦ ٤۹ ۱٦/۲/۲۰۱٦ A61K39/395  من  ۱اجسام مضادة للمستقبلLDL 
 مؤكسدة شبيه لكتين وطرق استخدامها

 وليم دول -۱
 جون تراجر -۲
 يوتنك تناك -۳
 جوليا نيجيبور -٤
 انيكا سجمايد -٥
 كورت الكس -٦
 جنيفر برودن -۷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سويسري نوفارتس اي جي
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۲٤٤ ٥۷۳ ۱۸/۲/۲۰۱٦ C10G65/00  طريقة عملية لمفاعل معالجة مائية
لمادة مقطرة متوسطة ومفاعل معالجة 

  ۰مائية لمادة مقطرة متوسطة 

جابان اويل كاز  -۱ كازويا ناسنو 
ناشنال  لسميتل

 كوربوريشن
 انبكس كوربريشن -۲

جابان بتروليوم  -۳
 اكسبلوريشن

كوزمو اويل  -٤
 كو،لميتد

نيبون ستيل  -٥
 انجنيرنك كو لمتد 

جي اكس نيبون  -٦
د اينرجي اويل ان

 كوربريشن
۳-  

ينيرينج نيبون ستيل انج-٦
 ،لمتدكو

 تشييودا كوربوريش -۷

 ياباني 

۲٤٤ ٦۸۰ ۲۲/۲/۲۰۱٦ A47K10/40  موزع يتضمن الية تحميل وتفريغ
 المنتج

 بوجاك سمسر
 
 

ايبك كاجيت صنايعي في 
 سيركتي متكاريت انوني

 تركي

۲۷ ٤٤۸۱ ۲۲/۲/۲۰۱٦ F16H63/067  بمسننات عمود مؤشر عامودي
 تخفيض عزم الدوران

 فان كينجوي-۱
 زهانغ هويتنغ  -۲

 لمتد ويلفو فالف كو

۲۸ ٤٤۸۲ ۲۳/۲/۲۰۱٦ A61k31/00  صياغة صيدلية ممتدة االطالق تشتمل
-) اثيل۲-هيدروكسي(-O -40على 

 رابامايسن

 ج رانك ديدي -۱
 كورت ليشتي  -۲

 بيتر كويهل -۳
 ونكيوينك ش-٤

 
 

 سويسري نوفارتس اي جي
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۲۹ ٤٤۸٥ ۲۸/۲/۲۰۱٦ A61k31/427 
A61p35/00 
C07d401/64 

 مارك جي جاريست -۱ مثبطات اي اي بي
 تونك شين -جرستين هيو -۲

 زهوليانك شين -۳
 مياو داي -٤

 هوانكشولي -٦فينج هي  -٥
 -۸سشيل كومار شارما -۷

 ۹جريستوفر سيان ستراوب 
 منك ديفد وانك-رون 

 فان يانج-۱۰
 لي زاويل -۱۱
 لو فام لي -۱۲

 

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۳۰ ٤٤۸٦ ۲۸/۲/۲۰۱٦ C04b28/02 
C04b28/04 

 زيا و وو -۱ تراكيب مالط للحماية من الحرائق
 ان اوبسومير -۲

 

برومات ريسيرتش اند 
 تيكنولوجي

 بلجيكي

۳۱ ٤٤۸۷ ۲۸/۲/۲۰۱٦ E0B3/16  طريقة وجهاز لتغطية ومنع التسريب
 للمفاصل في االشتغال الهيدروليكية 

 

 هولندي كاربي تيك بي.في البيرتو ماريا سكويرو -۱

۳۲ ٤٤۸۸ ۲۹/۲/۲۰۱٦ E21B23/14 
E21B44/00 
E21B47/12 

نظام للقياس عن بعد لالتصالثنائي 
االتجاه للبيانات بين نقطة في  بئر وبين 

 السطحوحدة طرفية توجد على 

 والتر برندن -۱
 دانيلو مادلينا -۲
 جلبيرتو توفولو -۳
 فرانسكو دوناتي -٤

 
 
 
 
 
 

 ايني اس بي اي -۱
 تكنومار اس بي اي -۲

 ايطالي
 ايطالي
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۳۳ ٤٤۸۹ ۲۹/۲/۲۰۱٦ A61K3/18  يل-٤-بيريميدين-۳مركبات-
ون كمثبطات ل -۲-اوكسازوليدين

idhالطافرة 

 توماس رايموند -۱
 زوالنك جين-۲

 يونك شن -۳
 بران كوستاليس -٤

 جوليان روي -٥
 كانك اليو -٦

 جايمس ماننك -۷
 مارتن سينزاك -۸

 سنثيا شافير -۹
 ميشيل ديفيد -۱۰
 جيمس سوتون -۱۱

 يابنك وانك -۱۲
 كاين زاو -۱۳

 

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۳٤٤ ٤۹۰ ۲۹/۲/۲۰۱٦ A61m15/0006 كامالجيورك  -۱ جهاز قياس استنشاق مادة سهلة التفتت 
 ستيفن ماير -۲
 دنس ساندل -۳
 الفيرد فون -٤

 

 سويسري سيك فريد انترنشنال

۳٤٤ ٥۹۳ ۲/۳/۲۰۱٦ G06F3/01 
G09B7/02 

مساعدة تعاونية افتراضية تعتمد على 
 الصورة المجسدة 

 رافييل فيرتوكسي -۱
 انريكو بوكسوال -۲

 
 
 
 
 
 
 

سيليكس سستماي انتكريتي 
 اس بي اي

 ايطالي
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۳٤٤ ٦۹٤ ۲/۳/۲۰۱٦ A61K38/10 
C07K7/08 

 فردرك زكراي-۱ بولي ببيتيدات لعالج فشل القلب
 فليب جورش -۲
 كايو ياسوشوما -۳

 هونجان زاو -٤
 جون يان -٥

 ايمي ركاردسون -٦
 جانكانك لوي -۷
 ارون كانتر -۸

 كارال كوماريس -۹
 

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۳۷ ٤٤۹۸ ۳/۳/۲۰۱٦ C07K16/28  كاترين بيرجر -۱ التراكيب والطرق لزيادة نمو العضلة 
 ستيفاني اورلنجر  -۲

 تانجا هيرمان -۳
 جرس لو  -٤

 ان شيبارد –كيلي  -٥
 ايستيلي تريفيليف  -٦

 

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۳۸ ٤٤۹۹ ۳/۳/۲۰۱٦ C07K16/28  عملية لمعالجة غاز طبيعي بأستعمال
 ۰التكرير البارد والمرتجع 

 ويلكنسون جون دي  -۱
 لنج  جون تي   -۲
 مارتينز توني ال  -۳
 هودسون هانك ام   -٤
 سويالر كيلي تي   -٥

 

 أمريكي  لمتد ۰اورتلوف انجنيرز 
 

۳۹ ٤٥۰۳ ۱۰/۳/۲۰۱٦ A61k31/505 
C07D239/28 
C07D401/10 

 دانييال انجست  -۱ ۰مشتقات أمينو بيريميدين جديدة 
 فرانكوس جيسير   -۲

 انا فولبيتي  -۳
 
 

 سويسري نوفارتس اي جي
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٤۰ ٤٥۰٤ ۱۳/۳/۲۰۱٦ A47J43/07 
A47J19/02 
A47J19/06 

 

وحدة نمطية الستخراج العصير 
 ۰خاصة بعصارة

 كيم جونغ بوو   -۱
 

نوك الكترونيكس  -۱
 ليمتد  ۰كو

 كيم جي تاي -۲
 

 كوري
 

٤۱ ٤٥۰٥ ۱۳/۳/۲۰۱٦ A61K9/1623 
A61K31/1985 
A61K9/2018 

A61K47/48938 

تركيبة قرص قابل للمضغ تضم 
 تاداالفيل 

  ۰أو ملح مقبول دوائياً منه

 كيليب هيونغمين بارك -۱
 يونغ جين كوون-۲
 سيونغ جون لي -۳
 يونغ كيم -٤
 جاي هيون بارك -٥
 جونغ سوو وو  -٦

 

 كوري هانمي فارم. كو.،ليمتد .
 

٤۲ ٤٥۱٤ ۲۲/۳/۲۰۱٦ C01B3/38  
C01B3/00 
B01F5/04  

جهاز خلط سوائل مدخل في أو ملحق 
  ۰بمفاعل 

 اندرية بارتواليني  -۱
 لوكا باسيني  -۲

 الساندرا كوراينوني  -۳
 انطونيو بيناردو  -٤
 نيكوال اونراتي  -٥

 

 ايطالي ايني اس بي اي

٤۳ ٤٥۱٥ ۲۲/۳/۲۰۱٦ F17C3/04  
 

 رايزو كانو  -۱ ۰خزان منخفض درجة الحرارة 
 ميشيتاكا فورايكوما   -۲
 ايجاي كامايا  -۳

 ايطالي اس بي ايايني 

٤٥ ٤٤۱۸ ۲۷/۳/۲۰۱٦ A61K9/16 
A61K9/20 

 

 تركيبة مركبة على تاداالفيل 
  ۰وأملوديبين 

 كيم جين تشيول  -۱
 كيم جاي هو -۲
زبارك كاليب -۳

 هيونغمين  
 IIكيم يونغ -٤
 بارك جاي هيون  -٥

 وو جونغ سوو  -٦
 

 كوري هانمي فارم. كو.،ليمتد .
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٤٥ ٤٥۱۹ ۲۷/۳/۲۰۱٦ A61K38/19  
C07K19/00 
C07K16/18 
C07K14/525 

 

تراكيب بديلة لببتيدات اندماج 
مستقبالت عامل تنخر ورم : شدفة 

  ۰متبلورة

 بانادو كارلوس-۱
 راها تامال -۲
 بيس سيدريك-۳

 
  

 

 اوروغواي  مابكسينس ،اس أي
 

٤٥ ٤٦۲۰ ۲۷/۳/۲۰۱٦ A47K10/36 
A47K10/3643  

 

 موزع يتيح للمنتج أن يتم قطعه بسهولة 
  ۰من اجل استعماله 

 بوجاك سمسر -۱
 

 

آبيك كاجيت صنايعي في 
 تكاريت انونيم سيركتي  

 تركي  
 

٤۷ ٤٥۲۱ ۲۸/۳/۲۰۱٦ A23N1/02  
A23N1/00 

وحدة نمطية الستخراج العصير 
 ۰خاصة بجهاز للعصر

 كيم جونغ بوو   -۱
 

نوك الكترونيكس -۱
 ليمتد  ۰كو

 كيم جي تاي  -۲
۳-  

 كوري
 

٤۸ ٤٥۲٤/٤ ٥/۲۰۱٦ B63G8/42 
E21B43/36  

 

اجراء لنقل سوائل االستخالص كم في 
عل سبيل المثال الغاز الطبيعي ، 

الزيت أو الماء مركبة تحت الماء لتنفيذ 
 ۰الطريقة المذكورة 

 
 

 ستيفانو كارمناتي  -۷
 اليشو نيستا   -۸

 

 ايطالي ايني اس بي اي

٤۹ ٤٥۲٤/٤ ٦/۲۰۱٦ B63B11/04 
B63B25/12 
E21B43/36  

 

مركبة تحت الماء لنقل السوائل كما في 
عل سبيل المثال الغاز الطبيعي ، 
الزيت أو الماء و طريقة الستخدام 

 ۰المركبة المذكورة 
 
 
 
 

 ستيفانو كارمناتي  -۱
 اليشو نيستا   -۲

 

 ايطالي ايني اس بي اي



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱۲ 

 

٥۰ ٤٥۲۷ ٤/٤/۲۰۱٦ A61K45/06 
A61K31/00 

عقار مجمع يتضمن غيميغليبتين 
  ۰وميتفورمين وطريقة لتحضيره

 كم جيون تاي  -۱
 يون دوك   -۲        
 بارك كاي سوك  -۳
 

 

ال جي اليف سيساينس ال 
 تي دي

 كوري 

٥۱ ٤٥۳۱ ۱۰/٤/۲۰۱٦ A61K47/42 
A61K51/08 
A61P35/00 

تركيبة صيدلية تشمل بروتين 
 هيموجلوبين مأشوب(معاد التكوين )أو 

وحدة فرعية معتمد عليها عامل 
  ۰عالجي بهدف معالجة السرطان 

 

 نورمان فونغ مان واي  -۱
 بينغ لو وونغ  -۲
 سوي يي كووك  -۳

 هونك كونج  تشير كلوبال ليمتد 

٥۲ ٤٥۳۲ ۱۰/٤/۲۰۱٦ A61K45/05 
A61K31/13 

 

صور بلورية لمثبط تيروسين كيناز 
  ۰لبروتون

 مارك سمايث  -۱
 ايريك كولدمان  -۲
 ديفيد دي ويرث  -۳
 نوربت برو   -٤

 أمريكي   فارماسايكلس ،انك  

٥۳ ٤٥۳۷ ۱٤/٤/۲۰۱٦ A61K39/395 
C07K2317/34 

 LDL1اجسام مضادة من مستقبالت 
مؤكسدةعلى شكل لكتين وطرق 

 ۰استعمالها 

 كورت الكس هيلدون  -۱
 ايكور سبالوسكي  -۲
 جينيفر بروجن  -۳
 جوشوا كولدستين  -٤
 وليــم دول  -٥
 جون تاركر  -٦
 جون هوي زانك  -۷

 
 

 نوفارتس آي جي -۱
 اي ار ال ال سي -۲

 سويسري 
 برمودي 

٤٥٤ ٥٤۳ ۲٤/٤/۲۰۱٦ A47K10/38  
A47K10/3818  

موزع يضم نظام يسهل وضع 
المنتجات المصنوعة من الورق في 

 ۰الموزع 
 

آيبك كاجيت صنايعي في  بوجاك سمسر
 تكاريت انونيم سيركتي

 

 تركي 



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱۳ 

 

٤٥٤٤ ٥٥ ۲٤/٤/۲۰۱٦ A47K10/38  
 

آيبك كاجيت صنايعي في  بوجاك سمسر ۰موزع يتضمن آلية تحميل المنتجات 
 يتكاريت انونيم سيركت

 تركي 

٤٥٤ ٥٦۷ ۲٦/٤/۲۰۱٦ A61K31/00  
 

تراكيب تحوي اوكسي هيدروكسي 
 ۰الحديد الجديد كنظام تصريف فموي 

 فريتز ديل  -۱
 -لودويج ويبل -۲

 فورر 
 
 

 

 فيفور انترنشنال
 اي جي  

 سويسري 

٥۷ ٤٥٥۳ ٥/٥/۲۰۱٦ F16L25/00 
F16L15/004 
C23C18/32 

جزء ارتكاز لمكون انبوبي مطلي 
 ۰بمادة ترسيب مركبة معدنية 

 مليت سيسل-۱
 دايفد ديرير -۲

فالوريك مانيسمان اويل -۱
 اند كاز فرانس

 

 فرنسي
 
 

٥۸ ٥/٥ ٤٥٥٤/۲۰۱٦ A61K31/11 
A61K31/115 
A61K38/2006 

A61J3/07    
 

مركب لالعطاء عن طريق الفم 
  ۰ألدهيداترابطةفي الجهاز الهضمي 

 فنلندي  بايوهيت أو واي جاي  سوفانيمي أوسمو 

٥۹ ٤٥٥۷ ۹/٥/۲۰۱٦ C07K7/00  اشباهAPELIN   التخليقية لعالج
 ۰فشل القلب 

 اندري  كولوسوف  -۱
 فليب كروسج  -۲
 كاي يانك هو  -۳

 هايديتو مو ايماسي  -٤
 ديفيد توماس  -٥
 كابو ياسو شيما  -٦
 هو نكجان زاو  -۷
 فريدريك زيغ  -۸

 سويسري نوفارتس اي جي
 

٦۰ ٤٥٥۸ ۹/٥/۲۰۱٦ C07C7/20   عملية محسنة النتاج وتنقية
  ۰مونوميرات فينيل ارومانية 

 

 ارماندو جاليوتي -۱
 اليانا نبسياني -۲
 ليوناردو ترنتي -۳

 ايطالي  فيرسالز اس بي اي 



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱٤ 

 

٦۱ ٤٥٥۹ ۱۰/٥/۲۰۱٦ A61K31/155 
C07D233/00  

 باسكال فورت -۱ ۰مركبات ايميدازوبيروليدينون 
 فيتو كواكنانو ۲
 فليب هولزر  -۳
 جورج كالين  -٤
 ليف لياو  -٥
 روبرت ما  -٦
 ليانك ماو  -۷
 كيجاي ماسويا  -۸
 ايجم سجالباخ  -۹

 ستيفن ستوتز -۱۰
 اندرية فاوبل-۱۱          

 

 سويسري نوفارتس اي جي
 

٦۲ ٤٥٦۱ ۲۳/٥/۲۰۱٦ C10G49/00 
C10G49/20 

نظام وطريقة للتحويل المائي للزيوت 
 ۰الثقيلة 

 جويسيب بيليوشي -۱
 لوايكي باترون -۲

 لورنزو تاكليبابو -۳
 فيسينزو بسكولو -٤

 

 ايطالي ايني اس بي اي

٦۳ ٥/٥ ٤٥٦٥/۲۰۱٦ A61K31/05 
A61K31/11 
A61K9/1611 

 

مركب مغلف لربط  ألدهيدات في 
 المعدة   

 فنلندي  بايوهيت أو واي جاي  سوفانيمي أوسمو 

٤٥ ٦٤۷٦ ۲۳/٥/۲۰۱٦ B01D1/0029 طريقة وجهاز لتقطير 
 أوتكثيف السوائل  

 ابيسيونيك روبرت  -۱
 سيوسكا توماسز  -۲

 

 

 

 بالزماترونيكا 
 ۰زت او ۰ان تي اس بي 
 ۰او

 
 
 

 بولندي 



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱٥ 

 

٤٥ ٦٥۸۱ ۲٥/٥/۲۰۱٦ C08B37/08  
A61K31/00 

تركيبة لتحضير حمض 
الهياليهورونيك المتصل تعابريا اللزج 

 المرن وحمض 
الهياليهورونيك الذي تم الحصول عليه 

  ۰بنفس الطريقة 

 لي جون هو -۱
 لي جونك -۲
 لي هان سونك  -۳

ال جي  اليف سيساينس ال 
 تي دي

 كوري 

٤٥ ٦٦۸۲ ۲٥/٥/۲۰۱٦ A61J1/00 
A61M5/32    

 بسام دماج  -۱  ۰أداة العادة التكوين 
 ريتشاد مارتن  -۲

 ميشيل مولر -۳
 

نيكس ميد هولدينكز ، اي ان 
 سي 

 أمريكي 

٦۷ ٤٥۸۷ ۲۹/٥/۲۰۱٦ B01J19/00 
C10G7/00 

C10G15/006 

طريقة لمعالجة زيت معدني لزيادة 
  ۰االجزاء منخفضة درجة الغليان 

 جوس مايكول -۱
 انيبال لويس -۲
 رويدكر يووي -۳

 فيدور شيرنكوف  -٤
 

 بريستس انترناشيونال 
 اي جي 

 نمساوي 

٦۸ ٤٥۹٥/٦ ٥/۲۰۱٦ C10G1/00  
C10G9/00 

E21B43/16  

طريقة التحسين بشكل جزئي للنفط 
 الثقيل 

 ۰في موضع البئر 

 هايدستوكو فوكوياما  -۱
 ساتوشي اوكاجايما  -۲

 جونجاي موجاي -۳
 تيشونيتا ناكامورا  -٤

 اكيرا اكيدا  -٥
 
 
 

تويو انجنيرنك -۱
 كوربورايشن 

جابان بتروليوم -۲
 اكسبلورايشن كو 

 ياباني
 وياباني 

٦۹ ٤٦۱٤ ۲۱/٦/۲۰۱٦ A61k47/48384 
C07K7/64 

طرق القتران أوكسيم بيولي ببتيدات 
 ۰معدلة بكيتون 

 

 

 كاي يانك هو -۱
 هيدتومو ايماس -۲

 
 
 
 

 سويسري نوفارتس اي جي
 



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱٦ 

 

۷۰ ٤٦۱۷ ۲۳/٦/۲۰۱٦ A61K31/343 
C07D307/85 

 كريكوري رايموند -۱  ۰متعدد الحلقات HERGمنشطات 
 روبرت فرانسس  -۲

 ايما كودي  -۳
 تاجيش جايبراكاش  -٤

 مينك كايان  -٥
 لويس وايتهيد -٦
 توماس زابوا  -۷
 فريدرك زيرك  -۸

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۷۱ ٤٦۱۹ ۲۳/٦/۲۰۱٦ H04B1/3838  ايرلندي  ترست باتري ايرلندا ليمتد  واين بتر   ۰مولد اشارة عالجية 
۷۲ ٤٦۲۰ ۲٦/٦/۲۰۱٦ E21B17/01  ماسورة صاعدة فوالذية لالنتاج ونظام 

االنتاج الهيدروكربوني بعيد عن 
الشاطىء وطريقة انتاج النظام 

  ۰الهيدروكربوني 

 جينغ  –ليم كوك  -۱
فان دي كراف جان  -۲

 ويليم 

شيل انترناشيونال ريسيرج 
 ماتستشابج 

 بي في 

 هولندي 

۷۳ ٤٦۲۱ ۲٦/٦/۲۰۱٦ A61K31/00  دوائية عن طريق الفم لعالج تركيبة
 ۰االمراض القلبية الوعائية 

 بابلو مارتين سانز -۱
 جافيير اربانو هرتادو  -۳

 ۰فيرير انترناسيونال اس-۱
  ۰اي

فانداسيون سنترو -۲
 ناسيونال دي 

 انفيستيغاسيونز 
كارديوفاسكيوالريس 

 كارلوس 

 اسباني 
 واسباني 

۷٤٦ ٤۲۲ ۲۷/٦/۲۰۱٦ F16L15/04  فالوريك مانيسمان اويل -۱ مارتن بيير  ۰مسننةوصلة
 & كاز فرانس

نيبون ستيل & ۲-
سوميتومو ميتال 

 كوربوريشن
 
 

 فرنسي
 

 ياباني



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱۷ 

 

۷٤٦ ٥۲۷ ۳/۷/۲۰۱٦ A61K9/28 
A61K31/427 
C07D417/04  

تركيبات فموية صلبة من بايريدوباير 
 ۰يميدينون 

 ليلى فنك  -۱
 جيوان داكور  -۲

 دونك يانك  -۳

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۷٤٦ ٦۲۹ ٥/۷/۲۰۱٦ A61K31/13 
 

بنزاميدات أمينو اريل غير متجانس 
 ۰كمثبطات كيناز 

 جيفري تي بكدانوف -۱
 يو دنك -۲

 ويسيوك هان -۳
 زيلن هوانك -٤
 كوان جانك -٥

 جيف اكزانمنك -٦
 اكزانك كو -۷
 باترك لي -۸
 مايكا لندفال -۹
 زونك جنك ماين -۱۰

 يو بان -۱۱
 سابينا بيسجي -۱۲

 كيث بروس -۱۳
 دانيل بون -۱٤

 فايفك راونيار -۱٥
 اكزايوجنك ميشيل -۱٦

 كايونك زانك -۱۷
 جانك وانك زو -۱۸

 شيجن زو -۱۹
 

 
 
 
 
 

 سويسري نوفارتس اي جي
 



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۱۸ 

 

۷۷ ٤٦۳۰ ۱۱/۷/۲۰۱٦ C01B3/38 
C10G2/00  

 

 فويوكي ياجي -۱ ۰طريقة النتاج غاز التصنيع 
 كينيشي كاوازويشي -۲

 شينيا هودوشيما -۳
 شوهي واكاماتسو -٤

 

جابان اويل كاز ميتلز   -۱
 ناشنال كوربوريشن

 انبكس كوربريشن -۹
جي اكس  -۱۰

نيبون اويل اند 
 اينرجي كوربريشن

جابان بتروليوم  -۳
 اكسبلوريشن

 كوزمو اويل كو،لميتد -٥
ينيرينج نيبون ستيل انج-٦

 ،لمتدكو
 تشييودا كوربوريش -۷

 

۷۸ ٤٦۳۱ ۱۲/۷/۲۰۱٦ B01D3/14  
B01D3/16  

 جيرارد الزنير  -۱ ۰عمود ذو اشكال زاوية 
 كرستين ماتين  -۲

 الماني  ليندا اي جي 

۷۹ ٤٦۳٦ ۲٤/۷/۲۰۱٦ H04M17/00  طريقة الشعار المشترك المراد
االتصال به بعدم وجود رصيد كاف 

  ۰للطرف المتصل 

 مولدوفي  جورج نيكوال سكو جورج نيكوال سكو 

۸۰  ٤٦٤۳ ۲٦/۷/۲۰۱٦ C07C7/04 
C10G70/04 

طريقة لفصل خليط هيدروكربون 
 ،نظام

فصل،نظام تكسير بالبخار وطريقة 
 للتعديل التحديثي لنظام تكسير بالبخار 

 

 هليموت فريتز -۱
 توبايز ساين -۲

 الماني  ليندا اي جي 

۸۱ ٤٦٤٤ ۲٦/۷/۲۰۱٦ B01D3/14 
B01D3/16 
C10G5/04 
C10K1/18 

 

عملية لتنقية تيار غاز تكسير في عمود 
 ۰تصفية النفط 

 جيرارد الزنير -۱
 كرستين ماتن -۲

 الماني  ليندا اي جي 
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۱۹ 

 

۸۲ ٤٦٤٥ ۲۷/۷/۲۰۱٦ C10G2/00 
B01J37/18 

 يوجاي ماديا-۱ ۰جهاز تفاعل تخليق الهيدروكربون
 اتسوشايا موراتا-۲
 ايشاي يامادا -۳
 يوزورو كاتو -٤
 ياسوهيرو اونشاي -٥

جابان اويل كاز اند  .۱
ميتلز ناشنال 
 كوربوريشن

 انبيكس كوربوريشن-۲
 نيبون اويلجي اكس  -۳

 اند  اينرجي
 كوربوريشن

جابان بتروليوم -٤
 اكسبلوريشن كو لمتد

 كوزمو اويل كو لمتد-٥
اند  سيمو نيبون ستيل  -٦

 لمتد  انجنييرنك كوميكين 

 ياباني 

۸۳ ٤٦٥٦ ۱۰/۸/۲۰۱٦ A47K10/38  موزع يتضمن نظام يمنع المنتج من
 ۰اثناء وضعه في الموزع السقوط 

آيبك كاجيت صنايعي في  بوجاك سمسر
 تكاريت انونيم سيركتي

 تركي 

۸٤٦٥ ٤۷ ۱۰/۸/۲۰۱٦ F16L15/04 
E21B17/042 

الوصلة المختومة للدعامة المزدوجة 
  ۰متعددة االعراض 

 برانلي روماين  -۱
 كارويس فابيان  -۲

فالوريك مانيسمان اويل -۱
 & كاز فرانس

 

 فرنسي
 
 

۸٤٦٥ ٥۸ ۱۰/۸/۲۰۱٦ A61K45/06  عالج مشترك يشمل مثبطB-Raf  
 ۰ومثبط ثان 

جيوردانو  -۱
 كابونجرو 

 دارين ستيورات  -۲
 الوري دي باسيفل  -۳

 

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۸٤٦٥ ٦۹ ۱۰/۸/۲۰۱٦ E21B17/01   تجميعة صمام وطريقة تحكم آلبار
 ۰استخالص تحت حاالت طوارىء 

 كالوديو موالسكي  -۱
 البيرتو ماليرادي  -۲
 اليشيو نيستا  -۳

 
 
 

 ايني اس بي اي
 
 
 

 ايطالي



 ۲۰۱٦دليل البراءات االجنبية لسنة 

۲۰ 

 

۸۷  ٤٦٦۰ ۱۱/۸/۲۰۱٦ A6131/435 
A61K9/20 

 سبستيان بيرلوس  -۱ ۰صيغة سيرتينيب 
 سايمون انسلن -۲

 سويسري نوفارتس اي جي
 

۸۸ ٤٦٦۱ ۱۱/۸/۲۰۱٦ B01J19/0013  عملية وتركيب للتوليد المتوازي لطاقة 
  ۰ميكانيكية وصناعة منتجات تفاعل 

 الماني  ليندا اي جي  ديفيد برودر 

۸۹ ٤٦٦۸ ۱۷/۸/۲۰۱٦ F01K23/10 
F02C3/04 
F02C3/20 
F02C6/00 

طرق انتاج الطاقة بواسطة احتراق 
 االوكسجين باستغالل زيوت 
 ۰حرارية ذات درجة تسخين أقل 

 اندرسون روجر أي -۱
 فيتري فيرمين -۲

 هوفمان لورانس سي -۳
 برونسك كايث ال  -٤

 سيتمسز ، كلين اينرجي
 انك 

 أمريكي 

۹۰ ٤٦٦۹ ۱۸/۸/۲۰۱٦ C01D7/10 
C02F1/42 

 طريقة وجهاز النتاج بيكربونات 
 ۰صوديوم 

 كازو هيكو شيميزو  -۱
 يويتشيرو توبا  -۲
 ايجي ايمامورا  -۳

 ميتسونوري شيمورا  -٤
 ماسايو شينوهارا  -٥
 توشينوبو ايماهاما  -٦

 اوركانو كوربوريشن-۱
 تشيودا كوربوريشن -۲

 ياباني 

۹۱ ٤٦۷۰ ۱۸/۸/۲۰۱٦ E02B3/04   طريقة وبطانة مقاومة للماء وألواح 
 مقاومة للماء للتركيب في االحواض 

 ۰والقنوات 

 هولندي  في ۰كاربي تك بي  البيرتو ماريا سكويرو 

۹۲ ٤٦۷۱ ۲۲/۸/۲۰۱٦ A61K9/16 
A61K9/20 

 

 صيدالنية صلبة تضم  تركيبة
  ۰واللوسارتانملوديبين اال

 كيمIIيونغ  -۱
 سوو كيم كيونغ -۲

 لي دونغ روه -۳
 سيونغ يوب لي -٤

 جايهيونبارك -٥
 جونغ سوو وو -٦
 
 
 
 

 كوري هانمي فارم. كو.،ليمتد .
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۹۳ ٤٦۷۲ ۲۳/۸/۲۰۱٦ A61K31/4985  
A61J3/10 
A61J3/06  

 اليسابيت كونكالفز-C-MET  ۰ ۱صيغة قرص مثبط 
 كريستن توكمان-۲
 سودها فايبو كونتا-۳

 شوا فونك ين-٤
 زكسن زونك -٥

 سويسري جي نوفارتس اي
 

۹٤٦ ٤۷۳ ۲۳/۸/۲۰۱٦ C07C9/04 
F25J3/0223   

طريقة ونظام الستخالص ميثان من 
 ۰تيارات هيدروكربون 

 

 ماثياس اندريه  -۱
 ديزيسالفا توتا  -۲

 الماني  ليندا اي جي 

۹٤٦ ٥۹۱ ۸/۹/۲۰۱٦ C07D487/04 
C07D519/00 

C07F5/02 
C07F/08 

مركبات وتركيبات لعالج االمراض 
 ۰الطفيلية 

 اجنيس  بيكارت-۱
 فانج ليانج-۲

 كاسي جايكوب-۳
 ادفيات سوريش-٤
 فاالنتينا  مولتيني-٥
 فرانتيسك سوبيك-٦

 فنسي ييه-۷
 

 برمودا اي ار ام ال ال سي 

۹٤٦ ٦۹٤ ۲۰/۹/۲۰۱٦ C07D487/04  
A61K9/20  
A61P5/38  

 ستيفانا بيتو -۱ ۰صيغ جرعة صيدالنية 
 بيكي كوانتون  -۳

 سويسري نوفارتس اي جي

۹۷ ٤٦۹٥ ۲۰/۹/۲۰۱٦ A61K31/519  
A61P11/06  
A61P1/16  

C07D257/04  

مركبات وتركيبات  على هيئة عوامل 
  TOLL ۰يشبه  ۷مساعدة لمستقبل 

 يونكاي لي  -۱
 تنكتن مو  -۲
 بورينو   فا  -۳

 توم ياو هسيانك  وو -٤
 زياويو هانك  -٥

 
 
 

 سويسري نوفارتس اي جي
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۹۸ ٤۷۰٥ ۱۳/۱۰/۲۰۱٦ G02B27/64 
G11B7/085 

H04N5/00     

نظام رؤية بكاميرا فيديوية ونظام 
 ۰لتخفيض االجهادات 

 اندري ماكي -۱
 ليوناردو سوتاني  -۲

 ماركو كالنتي  -۳

 ايطالي  سيليكس اي  اس اس بي اي 

۹۹ ٤۷۰٦ ۱۳/۱۰/۲۰۱٦ A61L15/28  
A61K47/38  

سليلوز كاربوكسي مثيلي والجينات 
  ۰وطريقة لمنع االلتصاقات بأستعمالها 

 لي جون جون هو  -۱
 لي جونك  -۲

 لي هان سونك  -۳
 
 

ال جي  اليف سيساينس ال 
 تي دي

 كوري 

۱۰۰  ٤۷۰۷ ۱۳/۱۰/۲۰۱٦ E21B17/01  ماسورة صاعدة فوالذية مموجة
لالنتاج ونظام االنتاج الهيدروكربوني 

بعيد عن الشاطىء وطريقة انتاج 
  ۰النظام الهيدروكربوني 

 تشينغ  –ليم كوك  -۱
فان دي كراف جان  -۲

 ويلم 

شيل انترناشنال ريسيرج 
 ماتستشابج 

 في  ۰بي 

 هولندي 

۱۰۱ ٤۷۱۷ ۲۳/۱۰/۲۰۱٦ F25J3/00   طريقةالنتاج تيار غني بألميثان وتيار
ومنشأة ذات  C2غني بهايدروكربونت 
  ۰صلة 

 ثيباولت ساندرا  -۱
 جاهير فانيسا  -۲
 جوريو جولي  -۳

 بارثي لويك  -٤

 فرنسي  تيكنب فرانس 

۱۰۲ ٤۷۱۸ ۲٤/۱۰/۲۰۱٦ A61K31/506 مثيو بركر  -۱  ۰مركبات وتركيبات كمثبطات كيناز 
 سافيثراي  رامورثري  -۲

 بنجامين ار تافت  -۳

 سويسري نوفارتس اي جي

۱۰۳ ٤۷۲۷ ۱/۱۱/۲۰۱٦ E03D1/32  
F16K31/24  

 اسباني  فومانايا  اس اي  فزمنايا كونزالز بابلو  صنبور لملء خزانات مياه للمراحيض 

۱۰٤ ٤۷٦۱ ۲۷/۱۱/۲۰۱٦  B63J2002/005  
F25J1/0022 

 ايثيميو ميكاالكس  -۱ تجمع ماخذ رفع الماء 
 كويبر كديدو  -۲

شيل انترناشنال ماتستشابج 
 في ۰بي

 هولندي 

۱۰٤ ٥۷۷۲ ٦/۱۲/۲۰۱٦ A47K10/38  موزع يتيح مشاهدة مستوى المنتج
 ۰المتبقي 

آيبك كاجيت صنايعي في  بوجاك سمسر
 تكاريت انونيم سيركتي

 
 

 تركي 
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۱۰٤ ٦۷۸۱ ۱۲/۱۲/۲۰۱٦ D03D11/00 
D0315/00 

دمحم بن عبد العزيز بن  ۰ثوب شتوي مبطن بالفرو
 عجالن العجالن 

شركة عجالن بن عبد 
 العزيز بن عجالن وأخوانه 

 (عجالن وأخوانه )
 

 سعودي 

۱۰۷ ٤۷۸٦ ۱۸/۱۲/۲۰۱٦ B21B1/085 
C21D9/04 

 طريقة النتاج فوالذ بينيتي لقضبان 
 ۰الحديد سكة 

 بيتر  بوينتر  -۱
 نوربيرت فرانك  -۲

 فويستالبين سشاينن 
 جي ام بي اج 

 نمساوي 

۱۰۸ ٤۷۸۷ ۱۹/۱۲/۲۰۱٦ A61K31/00  مشتقات بيريديل ثنائية الحلقة مدمجة– 
 FGFR4 ۰الحلقة كمثبطات 

 نيكول بوشمان  -۱
 روبن الس  -۲

 باسكال فورت  -۳
 توماس نوبل  -٤
 كاثرين ليبالنس  -٥

 ليف اليو  -٦
 روبرت ماه  -۷

 بايري نامسكرين  -۸
 سيبستيان رايبوخ  -۹
 جنك اكزونك -۱۰

 سويسري نوفارتس اي جي

۱۰۹ ٤۷۸۸ ۱۹/۱۲/۲۰۱٦ C07D401/04 
C07D401/14 

وطرق  Cمثبطات كيناز البروتين 
 ۰استخداماتها 

 مايكل سكوت  -۱
 مايكل لوزيو  -۲
 جولين بابيلون  -۳

 سويسري نوفارتس اي جي

۱۱۰ ٤۷۸۹ ۲۰/۱۲/۲۰۱٦ C04B5/06 
C21B3/08 
C22B7/04  

طريقة لمعالجة ركام الصلب ورابط 
 ۰معدني هيدروليكي 

 ولفرت هولكر  -۱
 مايكل–لدويغ هورست  -۲

 
 
 
 
 
  

 لويستش جي ام بي اتش 
 

 

 

 

 الماني 
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۱۱۱ ٤۷۹۰ ۲۰/۱۲/۲۰۱٦ B01D53/02  
B01D53/26 
C01C1/242  
C10L3/10  

طريقة لتحسين الغاز الحيوي والنتاج 
 ۰كبريتات االمونيوم 

 ورنارجان بييت  -۱
ورنار بيترونيال  -۲

 ويلهيلمينا  

 هولندي  ۰في۰ايرباك هولدنغ بي 

۱۱۲ ٤۷۹۱ ۲۰/۱۲/۲۰۱٦ H05B33/00  بريطاني  اكيورلك ال تي دي  دايف بانستر  ۰دائرة  ادارة 
۱۱۳ ٤۷۹۳ ۲۱/۱۲/۲۰۱٦ A61K45/05  

A61K31/015 
A61K38/1754 

تركيب بيطري وطريقة لتحسين معيشة 
 الحيوانات ،وتعزيز زيادة الوزن الحي 
 في الثديات والطيور ، وتعزيز فعالية 

التمنيع والوقاية من و/أو معالجة 
 االمراض المعدية (واشكالها المغايرة )

 روسي  أوليج  ليتش  ابشتين أوليج  ليتش  ابشتين 
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