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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3445 (11) 3443:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2014/0288 (21) 1714/7111 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 09/10/2014 (22) 70/17/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:31)

 
(32) Date: 

 

 ( الدولة: 33)

  
(33) Country: 

 

  ( المالكون:01)

 كابو، إنك.

(71) Applicant:  

Cabeau, Inc. 

  ( المخترعون:01)

 ; ديفيد بريت ستيرناليت كينا روز ستيرناليت

(72) Inventors:  

Kyna Rose STERNLIGHT ; David Bret 

STERNLIGHT 

بي  .ام  . أبو غزاله للملكية الفكرية تي( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A47C7/38     :( التصنيف الدولي31)

A47G9/10 

(51) INT. CL. :  A47C7/38; A47G9/10 

 ( عنوان االختراع:34)

وسادة سفر بشريط دعم جانبي وخلفي وظهر مسطح   

 ورقيق

(54) Invention Title: 

TRAVEL PILLOW WITH LATERAL AND 

REAR SUPPORT BAR AND A FLAT AND 

THIN BACK   

 الملخص( 30)

ى ر علسففففلليتعلق االختراع الحالي بالكشفففف عن وسفففادة 

بها مخدة قاعدية و أخرى مرتفعة مثبتة  Uشففففففكل حر  

بفالجانب العلو  من المخدة القاعدية. تتسففففففارح الجدران 

المحيطفة الفداخليفة للمخدات القاعدية و المرتفعة بشففففففكل 

مشفتر،، بينما تتسفارح الجدران الخلفية بشكل مشتر، و 

تكون مسفففففطحة بشفففففكل كبير لتحقيق تالمس أفضفففففل م  

يففة، مثففل مرتكز الرأس، المقعففد، أو األسففففففطح المسففففففتو

الكرسففففففي. عالوة على كلفك، يكون الجدار الخلفي للمخدة 

المرتفعفة أر  من الجوانب، بما يوفر تحرر أكبر لضففففففبط 

موضففففف  الرأس بالتهيسة السفففففهلة لشفففففكل مرتكز الرأس، 

المقعد، أو الكرسفففففي. تتم تهيسة غطاء قابل ل زالة لي طي 

ينما يمكن أن يتم اسفففففتخدام المخدات القاعدية المرتفعة، ب

خط الشد م  آلية إحكام إمسا، قابلة للضبط لضبط وسادة 

 السفر حول الرقبة.

 

 

(57) Abstract 

The present invention discloses a U-shaped 

travel pillow having a base cushion and raised 

cushion fixed to the top side of the base cushion. 

The inner peripheral walls of the base and raised 

cushion are mutually flush, while the rear walls 

are mutually flush and substantially flat for 

better contact with flat surfaces, such as a 

headrest, seat, or chair. Furthermore, the rear 

wall of the raised cushion is thinner than the 

sides, providing more liberty to adjust head 

position by easily adapting to the shape of the 

headrest, seat, or chair. A removable cover is 

adapted to cover the base and raised cushions, 

while a drawstring with an adjustable cinch 

mechanism can be used for adjusting the travel 

pillow around the neck. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3446 (11) 3446:  قم البراءة( ر11)

 Appl. No. 2002/0086 (21) 1771/7716 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 08/08/2002 (22) 71/71/1771 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 144077 

(31) No. :  

 144900 

 ( التاريخ:31)

14/71/1771 

(32) Date: 

14/08/2001 

 ( الدولة: 33)

 إسرائيل 

(33) Country: 

ISRAEL 

  ( المالكون:01)

 يوتيكالز اس.ايه.سنيوريم فارما

(71) Applicant:  

NEURIM PHARMACEUTICALS S.A. 

  ( المخترعون:01)

 نافا زيسابيل

(72) Inventors:  

ZISAPEL NAVA 

 Agent : NJQ & ASSOCIATES (74) ةمكتب نادر جميل قمصي( الوكيل : 04)

 ;A61K31/4045   :( التصنيف الدولي15)

A61K45/00; A61K45/08; A61K47/32; 

A61K9/20; A61P25/04; A61P25/18; 

A61P25/20; A61P25/22; A61P25/24; 

A61P29/00; A61P3/04; A61P9/12 

(51) INT. CL. : A61K31/4045; A61K45/00; 

A61K45/08; A61K47/32; A61K9/20; 

A61P25/04; A61P25/18; A61P25/20; 

A61P25/22; A61P25/24; A61P29/00; 

A61P3/04; A61P9/12 

 ( عنوان االختراع:34)

 رريقة لمعالجة األر  األولي  

(54) Invention Title: 

METHOD FOR TREATING PRIMARY 

INSOMNIA 

 الملخص( 15)

حسففففففين النوعية يتعلق هفاا االختراع بفدواء لمعفالجة وت

المعيفففدة للصففففففحفففة للنوم في مريأل يعفففاني من األر  

األولي، يشففففففتمفل على مركب واحد على األقل يختار من 

ميالتونين، عوامفففل مولفففدة للميالتونين، عوامفففل تففف لف 

الميالتونين وعوامففل ضفففففففادة للماليتونين بمقففدار فعففال 

مجج ويجوز أن 37الى  727713ضففففففمن المفففدى من 

 عالجيا واحد أو كثر يشتمل على عامل فعال

(57) Abstract 

The invention relates to a medicament, for 

treating and improving the restorative quality of 

sleep, in a patient suffering from primary 

insomnia, which comprises at least one 

compound selected from melatonin, other 

melatonergic agents, melatonin agonists and 

melatonin antagonists, in an effective amount 

within the range of 0.0025 to 50 mg, and 

optionally one or more other therapeutically 

active agents. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade التجارةوزارة الصناعة و

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3447 (11) 3440:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0186 (21) 1713/7116 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 02/08/2015 (22) 71/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1410060127 بي أ 

 1313034123 بي  أ 

(31) No. :  

EP 14179692.0 

EP 15159342.3 

 ( التاريخ:31)

74/71/1714 

10/73/1713 

(32) Date: 

04/08/2014 

17/03/2015 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

 الوروبيمكتب البراءات ا

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 تينجسلشافتباير فارما أك

(71) Applicant:  

Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

  ( المخترعون:01)

الرس فورتمان ; بنيامين بادر ; جيرهارد زيمايستر ; كنوت 

م ; ماركوس كوبيتس ; فيليب ليناو ; انتيي إيس ; هانس بري

مارجريت فينجنر ; جولين لوفرانك ; فيلهلم بون ; أولريش 

وبيل ج-لوكينج ; فرانتس فون نوسباوم ; يوانا جرودتسنسكا

 برسباخريا; ديتر موسماير ; هانس شيك ; أو 

(72) Inventors:  

Dr. Lars WORTMANN ; Dr. Benjamin BADER 

; Dr. Gerhard SIEMEISTER ; Dr. Knut EIS ; 

Dr. Hans BRIEM ; Dr. Marcus KOPPITZ ; Dr. 

Philip LIENAU ; Dr. Antje Margret 

WENGNER ; Dr. Julien LEFRANC ; Dr. 

Wilhelm BONE ; Dr. Ulrich LUCKING ; Dr. 

Franz VON NUSSBAUM ; Dr. Joanna 

GRUDZINSKA-GOEBEL ; Dr. Dieter 

MOOSMAYER ; Prof. Dr. Hans Schick ; DT. 

Uwe EBERSPACHER 

 Agent : SMAS INTELLECTUAL (74) سماس للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

PROPERTY 

 ;A61K31/5377     :( التصنيف الدولي15)

A61P35/00; C07D471/04 

(51) INT. CL. :  A61K31/5377; A61P35/00; 

C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 نفثيريدينات-0،1-يل(-4-)مورفولين-1  

(54) Invention Title: 

2-(Morpholin-4-yl)-1,7-naphthyridines 

 ( الملخص15)

 

-(morpholin-4-yl)-2بمركبات يتعلق االختراع الحالي 

1,7-naphthyridine  مستبدلة من الصي ة العامة(I)  أو

(Ib)، 

N
N

R
2

N

R
1

O
R

4

(Ib)

N
N

R
2

N

R
1

O
R

4

R
3

(I) 
سففطية نافعة بطر  لتحضففير المركبات الماكورة، بمركبات و 

من أجففل تحضففففففير المركبففات المففاكورة، بتركيبففات دوائيففة 

واتحادات تشفففففمل المركبات الماكورة وباسفففففتخدام المركبات 

الماكورة من أجل تصففففففني  تركيبة دوائية لمعالجة أو الوقاية 

من مرض، تحديدا مرض فرر االنقسففففففام كعامل فرد  أو في 

 اتحاد م  مقومات نشطة أخرى

(57) Abstract 

The present invention relates to substituted 2-

(morpholin-4-yl)-1,7-naphthyridine compounds of 

general formula (I) or (Ib), 

N
N

R
2

N

R
1

O
R

4

(Ib)

N
N

R
2

N

R
1

O
R

4

R
3

(I)  
 

 to methods of preparing said compounds, to 

intermediate compounds useful for preparing said 

compounds, to pharmaceutical compositions and 

combinations comprising said compounds and to the 

use of said compounds for manufacturing a 

pharmaceutical composition for the treatment or 

prophylaxis of a disease, in particular of a 

hyperproliferative disease as a sole agent or in 

combination with other active ingredients. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3448 (11) 3441:  رقم البراءة( 11)

 Appl. No. 2006/0102 (21) 1776/7171 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 16/04/2006 (22) 16/74/1776 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  374760 7 

(31) No. :  

 0504069 

 ( التاريخ:31)

11/74/1773 

(32) Date: 

22/04/2005 

 ( الدولة: 33)

 فرنسا 

(33) Country: 

FRANCE 

  ( المالكون:01)

 مختبرات تيا

(71) Applicant:  

Laboratoires Thea 

  ( المخترعون:01)

 بابلو غولدشميدت ; فريديريك بيلوتاز ; جا، لييوكس

(72) Inventors:  

Pablo Goldschmidt ; Frederic Pilotaz ; 

Jacques Luyckx 

 Agent : Abu-Setta & Partners (74) أبو سته وشركاه( الوكيل : 04)

 ;A61K31/7052    :( التصنيف الدولي15)

A61K47/44; A61P27/02; A61P31/00; 

A61P31/04 

(51) INT. CL. : A61K31/7052; A61K47/44; 

A61P27/02; A61P31/00; A61P31/04 

 ( عنوان االختراع:34)

استخدام أزيثروميسين لتصني  دواء لمعالجة إلتهابات   

 العين

(54) Invention Title: 

USE OF AZITHROMYCIN FOR THE 

MANUFACTURE OF A MEDICAMENT 

INTENDED FOR THE TREATMENT OF 

OCULAR INFECTIONS   

 

 الملخص( 30)

يهد  االختراع الحالي الى تطبيق رريقة تحضففففير دواء 

 )على قاعدة اسففاسففها مادة االزيتروميسففين ربي يسففتند

azithromycine)  ،لعالج االلتهابات البصففففرية للعينين

ويتكون هفففاا العالج بشففففففكفففل اسفففففففففاسففففففي من مفففادة 

على شففكل محلول  (azithromycine ) االزيتروميسففين

داخفل نفاقفل) موجه( مقبول على المسففففففتوى الصففففففيدلي 

 (triglycerides ) يتكون من مادة ثالثي غليسفففيريدات

الحوامأل الدهنية المصمم استنادا على سلسة متوسطة 

لالسففففففتعمال لمدة  %1الى  1من التكثيف بنسففففففبفة من 

مرتين في اليوم الواحد موضففففففعيا في كل عين خالل مدة 

 تقل عن اربعه ايام

(57) Abstract 

The invention relates to the process for the 

manufacture of a medicament containing 

azithromycin for treating ocular infections 

essentially consisting of azithromycin in 

solution in a pharmaceutically acceptable 

vehicle of medium-chain fatty acid 

triglycerides, at the concentration of 1% to 

2% for topical application twice a day in each 

eye to be treated, for less than four days 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3449 (11) 3440:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2011/0228 (21) 1711/7111 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 11/07/2011 (22) 11/70/1711 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 364،111/61 

(31) No. :  

 364,112/61 

 ( التاريخ:31)

14/70/1717 

(32) Date: 

14/07/2010 

 ( الدولة: 33)

 يةالواليات المتحدة االمريك 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ريجينيرون فارماسيوتيكالز، إنك.

(71) Applicant:  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

  ( المخترعون:01)

سكوت أم. والش ; دانيال ديكس ; تيرا بوتوكي ; 

 رينوكا سيفيندران

(72) Inventors:  

Scott M. WALSH ; Daniel DIX ; Terra 

POTOCKY ; Renuka SIVENDRAN 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A23L29/206   :( التصنيف الدولي31)

A23L29/269; A61K39/395; C07K16/22 

(51) INT. CL. : A23L29/206; A23L29/269; 

A61K39/395; C07K16/22 

 ( عنوان االختراع:34)

صيغ مستقرة تحتو  على األجسام المضادة لمضاد   

 عامل نمو األعصاب

(54) Invention Title: 

STABILIZED FORMULATIONS 

CONTAINING  ANTI-NGF ANTIBODIES 

 الملخص( 30)
مل صفففيغ صفففيدالنية تشفففتبتوفير االختراع الحالي يتعلق  

جسفم مضفاد بشر  يرتبط نوعياب بعامل نمو عصبي على 

(. ويمكن أن تحتو  الصففيغ، بااضففافة hNGFبشففر  )

عامل غير أنيوني على ، hNGFمضاد لـفففففف الجسم إلى ال

واحد وسففففكر  واحد على األقل،خافأل للتوتر السففففطحي 

الصففيغ الصففيدالنية الواردة تتسففم وأسففيتات.  على األقل،

اد مضففالجسففم الثبات من بدرجة كبيرة باالختراع الحالي 

 لعدة أشهر. بعد تخزينه

 

(57) Abstract 

The present invention provides 

pharmaceutical formulations comprising a 

human antibody that specifically binds to 

human nerve growth factor (hNGF). The 

formulations may contain, in addition to an 

anti-hNGF antibody, at least one non-ionic 

surfactant, at least one sugar, and acetate. 

The pharmaceutical formulations of the 

present invention exhibit a substantial degree 

of antibody stability after storage for several 

months. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3450 (11) 3437:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2011/0194 (21) 1711/7104 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 15/06/2011 (22) 13/76/1711 تاريخ الطلب :( 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 333،164/61 

(31) No. :  

 355,164/61 

 ( التاريخ:31)

16/76/1717 

(32) Date: 

16/06/2010 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 تاكيدا فارماسيوتيكالز يو.اس.ايه،إنك

(71) Applicant:  

Takeda Pharmaceuticals U.S.A,INC 

  ( المخترعون:01)

 ماجد فيكيلينيجاد ; راجنيش تانيجا ; فيجا  غوبتي

(72) Inventors:  

Majid Vakilynejad ; Rajneesh Taneja ; 

Vijay Gupte 

بي  .ام  .بو غزاله للملكية الفكرية تي أ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K31/426     :( التصنيف الدولي31)

A61K9/16; A61K9/24; A61K9/28; 

A61K9/50; A61P19/06 

(51) INT. CL. :  A61K31/426; A61K9/16; 

A61K9/24; A61K9/28; A61K9/50; 

A61P19/06 

 ( عنوان االختراع:34)

أشكال جرعات تحرير جديدة معدلة لمثبطات زانثين   

 اوكسيدوريدوكتيز أو مثبطات زانثين اوكسيديز

(54) Invention Title: 

NOVEL MODIFIED RELEASE DOSAGE 

FORMS OF XANTHINE 

OXIDOREDUCTASE INHIBITOR OR 

XANTHINE OXIDASE INHIBITORS 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي ب شكال جرعات جديدة من 

 مثبطات أكسيدوريداكتيز إكسانثين

(57) Abstract 

The present disclosure relates to novel 

dosage forms of xanthine oxidoreductase 

inhibitors. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade صناعة والتجارةوزارة ال

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3451 (11) 3431:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2014/0357 (21) 1714/7330 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 09/12/2014 (22) 70/11/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1713/706303  بي سي تي/أ  بي

(31) No. :  

 PCT/EP2013/076373 

 ( التاريخ:31)

11/11/1713 

(32) Date: 

12/12/2013 

 ( الدولة: 33)

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(33) Country: 

World Intellectual Property Organization 

  ( المالكون:01)

 أوتوتيك )فنلندا( أو 

(71) Applicant:  

Outotec (Finland) Oy 

  ( المخترعون:01)

 السيد. مايكل شترودر ; السيد. فولف انغ سلت

(72) Inventors:  

Mr. Michael STRODER ; Mr. Wolfgang 

SELT 

 Agent : SMAS Intellectual Property (74) سماس للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

 ;F26B17/10     :( التصنيف الدولي31)

F26B25/00; F26B3/10 

(51) INT. CL. :  F26B17/10; F26B25/00; 

F26B3/10 

 ( عنوان االختراع:34)

رريقة وترتيبة لتجفيف مادة جسيمية واستخدام   

 الطريقة أو الترتيبة

(54) Invention Title: 

Method And Arrangement For Drying 

Particulate Material And Use Of The 

Method Or Of The Arrangement  

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع بطريقة وترتيبة لتجفيف مادة جسففففففيمية 

( يحو  1(. وتشتمل الترتيبة على مجفف فنتور  )17)

( متصففل مائعياب م  3( وقسففم تجفيف )1مخنق فنتور  )

( حيز 1(. ويكون لمجفف فنتور  )1تور  )مخنق فن

،ووسففففففيلة لت اية (B) داخلي متمفاثل م  محور مركز 

( إلى 17( تُسففففتخدم لت اية المادة الجسففففيمية )4المادة )

( قسفففففم 1(. ويكون لمجفف فنتور  )3قسفففففم التجفيف )

( عبر مخنق 11( يُسففتخدم لت اية ال از )0لت اية ال از )

(. وتشففففتمل وسففففيلة 3)( إلى قسففففم التجفيف 1فنتور  )

يتين لولبيتين اثنتين على 4ت ففايففة المفففادة ) ( على م ففات

(. وتصّب كل 0( تشتمالن على ريشة حلزونية )6األقل )

يتين اللولبيتين االثنتين على األقفل المففاكورتين  من الم فات

( بين 1( عنففد فتحففة ت ففايففة )3( في قسففففففم التجفيف )6)

 ( 1(. )الشكل 3( وقسم التجفيف )6الم اية اللولبية )

(57) Abstract 

The invention relates to a method and to an 

arrangement for drying particulate material 

(10). The arrangement comprising a venturi 

dryer (1) having a venturi throat (2) and a 

drying section (3) in fluid connection with the 

venturi throat (2). The venturi dryer (1) has 

an inner space that is symmetrical with 

respect to a central axis (B), and material 

feeding means (4) for feeding particulate 

material (10) into the drying section (3). The 

venturi dryer (1) has a gas feeding section (9) 

for feeding gas (11) through the venturi 

throat (2) into the drying section (3). The 

material feeding means (4) comprising at 

least two screw feeders (6) comprising a 

spiral blade (7). Each of said at least two 

screw feeders (6) opening up into the drying 

section (3) at a feeding opening (8) between 

the screw feeder (6) and the drying section 

(3). (FIG 1) 
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 1714/711470سي تي /سي انبي 

(31) No. :  

 61/898761 

PCT/CN2014/088409 

 ( التاريخ:31)

71/11/1713 

11/17/1714 

(32) Date: 

01/11/2013 

11/10/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(33) Country: 

UNITED STATES 
World Intellectual Property Organization 

  ( المالكون:01)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

باتريك لي ; ووسو، هان ; دانييل بون ; جيفر  تي 

باغدانو  ; زيلين هوانغ ; يو بان ; يو دينج ; ميكا 

ليندفال ; فيفيك راونيار ; شيجن زو ; جيف زيانمينغ 

جين ; شيانغ كو ; كيث بروس فيستر ; شياو جينغ 

ن ; جيان وانغ زهو ; مايكل وانغ ; زهونجتشينج  م

 تشون جيانغ ; سابينا بيشي ; كيونج زهانج

(72) Inventors:  

Patrick LEE ; Wooseok Han ; Daniel Poon ; 

Jeffrey T. BAGDANOFF ; Zilin HUANG ; 

Yue PAN ; Yu Ding ; Mika LINDVALL ; 

Vivek RAUNIYAR ; Shejin ZHU ; Jeff 

Xianming JIN ; Xiang KOU ; Keith Bruce 

PFISTER ; Xiaojing Michael WANG ; 

Zhongcheng MIN ; Jianguang Zhou ; Qun 

JIANG ; Sabina Pecchi ; Qiong ZHANG 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/4418   :( التصنيف الدولي15)

A61P35/00; C07D213/73; C07D241/20; 

C07D401/04; C07D401/06; C07D401/12; 

C07D403/06; C07D405/04; C07D405/14; 

C07D409/04; C07D413/14 

(51) INT. CL. : A61K31/4418; A61P35/00; 

C07D213/73; C07D241/20; C07D401/04; 

C07D401/06; C07D401/12; C07D403/06; 

C07D405/04; C07D405/14; C07D409/04; 

C07D413/14 

 ( عنوان االختراع:34)

 بنزاميدات أمينو اريل م اير كمثبطات كيناز  

(54) Invention Title: 

AMINOHETEROARYL BENZAMIDES AS 

KINASE INHIBITORS 

 ( الملخص15)

 أو ملح منه؛ (I) يقدم االختراع الحالي مركب الصيغة

 

 
واستخدامات عالجية لهذه المركبات. يقدم االختراع 

 ا تركيباتالحالي أيض

صيدالنية تتضمن تلك المركبات، والتركيبات التي 

 تتضمن تلك المركبات مع عامل

 

 عالجي مساعد

(57) Abstract 

The present invention provides a compound of 

Formula (I) or a salt thereof;  

 
(I) and therapeutic uses of these compounds. 

The present invention further provides 

pharmaceutical compositions comprising these 

compounds, and compositions comprising 

these compounds with a therapeutic co-agent. 
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(32) Date: 
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 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

ستيفاني كا  دود ; باول مانلي ; باسكال فوريه ; داريل 

برينلي جونز ; روبيرت مارتن جروتزفيلد ; اندريس 

مارزينزيك ; زافير فرانسوا اندريه بيلي ; بهاء سالم ; 

 جوزيف شوبفير

(72) Inventors:  

Stephanie Kay Dodd ; Paul MANLEY ; 

Pascal Furet ; Darryl Brynley JONES ; 

Robert Martin GROTZFELD ; Andreas 

Marzinzik ; Xavier Francois Andre PELLE 

; Bahaa SALEM ; Joseph Schoepfer 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 C 07D 213/82 , C 07D:  ( التصنيف الدولي15)

401/14 , C 07D 403/10 , C 07D 401/04 , A 

61K 31/4439  , A 61P 35/00 

(51) INT. CL. : C 07D 213/82 , C 07D 401/14 

, C 07D 403/10 , C 07D 401/04 , A 61K 

31/4439  , A 61P 35/00  

 راع:( عنوان االخت34)

و  abl2و  abl1مشتقات البنزاميد لتثبيط نشار    

bcr-abl1 

(54) Invention Title: 

Benzamide Derivatives FOR INHIBITING 

THE ACTIVITY OF ABL1, ABL2 AND 

BCR-ABL1 

 

 ( الملخص30)

 (: Iيتعلق االختراع الحالي بمركبات بالصي ة )

 

 
 

تكون  R4و  Y ،Y1 ،R1 ،R2 ،R3و التي فيهفففا 

معرفة كما في ملخص االختراع و التي تكون قادرة على 

و مطفراتفففه. ويوفر  BCR-ABL1تفثفبفيفط نشفففففففففار 

االختراع ايضففففففا عمليففة لتحضففففففير مركبففات االختراع و 

تركيبات صفففيدلية تشفففتمل على مركبات االختراع ورر  

 استخدام تلك المركبات في عالج السرران

(57) Abstract 

The present invention relates to compounds of 

formula (I):  

 

 
 

in which Y, Y1, R1, R2, R3andR4are defined in 

the Summary of the Invention; capable of 

inhibiting the activity of BCR-ABL1 and 

mutants thereof. The invention further provides 

a process for the preparation of compounds of 

the invention, pharmaceutical preparations 

comprising such compounds and methods of 

using such compounds in the treatment of 

cancers. 
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 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

جاسون توماس روالند ; فالنتينا مولتيني ; جون 

نيلسون ; بول فينسنت راكر ; دوناتيلال شيانيللي ; 

 ديفيد سي. تاللي ; اكزيادونج لو

(72) Inventors:  

Jason Thomas ROLAND ; Valentina 

Molteni ; John NELSON ; Paul Vincent 

RUCKER ; Donatella CHIANELLI ; David 

C. TULLY ; Xiaodong Liu 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/4162    :( التصنيف الدولي15)

A61P1/16; A61P1/18; C07D471/04; 

C07D491/052 

(51) INT. CL. : A61K31/4162; A61P1/16; 

A61P1/18; C07D471/04; C07D491/052 

 ( عنوان االختراع:34)

 Xتركيبات ورر  لتعديل مستقبالت فارنيسويد   

(54) Invention Title: 

COMPOSITIONS AND METHODS FOR 

MODULATING FARNESOID X 

RECEPTORS 

 ( الملخص30)

 ،Iيتعلق االختراع الحالى بمركبات الصي ة 

 

 
 (I)  

آيسففففففومر فراغى، انففانتيومر، ملح مقبول صففففففيففدليففاب أو 

متقففارن حمأل أمينى منهففا; حيففث تكون المت يرات كمففا 

هى معرفة هنا; وتركيباتها الصيدلية، والتى تكون مفيدة 

 . X (FXR)مستقبالت فارنيسويد  كمعدالت لنشار

(57) Abstract 

The present invention relates to compounds of 

Formula I,  

 
                     (I)  

a stereoisomer, enantiomer, a pharmaceutically 

acceptable salt or an amino acid conjugate 

thereof; wherein variables are as defined herein; 

and their pharmaceutical compositions, which 

are useful as modulators of the activity of 

Farnesoid X receptors (FXR). 
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(32) Date: 
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(33) Country: 
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  ( المالكون:01)

 جالكسو جروب ليميتد

(71) Applicant:  

GLAXO GROUP LIMITED 

  ( المخترعون:01)

وا شونغ ; غار   -كادام ; شوناايان كيربي ; روث م

 ; ماريا فينيسوزانا كارين فورد;  بيمبريدجبيتر 

(72) Inventors:  

Ian KIRBY ; Ruth MCADAM ; Chun-wa 

CHUNG ; Gary Peter BEMBRIDGE ; 

Susannah Karen FORD ; Maria FEENEY 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي  ( الوكيل :04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 C07K16/24 (51) INT. CL. : C07K16/24    :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)
 M (OSMبروتينات ربط مولد ضد ب أونكوستاتين   

) 

(54) Invention Title: 

ANTIGEN BINDING PROTEINS TO 

ONCOSTATIN M (OSM) 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع ببروتينات ربط مولد ضفففد وشفففظايا منها 

M (OSM ،)والتي ترتبط بشففففكل خان ب نكوسففففتاتين 

البشفففففر  التي  ( hOSM)  OSM  وعلى نحو محدد 

ولكنها ال تتفاعل  gp130بمسفففففتقبل  OSMتثبط ارتبار 

. يتعلق  IIلوحدات البنائية للموضففف  بشفففكل مباشفففر م  ا

االختراع أيضففففففاب بطريقة للمعالجة البشففففففرية ل جسففففففام 

المضفففففادة. تم أيضفففففاب الكشفففففف عن تركيبات صفففففيدالنية 

 وففففففحفففففص رفففففر  الفففففمفففففعفففففالفففففجفففففة الفففففطفففففبفففففيفففففة
 

(57) Abstract 

The present invention concerns antigen 

binding proteins and fragments thereof 

which specifically bind Oncostatin M (OSM), 

particularly human OSM (hOSM) and which 

inhibit the binding of OSM to the gp130 

receptor but does not directly interact with 

site II residues. The invention also concerns a 

method of humanising antibodies. Further 

disclosed are pharmaceutical compositions, 

screening and medical treatment methods.  
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13/73/1713 

(32) Date: 

13/05/2015 

 ( الدولة: 33)

 الدنمار، 

(33) Country: 

DENMARK 

  ( المالكون:01)

 أتش. لوندبيك ايه/اس

(71) Applicant:  

H. LUNDBECK A/S 

  ( المخترعون:01)

رينيه هولم ;  هايد  لوبيز د  ديي و ; كيم السي 

 كريستنسن ; جينس كاتب 

(72) Inventors:  

Rene Holm ;  Heidi Lopez de Diego ; Kim 

Lasse Christensen ; Jens Kateb 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

Property  

 ;A61K31/495   :( التصنيف الدولي31)

A61P25/18; A61P25/24; A61P25/28; 

C07D207/28; C07D295/096 

(51) INT. CL. : A61K31/495; A61P25/18; 

A61P25/24; A61P25/28; C07D207/28; 

C07D295/096 

 ( عنوان االختراع:34)

 يروتيوكسيتين بيروجلوتاماتف 

(54) Invention Title: 

Vortioxetine pyroglutamate 

 ( الملخص30)

ن يروتيوكسففففففيتيفيتعلق االختراع الحفففالي بتوفير ملح 

بيروجلوتامات وتركيبات صففففيدالنية تشففففتمل على الملح 

 الماكور.

(57) Abstract 

The present invention provides vortioxetine 

pyroglutamate salt and pharmaceutical 

compositions comprising said salt. 
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 مختبرات سرفييه ; فيرناليز )ار أند د ( أل تي د 

(71) Applicant:  

Les Laboratoires Servier ; VERNALIS (R&D) 

Ltd 

  ( المخترعون:01)

بينو  ستار، ; -إدوارد بول ديفيدسون ; جيرومجيمس 

مار، دودسورث ; بول بروغ ; غيالومي د  نانتيويل ; 

-ميشيل هينلين ; ان-جوهانس دبليو.جي. ميسنير ; جان

فرانسواز جويلوزيك ; ارناود لي تيران ; كلير والمسلي ; 

 -إيمر  فيجيس ; تيير  لي ديجوارهير ; جانوس تاتي ; ا 

لوس نيرغيس ; أوليفيير جينيست ; أندراس جين تشن ; ميك

 كوتشي ; زولتان سزالفيك

(72) Inventors:  

James Edward Paul DAVIDSON ; Jerome-

Benoit STARCK ; Mark DODSWORTH ; Paul 

BROUGH ; Guillaume DE NANTEUIL ; 

Johannes W.G. MEISSNER ; Jean-Michel 

HENLIN ; Anne- Francoise GUILLOUZIC ; 

Arnaud LE TIRAN ; Claire WALMSLEY ; 

Imre FEJES ; Thierry LE DIGUARHER ; Janos 

TATAI ; I-Jen CHEN ; Miklos NYERGES ; 

Olivier GENESTE ; Andras KOTSCHY ; Zoltan 
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بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

T.M.P Agents 

 ;A61K31/4709    :( التصنيف الدولي15)

A61K31/4725; A61P35/00; A61P37/00; 

C07D401/10; C07D401/14; C07D405/14; 

C07D409/14; C07D471/04 

(51) INT. CL. : A61K31/4709; A61K31/4725; 

A61P35/00; A61P37/00; C07D401/10; 

C07D401/14; C07D405/14; C07D409/14; 

C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)

مركبات االيزو اندولين أو االيزو كوينولين الجديدة وعملية  

 لتحضيرها والتركيبات الدوائية التي تحتو  عليها

(54) Invention Title: 

NEW ISOINDOLINE OR ISOQUINOLINE 

COMPOUNDS, A PROCESS FOR THEIR 

PREPARATION AND PHARMACEUTICAL 

COMPOSITIONS CONTAINING THEM 

 ( الملخص15)

  

 (:5مركبات المعادلة )

 

 
 

 Het  ،R3, R4, R7, R8, R9, T, p, p’, q andحيث 

q ’.معرفة بالوصف 

 

 العالجات.

(57) Abstract 

Compounds of formula (I): 

 
 

wherein Het, R3, R4, R5, R7, R8, R9, T, p, p’, q, and 

q’ are as defined in the description. 

 

Medicaments. 
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 Filed: 25/10/2015 (22) 13/17/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  171477641بي ا  

  171377440بي ا 

(31) No. :  

PA201400648  

PA201500447  

 ( التاريخ:31)

17/11/1714 

70/71/1713 

(32) Date: 

10/11/2014 

07/08/2015 

 ( الدولة: 33)

 الدنمار، 

 الدنمار،

(33) Country: 

DENMARK 

DENMARK 

  ( المالكون:01)

 أتش. لوندبيك ايه/اس

(71) Applicant:  

H. LUNDBECK A/S 

  ( المخترعون:01)

 ماورو ماري و كارستن جوهل ;  لينا تاجموسي ; 

(72) Inventors:  

Karsten JUHL ; Lena TAGMOSE ;  Mauro 

MARIGO 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ابو غزالة للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

Property 

 ;A61K31/4439   :( التصنيف الدولي15)

A61K31/444; A61K31/497; A61K31/506; 

A61P25/28; C07D401/12; C07D413/12; 

C07D417/12 

(51) INT. CL. : A61K31/4439; A61K31/444; 

A61K31/497; A61K31/506; A61P25/28; 

C07D401/12; C07D413/12; C07D417/12 

 ( عنوان االختراع:34)

-6-ديفلورو -3، 3 –)دايفلوروميثيل(  -6-أمينو -1  

تيتراهيدروبيريدين كمثبطات -6، 3، 3،4-فينيل

BACE1 

 

(54) Invention Title: 

2-Amino-6-(difluoromethyl)- 5,5-difluoro-6-

phenyl-3,4,5,6-tetrahydropyridines as 

BACE1 inhibitors 

 ( الملخص15)

يتم توجيففه االختراع الحففالي إلى مثبطففات جففديففدة انزيم  

BACE 1 يتم توجيه السففمات المنفصففلة من االختراع .

المركبات الماكورة و  إلى تركيبفات صففففففيفدالنية تشففففففمل

اسففتخدامات المركبات لعالج اضففطربات يكون من المفيد 

 مثل مرض الزهايمر. Aβلها خفص رواسب 

  

 

 

(57) Abstract 

The present invention is directed to novel 

inhibitors of the BACE1 enzyme.  Separate 

aspects of the invention are directed to 

pharmaceutical compositions comprising 

said compounds and uses of the compounds 

to treat disorders for which the reduction of 

Aβ deposits is beneficial such as Alzheimer’s 

disease. 
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  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3459 (11) 3430:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2013/0248 (21) 1713/7141 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 21/08/2013 (22) 11/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   انات األسبقية:( بي37)

 ( الرقم:31)

 61/601،664  

61/011،714  

(31) No. :  

 61/698,664  

61/782,084  

 ( التاريخ:31)

70/70/1711 

14/73/1713 

(32) Date: 

09/09/2012 

14/03/2013 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 أتش. لوندبيك ايه/اس

(71) Applicant:  

H. LUNDBECK A/S 

  ( المخترعون:01)

 جوهان اربيرغ ; الين شميت

(72) Inventors:  

Johan Areberg ; Ellen Schmidt 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 ساجنت

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K31/27    :( التصنيف الدولي31)

A61K31/4045; A61K31/445; A61K31/55; 

A61K45/06; A61P25/28 

(51) INT. CL.  A61K31/27; A61K31/4045; 

A61K31/445; A61K31/55; A61K45/06; 

A61P25/28 

 راع:( عنوان االخت34)

 تركيبات صيدالنية لعالج مرض الزهايمر  

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS 

FOR TREATING ALZHEIMER'S 

DISEASE   

 ( الملخص30)

يصف االختراع الحالي رر  لمعالجة حالة عته تتضمن 

-N-(2-(6-fluoro-lHجرعة يومية فعالة من 

indol-3-yl)ethyl-(2,2,3,3-

tetrafluoropropoxy)benzylamine   لتحسين

 أو  لزيادة  ت ثير مثبط أسيتيل كولينستيراز

 

 

(57) Abstract 

The present invention describes methods of 

treating dementia comprising administering 

an effective daily dose of N-(2-(6-fluoro-lH-

indol-3-yl)ethyl-(2,2,3,3-

tetrafluoropropoxy)benzylamine to improve 

or augment the effect of an 

acetylcholinesterase inhibitor. 
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 Patent No. 3460 (11) 3467:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2014/0370 (21) 1714/7307 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 18/12/2014 (22) 11/11/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  1310146323 أ  بي

 1411011626   بيأ

(31) No. :  

 EP 13198463.5  

EP 14189216.6 

 ( التاريخ:31)

10/11/1713 

16/17/1714 

(32) Date: 

19/12/2013 

16/10/2014 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

 مكتب البراءات االوروبي

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 باير فارما أكتينجلسلشافت

(71) Applicant:  

Bayer Pharma Aktiengesellschaft 

  ( المخترعون:01)

أولريش بوت ; هولجر زيبينايشر ; سفين رينج ; 

هولجر زتيوبر ; نيكول شميت ; مارتن النج ; أولف 

بومر ; أندريا روتجر  ; هورست ايرلباخر ; جوديت 

 ; مارتينا شافرجونتر 

(72) Inventors:  

Dr. Ulrich BOTHE ; Dr. Holger 

SIEBENEICHER ; Sven RING ; Dr. Holger 

STEUBER ; Dr. Nicole SCHMIDT ; Dr. 

Martin LANGE ; Dr. Ulf BOMER;MER ; 

Dr. Andrea ROTGERI ; Dr. Horst 

IRLBACHER ; Dr. Judith GUNTHER ; Dr. 

Martina SCHAFER 

 Agent : SMAS INTELLECTUAL (74) سماس للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

PROPERTY 

 ;A61K31/4439   :( التصنيف الدولي15)

A61K31/444; A61P29/00; A61P37/00; 

C07D401/12; C07D401/14; C07D409/12; 

C07D417/12 

(51) INT. CL. : A61K31/4439; A61K31/444; 

A61P29/00; A61P37/00; C07D401/12; 

C07D401/14; C07D409/12; C07D417/12 

 ( عنوان االختراع:34)

مركبات  كربوكساميد جديدة، ورريقة لتصنيعها،  

ومستحضرات دوائية تحتو  عليها واستخدامها في 

 إنتاج أدوية

(54) Invention Title: 

NOVEL CARBOXAMIDES, METHOD 

FOR THE PRODUCTION THEREOF, 

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS 

COMPRISING THEM, AND USE 

THEREOF FOR PRODUCING 

MEDICAMENTS 

 ( الملخص30)

-مستبدلة indazolesيتعلق االختراع الحالي بمركبات  

، بعمليات carboxamideجديدة لها سفلسفلة جانبية  6

لتحضففيرها، باسففتخدامها منفردة أو في اتحادات لمعالجة 

وبفاسففففففتخدامها انتاج أدوية  و/أو الوقفايفة من أمراض،

لمعفالجفة و/أو الوقاية من أمراض، تحديدا لمعالجة و/أو 

الوقفايففة من انتبففاك بطففاني رحمي، ورم ليمفففاو ، انحالل 

 وصدفية COPDبقعي، 

(57) Abstract 

The present application relates to novel 6-

substituted indazoles having a carboxamide 

side chain, to processes for their preparation, 

to their use alone or in combinations for the 

treatment and/or prophylaxis of diseases, and 

to their use for producing medicaments for 

the treatment and/or prophylaxis of diseases, 

in particular for the treatment and/or 

prophylaxis of endometriosis, lymphomas, 

macular degeneration, COPD and psoriasis. 
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 Patent No. 3461 (11) 3461:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2016/0058 (21) 1716/7731 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 27/03/2016 (22) 10/73/1716 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 17-1713-7743643   

(31) No. :  

 10-2015-0045645   

 ( التاريخ:31)

31/73/1713 

(32) Date: 

31/03/2015 

  :( الدولة33)

 رياجمهورية كو 

(33) Country: 

REPUBLIC OF KOREA   

  :ون( المالك01)

 هانمي فارم. كو.، ليمتد.

(71) Applicant:  

HANMI PHARM. CO., LTD. 

  ( المخترعون:01)

يونغ ال كيم ;  هو تايك أ  أم ; ليدونغ روه ; يونغ سو يون  

 ;  جا  هيون بار، ;  جونغ سوو وو

(72) Inventors:  

Yong Il KIM ; Ho Taek IM ; Leedong ROH ; 

Youngsu YOON ; Jae Hyun PARK ;  Jong Soo 

WOO 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property (74) ابو غزالة للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

 A61K9/24 (51) INT. CL. : A61K9/24    :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)

نية معقدة تت لف من املوديبين واللوسارتان تركيبة صيدال  

 وكلورتاليدون

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL COMPLEX 

FORMULATION COMPRISING 

AMLODIPINE, LOSARTAN AND 

CHLORTHALIDONE 

 الملخص( 30)

 يجمز من تت لف التي معقدة دوائية تركيبة االختراع هاا يقدم

 يتضففففففمن ثاني ومزيج ورثاليدونكل أو أملوديبين فيه أول

ن واسفففتقرار كوبان تمتلك والتي اللوسفففارتان  وتحقق. محسفففّ

 ائيةوق ت ثيرات االختراع هاا حسففب المعقدة الدوائية التركيبة

نة أوعالجية  عن الدموية واألوعية القلب  ألمراض محسفففففّ

 أمففلففوديففبففيففن مففن مففخففتففلففففففة آلففيفففات تشفففففففف ففيفففل رففريففق

 ةعالي كوبان معدالت تعرض حيث. واللوسارتانوكلورثاليدون

 راسفففتقرا وتحسفففين أملوديبين،اللوسفففارتانوكلورتاليدون من

 نهاأ يتضفففح الضفففسيلة،ولالك األدوية نظرالتفاعالت التخزين،

 .واألدوية الصيدالنية المستحضرات مجاالت في مفيدة

(57) Abstract 

The present invention provides a pharmaceutical 

complex formulation comprising a first mixture 

including amlodipine and chlorthalidone and a 

second mixture including losartan, which has an 

improved dissolution and stability.  The complex 

formulation according to the present invention 

may achieve improved preventive or therapeutic 

effects for cardiovascular diseases by actuating 

different mechanism of amlodipine, losartan and 

chlorthalidone, and exhibits high dissolution 

rates of amlodipine, losartan and chlorthalidone 

and improved storage stability, due to the 

minimized drug interactions, and therefore, it is 

useful in the fields of pharmaceuticals and 

medicine. 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3462 (11) 3461:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2013/0245 (21) 1713/7143 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 15/08/2013 (22) 13/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/601،710  

(31) No. :  

 61/692,029  

 ( التاريخ:31)

11/71/1711 

(32) Date: 

22/08/2012 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ريجينيرون فارماسيوتيكالز، إنك.

(71) Applicant:  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

  ( المخترعون:01)

; ميرفي، أندرو جيه. ; ماكدونالد، كرول، سوزان د . 

 لين

(72) Inventors:  

Croll, Susan D. ; Murphy, Andrew J. ; 

MacDonald, Lynn 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K39/395    :( التصنيف الدولي31)

A61P29/00; C07K16/28 

(51) INT. CL. : A61K39/395; A61P29/00; 

C07K16/28 

 ( عنوان االختراع:34)
ورر   GFRα3 أجسام مضادة بشرية تجاه   

 الستخدامها

(54) Invention Title: 

Human Antibodies to GFRα3 and methods 

of use thereof 

 الملخص( 30)

الي بتقديم أجسفففام مضفففادة ترتبط م  يتعلق االختراع الح

GFRα3  البشففففففر  ورر  السففففففتخدامها. وفقا لنماكج

معينة لالختراع، تكون األجسففففففام المضففففففادة عبارة عن 

 GFRα3أجسام مضادة بشرية بصورة كاملة ترتبط م  

البشفر . األجسفام المضادة الخاصة باالختراع مفيدة في 

من عالج أمراض واضفففطرابات تصففففاحب واحدا أو أكثر 

، بما في كلك عالج حاالت GFRα3األنشطة الحيوية لـففف 

 األلم الحاد أو المزمن، أو الحاالت االلتهابية.

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides antibodies 

that bind to human GFRα3 and methods of 

using same.  According to certain 

embodiments of the invention, the antibodies 

are fully human antibodies that bind to 

human GFRα3.  The antibodies of the 

invention are useful for the treatment of 

diseases and disorders associated with one or 

more GFRα3 biological activities, including 

the treatment of acute or chronic pain 

conditions, or inflammatory conditions.  
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  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3463 (11) 3463:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2017/0178 (21) 1710/7101 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 18/10/2017 (22) 11/17/1710 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:31)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  

(33) Country: 

 

  :ون( المالك01)

 صبحي احمد محمود الصالح

(71) Applicant:  

Subhi Ahmad Mahmoud Al Saleh 

  ( المخترعون:01)

 صبحي احمد محمود الصالح

(72) Inventors:  

subhi Ahmad Mahmoud  Al Saleh 

  : Agent (74) ( الوكيل : 04)

 ;C25B1/04; F24J2/00     :( التصنيف الدولي31)

H02N3/00 

(51) INT. CL. :  C25B1/04; F24J2/00; 

H02N3/00 

 ( عنوان االختراع:34)

تبريد الخاليا الشمسية  بتبخير المياه المالحة م  استرجاع   

 البخار 

(54) Invention Title: 

Cooling the Solar cells using saline water  and  

vapor recovery 

 الملخص( 30)

لشفففففمسفففففية  لتوليد الطاقة الكهربائية  من تسفففففتخدم الخاليا ا

الطاقة الشفمسفية . ان كفاءة الخاليا   تتاثر عكسيا م  ارتفاع 

درجة حرارة الخلية . ولالك  تم دراسفففففة مجموعة من انظمة 

التبريد بالماء والهواء وتبخير  السوائل. تلك االنظمة   نجحت 

 في  تبريفففد اللور ورف  كففففاءة توليفففد الكهربفففاء لكنهفففا في

المحصففلة كانت غير مجدية اقتصففاديا . ولالك فاننا نقدم نظام 

تبريفد للخاليفا مسففففففتحفدث قفادر على رف  كفاءة توليد الطاقة 

عمليففا م  رف  الجففدوى االقتصفففففففاديففة . في النظففام المقترر  

يسفففتخدم  المياه المالحة في التبريد  ،عن رريق تثبيت اللور 

وعندما تبدا الشفففمسفففي على السفففطح العلو  لمبادل  حرار  

اشففعة الشففمس بتسفففخين االلوار الشففمسفففية فان مياه التبريد 

تمتص الطفاقفة الحراريفة فيتحول جزء منها الى بخار. البخار 

يتصفففففاعد الى مكثف  حيث  يتم تكثيفه  النتاج مياء صفففففالحة 

للشففففففرب  . النظفام المقترر قفادر على تخفيأل درجة حرارة 

الكفففاءة بمقففدار  درجففة مسويففة وهففاا يرف   17الخليففة حوالي 

ليتر  17كفففالفففك ففففان النظفففام  قفففادر على انتفففاج   17%

 مففففففففففففففففففاء/مففففففففففففففففففتففففففففففففففففففرمففففففففففففففففففربفففففففففففففففففف /يففففففففففففففففففوم 

 

(57) Abstract 

 Solar cells are used to generate electricity from 

solar energy. The efficiency of cells is inversely 

affected by high cell temperature. Therefore, a 

series of water, air and evaporative cooling 

systems were studied. These systems succeeded in 

cooling the solar cells and raising the efficiency of 

generating electricity, but at the end was not 

economically feasible. Therefore, we offer an 

innovative cell cooling system capable of 

effectively increasing power generation in 

addition to increasing economic feasibility. The 

cooling process in the proposed system, which 

uses saline or brackish water, is achieved by 

fixing the solar panel at the top surface of the heat 

exchanger. When the sun starts to heat the solar 

panels, cooling water absorbs heat energy and 

turns part of it into vapor which ascend and 

condense to produce potable water.The proposed 

system is able to  reduce the temperature of the 

cell about 20 degrees Celsius. This raises the 

efficiency by 10% and the system is capable of 

producing 10 liters of potable water / m2 / day. 
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(31) No. :  
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 ( التاريخ:31)

13/71/1713 

(32) Date: 

15/02/2013 

 ( الدولة: 33)

 وروبيمكتب البراءات اال 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 استيالس فارما يوروب ال تي د .

(71) Applicant:  

Astellas Pharma Europe Ltd. 

  ( المخترعون:01)

 موراكامي، يوشي يوكي ; سايتو، هيكارو

(72) Inventors:  

MURAKAMI, Yoshiyuki ; SAITO, Hikaru 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي لوكيل : ( ا04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;C09K8/512     :( التصنيف الدولي31)

C09K8/516; C09K8/575 

(51) INT. CL. :  C09K8/512; C09K8/516; 

C09K8/575 

 ( عنوان االختراع:34)

 لخاصة بمركبات التياكوميسينالتركيبات ا  

(54) Invention Title: 

Compositions of Tiacumicin Compounds 

 ( الملخص30)

يوفر االختراع الحفففالي تركيبفففة تشففففففتمفففل على مركفففب 

تباكوميسفين واحد أو أكثر كمكون فعال، و متجاسم منه، 

أو صففففففورة متبلرة منففه أو كوابففة منففه، في توليفففة م  

جموعة التي تتكون من صففففففمغ سففففففواغ، مختفار من الم

زانتان، كاراجينان، ألجينات صفففففوديوم، صفففففمغ الجوار، 

سففليلوز قابل للتشففتيت في الماء )سففيليلوز دقيق التبلر و 

صفوديوم كربوكسففي ميثيل سففليلوز( و خالئط من كلك. و 

أيضففففففا، يوفر االختراع اسففففففتخفدام سففففففواغ، مختار من 

ن، المجموعفة التي تتكون من صففففففمغ زانتفان، كفاراجينا

ألجينات صفوديوم، صمغ الجوار، سيليلوز قابل للتشتيت 

في الماء )سفففيليلوز دقيق التبلر و صفففوديوم كربوكسفففي 

ميثيل سففففليلوز( و خالئط من كلك كعامل مضففففاد للرغوة 

في تركيبة تشتمل كمكون فعال على مركب تياكوميسين، 

 متجاسم منه، صورة متبلرة منه أو كوابة منه

(57) Abstract 

A composition comprising as the active 

ingredient one or more of a tiacumicin 

compound, a stereo-isomer thereof, a 

polymorph thereof or a solvate thereof, in 

combination with an excipient, selected from 

the group consisting of a xanthan 

gum,  carrageenan, sodium alginate, guar 

gum, water dispersible cellulose 

(microcrystalline cellulose and sodium 

carboxymethylcellulose) and mixtures 

thereof is provided. Further, use of an 

excipient, selected from the group consisting 

of a xanthan gum, carrageenan, sodium 

alginate, guar gum, water dispersible 

cellulose (microcrystalline cellulose and 

sodium carboxymethylcellulose) and 

mixtures thereof as an anti-foaming agent in 

a composition comprising as the active 

ingredient one or more of a tiacumicin 

compound, a stereo-isomer thereof, a 

polymorph thereof or a solvate thereof is 

provided. 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3465 (11) 3463:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2009/0216 (21) 1770/7116 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 17/06/2009 (22) 10/76/1770 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 774111/1770 

161740/1771 

(31) No. :  

 004882/2009 

161049/2008 

 ( التاريخ:31)

13/71/1770 

10/76/1771 

(32) Date: 

13/01/2009 

19/06/2008 

 ( الدولة: 33)

 اليابان 

 اليابان

(33) Country: 

JAPAN 

JAPAN 

  ( المالكون:01)

 تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد

(71) Applicant:  

TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 

  ( المخترعون:01)

يوشيايوكي فوكيس ; تاكانوبو كيورويتا ; ناوهيرو تايا 

را ; ياسيوهيرو إميدا ; كويويتشي ; هايدكازو توكيها

 إواناجا

(72) Inventors:  

Yoshiyuki FUKASE ; Takanobu KUROITA 

; Naohiro TAYA ; Hidekazu TOKUHARA ; 

Yasuhiro IMAEDA ; Kouichi IWANAGA 

المحاميان ايمان جمعة وابراهيم ( الوكيل : 04)

 الطهاروة

(74) Agent : ATTORNE (EMAN JOMOA & 

IBRAHIM ALTAHRAWEH) 

  :  ( التصنيف الدولي15)
C07D407/ ;C07D401/14 ;C07D401/12 ;C07D233/90

C07D ;C07D413/06 ;C07D409/14 ;C07D409/06 ;12
C ;C07D471/04 ;C07D417/12 ;C07D417/06 ;413/14

C07D495/04 ;C07D487/08 ;07D487/04 

(51) INT. CL. : 

C07D233/90; C07D401/12; C07D401/14; C07D407/12; 
C07D409/06; C07D409/14; C07D413/06; C07D413/14; 
C07D417/06; C07D417/12; C07D471/04; C07D487/04; 
C07D487/08; C07D495/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 مركب مت اير الحلقه واستخدامه  

(54) Invention Title: 

HETEROCYCLIC COMPOUND AND USE 

THEREOF 

 ( الملخص30)

( compoundsيتعلق االختراع الحالي بالمركبات )

 المتمثلة في الصيغ: 

 

 
 

 

حيث يكون كل رمز كما تحدد في المواصفة، وبعقار 

 renin( منها لها نشار تثبيطي ألجل prodrugأولي )

(، superior renin inhibitory activityفائق )

أو لمعالجة ( للوقاية من agentsومفيدة كعوامل )

ارتفاع ض ط الدم، أضرار عضوية بسبب ارتفاع ض ط 

 الدم، إلخ

(57) Abstract 

Compounds represented by the formulas  

 

 
wherein each symbol is as defined in the 

specification, and a prodrug thereof have a 

superior renin inhibitory activity, and are 

useful as agents for the prophylaxis or 

treatment of hypertension, various organ 

damages attributable to hypertension and 

the like 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110323&CC=EP&NR=2297114A2&KC=A2
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property ية الصناعيةمديرية  حماية الملك

 Patent No. 3466 (11) 3466:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2014/0369 (21) 1714/7360 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 18/12/2014 (22) 11/11/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 م:( الرق31)

 61/010،661  

(31) No. :  

 61/919,661  

 ( التاريخ:31)

17/11/1713 

(32) Date: 

20/12/2013 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد

(71) Applicant:  

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY 

LIMITED 

  ( المخترعون:01)

ماريا هوبكنز ; هولي ريتشارد ; هويكا  صن ; شوتا 

كيكوتشي ; هولجر مونينشاين ; تود ماكلين ; جايسون 

 براون ; ستيفن هيتشكو، ; كريستين شاليشر

(72) Inventors:  

HOPKINS, Maria ; REICHARD, Holly ; SUN, 

Huikai ; KIKUCHI, Shota ; MONENSCHEIN, 

Holger ; MACKLIN, Todd ; BROWN, Jason ; 

HITCHCOCK, Stephen ; SCHLEICHER, 

Kristin 

 & Agent : ATTORNE (EMAN JOMOA (74) المحاميان ايمان جمعة وابراهيم الطهاروة( الوكيل : 04)

IBRAHIM ALTAHRAWEH) 

 ;A61K31/4985    :( التصنيف الدولي31)

A61P25/16; C07D471/04 

(51) INT. CL. : A61K31/4985; A61P25/16; 

C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 GPR6مواد ضابطة لتترا هيدرو بيريدوبيرازينات من   

(54) Invention Title: 

TETRAHYDROPYRIDOPYRAZINES 

MODULATORS OF GPR6 

 ( الملخص30)

 : 1يوفر االختراع الحالي مركبات من الصي ة 

  

 
 

 

1 

 

 modulators)   )GPR6التي تكون مفيدة كمواد ضابطة

، تركيبات دوائية من هاا، رر  لمعالجة حاالت مصاحبة م  

GPR6 عمليات لصن  المركبات والمركبات الوسطية من ،

 هاا.

(57) Abstract 

The present invention provides compounds of 

formula I:  

  

 
 

 

which are useful as modulators of GPR6, 

pharmaceutical compositions thereof, methods 

for treatment of conditions associated with 

GPR6, processes for making the compounds and 

intermediates thereof. 
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  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3467 (11) 3460:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2007/0050 (21) 1770/7737 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 15/02/2007 (22) 13/71/1770 ريخ الطلب :( تا11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 67/004،471 

(31) No. :  

 60/774,401 

 ( التاريخ:31)

10/71/1776 

(32) Date: 

17/02/2006 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 اسكو جروب ال ال سي

(71) Applicant:  

ESCO GROUP LLC 

  ( المخترعون:01)

 كريستوفر ام. كاربنتر

(72) Inventors:  

Christopher M. Carpenter 

المحامون خالد السقا  وسامر زريقات ( الوكيل : 04)

وعالء بطاينة وشاد  المبيضين وزينة النبيه ودانا 

 .يس زيادين ومجد  ساليطة وهال قطينةالشوا وق

(74) Agent : Attorneys Khaled Al-Saqqaf, 

Samer Zureikat, Ala'a Al Bataineh , Shadi 

Mubiden,Zeinah Al-Nabih,Dana Al 

Shawwa,Kais Zayadin,Majdi Salaita,Hala 

Qutteineh 

 E02F9/28 (51) INT. CL. :  E02F9/28     :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)

 تجميعة مقاومة للتاكل  

(54) Invention Title: 

Wear Assembly 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحففالي بمجموعففة تففككففل احكففام تثبيففت 

عضففو تككل الى معدة حفر والا  تشففتمل على قاعدة لها 

أنف وعضففففففو تفككفل لفه مقبس. يتم تزويفد كل من األنف 

اكثر من اسففففففطح اتزان متممففة في والمقبس بواحففد او 

 االجزاء المركزية لها.

(57) Abstract 

A wear assembly for securing a wear member 

to excavating equipment that includes a base 

having a nose and a wear member having a 

socket. The nose and socket are each 

provided with one or more complementrary 

stablizing surfaces in central portions 

thereof.  
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3468 (11) 3461:  براءة( رقم ال11)

 Appl. No. 2013/0385 (21) 1713/7313 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 24/12/2013 (22) 14/11/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:31)

 
(32) Date: 

 

  ( الدولة:33)

  
(33) Country: 

 

  ( المالكون:01)

 شركة شيشابريسو ش.م.ل.

(71) Applicant:  

Shishapresso S.A.L. 

  ( المخترعون:01)

 سامر جلّول ; جورج الحاج ; نبيل جابر

(72) Inventors:  

Samer JALLOUL ; Georges EL HAJJ ; 

Nabil JABER 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 A24D1/14; A24F1/30 (51) INT. CL. : A24D1/14; A24F1/30    :( التصنيف الدولي15)

 ( عنوان االختراع:34)

 كبسولة من مادة قابلة للتدخين معب ة مسبقاب   

(54) Invention Title: 

PREPACKAGED SMOKABLE 

MATERIAL CAPSULE 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع بالكشف عن كبسولة من مادة قابلة 

للتدخين معب ة مسبقا، تشتمل على حاوية لها حجم 

داخلي يسمح لمستخدم بوض  كمية معب ة من الشيشة 

)نوع من التبغ( أم منتج مماثل في تجويف نارجيلة 

كبسولة مان  بدون التالمس الماد  معه. و تتضمن ال

تسرب قابل ل زالة، مدخل، مخرج، ووسيلة تقليب 

داخلية داخل الكبسولة. و ي طي مان  التسرب على نحو 

قابل ل زالة مدخلها العلو  و مخرجها السفلي قبل 

االستخدام. و بمجرد إزالته، يفضل أن يكون المخل و 

المخرج قد سبق تثقيبهما بواسطة المستخدم قبل وض  

فحم عليه لحر  محتويات الكبسولة و ربق من ال

السمار بسحب الدخان منه. توفر وسيلة التقليب 

الموجود بداخل الكبسولة وسيلة للتحكم في كثافة 

محتويات الكبسولة و من  التكتل لضمان مسار تدفق حر 

للهواء خاللها. كما تم الكشف عن نظام الحتجاز كبسولة 

 يتضمن تجويف نارجيلة و مثبت للكبسولة

 

 

(57) Abstract 

Disclosed is a prepackaged smokable 

material capsule, comprising a container 

having an internal volume that allows a user 

to place a packaged amount of shisha or 

similar tobacco product into a hookah bowl 

without physical contact therewith. The 

capsule has a removable seal, an inlet, outlet 

and an internal agitator means within the 

capsule. The seal removably covers its upper 

inlet and lower outlet prior to use. Once 

removed, the inlet and outlet are preferably 

pre-perforated, or alternatively may then be 

perforated by a user, prior to a layer of coals 

be placed thereonto for burning the capsule 

contents and allowing smoke to be drawn 

therefrom. The imbedded agitator provides a 

means to control the density of the capsule 

contents and prevent clumping to ensure free 

flowing passage of air therethrough. Also 

disclosed is a capsule retainment system 

comprising a hookah bowl and capsule 

clamp. 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3469 (11) 3460:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2010/0139 (21) 1717/7130 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 04/05/2010 (22) 74/73/1717 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 103،036/61 

113،111/61 

(31) No. :  

 175,736/61 

285,118/61 

 ( التاريخ:31)

73/73/1770 

70/11/1770 

(32) Date: 

05/05/2009 

09/12/2009 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 امجين إنك

(71) Applicant:  

Amgen Inc. 

  ( المخترعون:01)

ج شين-اكسو، جينغ ; هامبيرجير، اجنيس ا . ; لي، يي

; بيلوسكي، إدوارد جيه ; مايكلز، ; هيشت، راند  ايرا 

 مار، ل ; صين، جيونجهوون ; ايلسون، موريل ام

(72) Inventors:  

XU, Jing ; HAMBURGER , Agnus E ; LI, 

Yue-Sheng ; HECHT, Randy Ira ; 

BELOUSKI, Edward J ; MICHAELS, Mark 

L ; SUN, Jeonghoon ; ELLISON, Murielle 

M 

بي  .ام  .غزاله للملكية الفكرية تي أبو ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K38/18     :( التصنيف الدولي15)

C07K14/50 

(51) INT. CL.  A61K38/18; C07K14/50 

 ( عنوان االختراع:34)

 واستخداماتها FGF21رافرات   

(54) Invention Title: 

FGF21 MUTANTS AND USES THEREOF 

 ( الملخص15)

 

يتعلق االختراع الحفففالي بتوفير جزيسفففات حمأل نوو  

، وبولي ييتيففدات  FGF21ترمز بولي ببتيففدات رففافر 

، وتركيبفات صففففففيفدالنية مشففففففتملة على FGF21رفافر 

، ورر  لعالج اضففففففطرابفففات FGF21ببتيفففدات رفففافر 

أو البولي  أيضففية باسففتخدام مثل هاه األحماض النووية،

 ببتيدات، او التركيبات الصيدالنية.

(57) Abstract 

The invention provides nucleic acid 

molecules encoding FGF21 mutant 

polypeptides, FGF21 mutant polypeptides, 

pharmaceutical compositions comprising 

FGF21 mutant polypeptides, and methods 

for treating metabolic disorders using such 

nucleic acids, polypeptides, or 

pharmaceutical compositions. 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3470 (11) 3407:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2013/0284 (21) 1713/7114 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 29/09/2013 (22) 10/70/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 NC//CP1711/771331  

(31) No. :  

 PCT/CN2012/001358  

 ( التاريخ:31)

71/17/1711 

(32) Date: 

08/10/2012 

 ( الدولة: 33)

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية

(33) Country: 

World Intellectual Property Organization 

  ( المالكون:01)

 مير، شارب & دوم كوربوريشن

(71) Applicant:  

Merck Sharp & Dohme Corporation 

  ( المخترعون:01)

زهيو لي ; تشون سينغ لي ; يون كسين هان ; ميهول باتل ; 

ياوزونغ لي ; جيا  شو ; كريستوفر بورغي ; روبرت 

 غيلفيالن ; يونفو لو ; كينيث إل. أرين تون

(72) Inventors:  

ZHIYU LEI ; CHUN SING LI ; YONGXIN 

HAN ; MEHUL PATEL ; YAOZONG LI ; 

JIAYI XU ; CHRISTOPHER BURGEY ; 

ROBERT GILFILLAN ; YUNFU LUO ; 

KENNETH L. ARRINGTON 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

T.M.P Agents 

 ;A61K31/513    :( التصنيف الدولي15)

A61P31/18; C07D239/52; C07D239/54; 

C07D239/56; C07D401/14; C07D403/06; 

C07D403/14; C07D471/04 

(51) INT. CL.  A61K31/513; A61P31/18; 

C07D239/52; C07D239/54; C07D239/56; 

C07D401/14; C07D403/06; C07D403/14; 

C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)

أون واستخدامها -4-بيريميدين-3H-فينوكسي -5مشتقات   

 HIVكمثبطات ناسخ عكسي ل 

(54) Invention Title: 

5-PHENOXY-3H-PYRIMIDIN-4-ONE 

DERIVATIVES AND THEIR USE AS HIV 

REVERSE TRANSCRIPTASE INHIBITORS   

 

 ( الملخص30)

 (: 1يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصي ة ) 

 

 
(5) 

 

حيث  HIVكريبتاز العكسي ل عبارة عم مثبطات إنزيم ترانس

كمففا هي محففددة  Zو  Mو  Lو  REو   R2و   R1تكون 

و األمالر  1في هاا الطلب. تتسففم المركبات التي لها الصففي ة 

و العقاقير األولية المقبولة صففففيدالنيا منها بفائدتها في تثبيط 

و الوقاية من و عالج   HIVإنزيم ترانسففكربيتاز العكسففي ل 

 -ت خير ظهور أو تطور -ي الوقاية من، و فHIVالعفدوى ب 

(. يمكن AIDSو عالج متالزمفة نقص المناعة المكتسففففففبة )

اسففففففتخفففدام المركبفففات و أمالحهفففا كمكونفففات في تركيبفففات 

صففيدالنية، و بشففكل خيار  في توليفة م  فيروسففات مضففادة 

 .أو معدالت مناعية أو أجسام مضادة أو لقاحات أخرى

 

 

(57) Abstract 

Compounds of Formula I: 

 

  (I), 

are HIV reverse transcriptase inhibitors, wherein 

R1, R2, RE, L, M and Z are defined herein.  The 

compounds of Formula I and their 

pharmaceutically acceptable salts are useful in 

the inhibition of HIV reverse transcriptase, the 

prophylaxis and treatment of infection by HIV 

and in the prophylaxis, delay in the onset or 

progression, and treatment of AIDS.  The 

compounds and their salts can be employed as 

ingredients in pharmaceutical compositions, 

optionally in combination with other antivirals, 

immunomodulators, antibiotics or vaccines. 
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  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3471 (11) 3401:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0307 (21) 1713/7370 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 10/12/2015 (22) 17/11/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/703،163  

1410137326  

(31) No. :  

 62/095,863  

14 198 305.6  

 اريخ:( الت31)

13/11/1714 

16/11/1714 

(32) Date: 

23/12/2014 

16/12/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 مكتب البراءات االوروبي

(33) Country: 

UNITED STATES 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 اوميا انترناشيونال ايه جي

(71) Applicant:  

Omya International AG 

  ( المخترعون:01)

 كريستو  ستورم ;  ولف هانسن 

(72) Inventors:  

Christoph sturm ;  Wulff Hansen 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A01N25/04    :( التصنيف الدولي31)

A01N25/14; A01N59/06; A01P3/00; 

A01P7/00 

(51) INT. CL. : A01N25/04; A01N25/14; 

A01N59/06; A01P3/00; A01P7/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 كربونات الكالسيوم لحماية النباتات  

(54) Invention Title: 

Calcium carbonate for plant protection 

 الملخص( 30)

ا االختراع باالسفففففتخدام لكربونات الكالسفففففيوم يتعلق ها 

كمنتج تطبيق موضفففعي لوقاية النباتات، ويتم تطبيقه في 

فترة ما قبل الحصففاد، حيث يسففيطر المنتج لوقاية البنات 

 على الحشرات أثناء نمو النبات.

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to the use of 

calcium carbonate as plant protection 

product for topical, pre-harvest application, 

wherein the plant protection product controls 

a pest during plant growth. 
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 Patent No. 3472 (11) 3401:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0028 (21) 1713/7711 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 12/02/2015 (22) 11/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1714-713131  

(31) No. :  

 2014-025832  

 ( التاريخ:31)

13/71/1714 

(32) Date: 

13/02/2014 

 ( الدولة: 33)

 اليابان 

(33) Country: 

JAPAN 

  ( المالكون:01)

 تاكيدا فارماسيوتيكال كومباني ليميتد

(71) Applicant:  

TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 

  ( المخترعون:01)

إيكيدا، زينيتشي ; ساساكي، مينورو ; كيكوتشي، 

 فومياكي ; كاكيجاوا، كيكو ; نيشيكاوا، يويتشي

(72) Inventors:  

IKEDA, Zenichi ; SASAKI, Minoru ; 

KIKUCHI, Fumiaki ; KAKEGAWA, Keiko 

; NISHIKAWA, Yoichi 

بي  .ام  . أبو غزاله للملكية الفكرية تي( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K31/343     :( التصنيف الدولي31)

A61P3/00; C07D307/81 

(51) INT. CL. :  A61K31/343; 

A61P3/00; C07D307/81 

 ( عنوان االختراع:34)

 مركبات ديهايدروبنزوفوران مفيدة في عالج السكر   

 والسمنة

(54) Invention Title: 

DIHYDROBENZOFURAN COMPOUNDS 

USEFUL IN THE TREATMENT OF 

DIABETES AND OBESITY   

 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحففالي بتوفير مركففب مصففففففهور حلقي 

غير متجفففانس لفففه فعفففل تثبيطي انزيم إنتيروببتيفففداز 

السفففمنة، واسفففتخدام المركب كدواء لعالج أو الوقاية من 

ا، المركب الممثل بالصففففففي ة  داء السففففففكر ، الخ.. تحديدب

 :(I) التالية

 

 
حيث يكون كل رمز بحسففففففب المعره  في هاه الوثيقة،   

أو ملح منه ويتم تقديم اسففتخدام المركب كدواء لعالج أو 

 الوقاية من السمنة، داء السكر ، الخ

(57) Abstract 

A fused heterocyclic compound having an 

enteropeptidase inhibitory action and use of 

the compound as a medicament for treatment 

or prophylaxis of obesity, diabetes mellitus, 

etc., are provided. Specifically, a compound 

represented by the following formula (I):  

 

 
 

wherein each symbol is as defined herein, or 

a salt thereof and use of the compound as a 

medicament for treatment or prophylaxis of 

obesity, diabetes mellitus, etc., are provided. 
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 Patent No. 3473 (11) 3403:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2005/0120 (21) 1773/7117 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 28/08/2005 (22) 11/71/1773 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  7470031 

(31) No. :  

 0409951 

 ( التاريخ:31)

11/70/1774 

(32) Date: 

21/09/2004 

 ( الدولة: 33)

 فرنسا 

(33) Country: 

FRANCE 

  ( المالكون:01)

 ماتيريو انيرجيتيك ئياس ان بي 

(71) Applicant:  

SNPE Materiaux Energetiques 

  ( المخترعون:01)

ر  ; رنارد بروكواييو ; كرستين راينود ; بيفيليب جوتي

 ندراباتر، الكس

(72) Inventors:  

Mr.Philippe Gautier ;Mrs.Christiane 

Reynaud ; Mr.Bernard Brouquieres ; Mr. 

Patrek Alexandre 

 Agent : Darras & Hijazi Intellectual (74) دراس وحجاز  للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

Property 

 ;A61M5/20    :( التصنيف الدولي31)

A61M5/30 

(51) INT. CL. : A61M5/20; A61M5/30 

 ( عنوان االختراع:34)

 نعايتين متمركزتيجهاز حقن بدون ابر يعمل بمادتين ف  

(54) Invention Title: 

DEVICE FOR NEEDLELESS INJECTION 

OPERATING WITH TWO CONCENTRIC 

ENERGETIC MATERIALS 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحفالي بحقن ) سففففففرنجفات( تعمل بدون 

ابر يتم ملسهفا قبفل االسففففففتخفدام وتلقي بعفد االسففففففتخدام، 

ن خالل مولد غاز حيث يتم وتقوم هاه الحقن بوظيفتها م

االستعانة بها في الحقن تحت الجلد، داخل الجلد او داخل 

( 1العضففففففل ويقوم االختراع على جهفاز حقن بفدون ابر)

( على االقفل مقبس 1يشففففففتمفل على مولفد غفاز حرار  )

( ومنفث 0( احتياري سففففففائل مادة فعالة)14، 13واحد)

( واهفم مفففا يميز هفففاا الجهفففاز ان المولفففد 11حفقفن )

( تتكون من 4( يشفففتمل على شفففحنة حرارية)1الماكور)

مفادة فعفالفة رئيسففففففيفة محفارة بمادة فعالة خارجية حيث 

 تختلف معدالت االحترا  لكل منهما

(57) Abstract 

The technical field of the invention is that of 

prefilled and disposable needleless injection 

devices functioning with a gas generator and 

used for intradermal, subcutaneous and 

intramuscular injuections The invention 

relates to a needleless injuection device (1) 

comprising a pyrotechnic gas generator(2) at 

least one piston(13.14) a reserve of liquid 

active principle (9) and an injection 

nozzle(11) The principal characteristic of this 

device is that said generator(2) comprises a 

pyrotechnic charge(4) composed of a central 

energetic material which is surrounded by a 

second peripheral energetic material, the two 

energetic materials having different rates of 

combustion 
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 Patent No. 3474 (11) 3404:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0208 (21) 1713/7171 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 27/08/2015 (22) 10/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/743،010 

(31) No. :  

 62/043,929 

 ( التاريخ:31)

10/71/1714 

(32) Date: 

29/08/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 أمجين انك

(71) Applicant:  

Amgen Inc 

  ( المخترعون:01)

شففففففون بي. براون ; يونشففففففيفففاو لي ; مفففايفففك اليفففاس 

ليزارزابورو ; زيهونغ لي ; براين اس. لوكففاس ; نيففك 

تايجيرلي ;  مار، فايمولراتانا ;   ايه. باراس ; جوشففففففوا

مينغ يو ;  مففانويففل زانكففانيال ;  ليشفففففففاينج زو ;  ا نففا 

 غونزاليس بوينروسترو   ;  اكزينجهونج وانج

(72) Inventors:  

Sean P. BROWN ; Yunxiao LI ; Mike Elias 

LIZARZABURU ;  Zhihong Li ; Brian S. 

LUCAS ; Nick A. PARAS ;  Joshua 

TAYGERLY ; Marc VIMOLRATANA ;  

Ming Yu ;  Manuel ZANCANELLA ;  

Liusheng ZHU ;  Ana GONZALEZ 

BUENROSTRO ;  Xianghong Wang 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/554     :( التصنيف الدولي15)

A61P35/00; C07D513/08 

(51) INT. CL. :  A61K31/554; A61P35/00; 

C07D513/08 

 ( عنوان االختراع:34)

مشتقات تيتراهيدرونافثالين التي تثبط بروتين   

MCL-1 

(54) Invention Title: 

TETRAHYDRONAPHTHALENE 

DERIVATIVES THAT INHIBIT MCL-1 

PROTEIN 

 ( الملخص30)

 1كيميففا الخليففة النخففاعيففة يوفر هنففا مثبطففات بروتين ليو

(Mcl-1 رر  تحضففففففيرهفا، التركيبفات الصففففففيفدالنية ،)

المتعلقة بها، و رر  اسففففففتخدامها. على سففففففبيل المثال، 

 ،Iيوفر هنا مركبات الصي ة 

 
 (I  ) 

واألمالر منها المقبولة صفيدالنياب والتركيبات الصيدالنية 

ت. يمكن للمركبففات والتركيبففات المحتويففة على المركبففا

الموفرة هنا أن تسففتخدم، على سففبيل المثال، في معالجة 

 أمراض أو حاالت، مثل السرران

(57) Abstract 

Provided herein are myeloid cell leukemia 1 

protein (Mcl-1) inhibitors, methods of their 

preparation, related pharmaceutical 

compositions, and methods of using the same. 

For example, provided herein are compounds 

of Formula I,  

 

 
 

(I)  

and pharmaceutically acceptable salts 

thereof and pharmaceutical compositions 

containing the compounds. The compounds 

and compositions provided herein may be 

used, for example, in the treatment of 

diseases or conditions, such as cancer. 
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 Filed: 18/05/2014 (22) 11/73/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1316111420 

(31) No. :  

 13168224.7 

 ( التاريخ:31)

10/73/1713 

(32) Date: 

17/05/2013 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 بويهرنجر انجيلهايم انترناشيونال جي ام بي اتش

(71) Applicant:  

Boehringer Ingelheim International GmbH 

  ( المخترعون:01)

ماركو فيرارا ; هنر  دوودز ; سففتيفان جسففت ; يونها  

ارد ; روكو مازافيرو سففففيو ; كالوس رودولف ; ايان لن 

 ; ريموند كويلزار ; ريكاردو جيوفانيني

(72) Inventors:  

Marco FERRARA ; Henri DOODS ; Stefan 

JUST ; Yunhai CUI ; Klaus RUDOLF ; Iain 

LINGARD ; Rocco MAZZAFERRO ; 

Raimund KUELZER ; Riccardo 

GIOVANNINI 

 .Agent : SABA & CO (74) فكريةسابا وشركاهم للملكية ال( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/403    :( التصنيف الدولي15)

A61P11/06; A61P13/00; A61P25/00; 

A61P29/00; A61P3/10; C07D209/52; 

C07D401/12; C07D403/12; C07D405/12; 

C07D413/12; C07D417/12; C07D471/04; 

C07D487/04 

(51) INT. CL. : A61K31/403; A61P11/06; 

A61P13/00; A61P25/00; A61P29/00; 

A61P3/10; C07D209/52; C07D401/12; 

C07D403/12; C07D405/12; C07D413/12; 

C07D417/12; C07D471/04; C07D487/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 4ناهضات مستقبل سوماتوستاتين نوع فرعي   

(SSTR4) جديدة 

(54) Invention Title: 

New Somatostatin receptor subtype 4 

(SSTR4) agonists 

( الملخص30) .  

[ 32127ثنائي حلقي ]-أزا-3يتعلق االختراع بمشفففففتقات 

 حمأل الكربوكسيليك أميد كو الصي ة العامة-6-هكسان

(I) والتي تكون عبفففارة عن نفففاهضففففففففات لمسففففففتقبفففل ،

، المفيدة في (SSTR4) 4وع  السفففففوماتوسفففففتاتين الن

 من أو عالج ااضفففطرابات الطبية المتعلقة بـففففففففالوقاية 

SSTR4.  بففااضففففففففافففة إلى، يتعلق االختراع بعمليففات

لتحضففففففير التركيبفات الصففففففيفدالنيفة وعمليات لتصففففففني  

 المركبات وفقا لالختراع

(57) Abstract 

The invention relates to 3-aza 

bicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylic acid amide 

derivatives of general formula (I), which are 

agonists of somatostatin receptor subtype 4 

(SSTR4), useful for preventing or treating 

medical disorders related to SSTR4. In 

addition, the invention relates to processes 

for preparing pharmaceutical compositions 

as well as processes for manufacture of the 

compounds according to the invention. 
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 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

براين ار. بويتشر ; شار  ال. كابالن ; نوريو 

هماماتسو ; ستيفين كريغ ويلدون ; دوغالس اس. 

 دانيالز ; ستوارت ليتشت

(72) Inventors:  

Brian R. Boettcher ; Shari L. Caplan ; Norio 

Hamamatsu ; Stephen Craig Weldon ; 

Douglas S. Daniels ; Stuart Licht 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K47/48     :( التصنيف الدولي15)

C07K14/50 

(51) INT. CL. :  A61K47/48; C07K14/50 

 ( عنوان االختراع:34)

 بروتينات مندمجة لعالج االضطرابات االيضية  

(54) Invention Title: 

FUSION PROTEINS FOR TREATING 

METABOLIC DISORDERS 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع بتعريف بروتين دمج يشففففتمل على عديد 

 ببتيففد جففديففد و مت يرات بروتين من عففامففل نمو الخاليففا

التي لها خصفففائص صفففيدلية  (  FGF21 )  11الليفية 

محسففففففنة. و يفصففففففح أيضففففففا عن رر  لعالج األمراض 

 FGF21المرتبطة ب 

 

 متضمنة الحاالت االيضية

 

 

(57) Abstract 

The invention relates to the identification of 

fusion proteins comprising polypeptide and 

protein variants of fibroblast growth factor 

21 (FGF21) with improved pharmaceutical 

properties. Also disclosed are methods for 

treating FGF21-associated disorders, 

including metabolic conditions. 
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هاينز ارنست  ميكا ليندفال ;  فيريندر سينغ اوالخ ;  

فولكرت  أنتوني كازارس ; تشين مينغ زو ;   موسر ; 

 روبرت ميليانا تجاندرا ;  اريجاهيجن ويفر  ;  ريك ; 

 جلين مكينرو  زياودونج لين ;  لويل سيمونز ; 

(72) Inventors:  

 Virender Singh AULAKH ;  Mika 

LINDVALL ;  Heinz Ernst MOSER ;  

Qingming ZHU ;  Anthony CASAREZ ;  

Folkert RECK ;  Aregahegn Yifru ;  

Meiliana Tjandra ;  Robert Lowell 

SIMMONS ;  Xiaodong Lin ;  Glenn 

MCENROE 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

  :  ( التصنيف الدولي31)

A61K31/443 ;A61K31/437 ;A61K31/427

A61P31/0 ;A61K31/496 ;A61K31/454 ;9

C07D487/04 ;7D417/14C0 ;4 

(51) INT. CL. : 

A61K31/427; A61K31/437; A61K31/4439; A

61K31/454; A61K31/496; A61P31/04; C07D4

17/14; C07D487/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 مركبات أحاد  باكتام عضوية لعالج العدوى البكتيرية  

(54) Invention Title: 

MONOBACTAM ORGANIC 

COMPOUNDS FOR THE TREATMENT 

OF BACTERIAL INFECTIONS 

 ملخصال( 30)

يتعلق االختراع بشكل عام بمركبات مضادة للبكتيريا 

 :Iكات الصي ة 

 

 
 (I ) 

 

كما هو موضح أيضا في هاا الوصف، وصيغ وأمالر 

مقبولة صيدالنيا منها. في أوجه معينة، يتعلق االختراع 

بطر  الستخدام هاه المركبات لعالج العدوى مثل تلك 

 تسببها البكتيريا السالبة الجرام. التي

 

(57) Abstract 

This invention pertains generally to 

antibacterial compounds of Formula I,  

 

 
 (I) 

 

as further described herein, and 

pharmaceutically acceptable salts and 

formulations thereof.  In certain aspects, the 

invention pertains to methods of using such 

compounds to treat infections such as those 

caused by Gram-negative bacteria. 
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170201&CC=EP&NR=3122745A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170201&CC=EP&NR=3122745A1&KC=A1
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 ;B01D24/10    :( التصنيف الدولي31)

B01D53/02; C10G25/00 

(51) INT. CL. : B01D24/10; B01D53/02; 

C10G25/00 

 ( عنوان االختراع:34)

رر  وأنظمة ازالة دقائق الخام من السوائل التي   

 تحتو  على الهيدروكربونات

(54) Invention Title: 

Methods And Systems For Removing Fines 

From Hydrocarbon-Containing Fluids 

 الملخص( 15)

ن السفففففائل الا  يمكن أن تشفففففمل رريقة إزالة الدقائق م

يحتو  على الهيدروكربونات تحضففير وسففط أرضففية من 

(. يمكن تمرير السفففائل الا  11مادة أرضفففية جسفففيمية )

يحتو  على الهيفدروكربونفات الفا  يمتلفك الدقائق هنا، 

( بمعدل تدفق بحيث يتم 11من خالل وسففففط األرضففففية )

( 11احتجاز نسفففففبة من الدقائق في وسفففففط األرضفففففية )

شفففففح يحتو  على الهيدروكربونات. لتشفففففكيل سفففففائل مر

يعتبر معفدل التفدفق كفافيفا للحففاظ على رقفاقة مرربة من 

السففففففائففل الففا  يحتو  على الهيففدروكربونففات عبر على 

األقل قسففم يشففكل ال البية من المادة األرضففية الجسففيمية 

التي يتم توصفففيلها عن رريق السفففائل الا  يحتو  على 

الا  يحتو  على الهيدروكربونات. يمكن تحرير السففائل 

( عن 11الهيدروكربونات المرشفح من وسفط األرضفية )

( يمتلفففك محتوى دقفففائق 16رريق مخرج منفففاسففففففففب )

 مخفأل أو معزول بشكل أساسي

(57) Abstract 

A method of removing fines from a 

hydrocarbon-containing fluid can include 

preparing a bed media of particulate earthen 

material (12). The hydrocarbon-containing 

fluid having fines therein can be passed 

through the bed media (12) at a flow rate such 

that a portion of the fines are retained in the 

bed media (12) to form a filtered 

hydrocarbon-containing fluid. The flow rate 

is sufficient to maintain a wetting film of the 

hydrocarbon-containing fluid across at least 

a majority portion of the particulate earthen 

material which is contacted by the 

hydrocarbon-containing fluid. The filtered 

hydrocarbon-containing fluid can be 

recovered from the bed media (12) via a 

suitable outlet (16) having substantially 

reduced or eliminated fines content. 
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 ريجورافنيب على تحتو  م لفة دوائية تركيبة  

(54) Invention Title: 

Coated Pharmaceutical Composition 

containing Regorafenib 

 ( الملخص30)

م لفففة تحتو  يتعلق االختراع الحففالي بتركيبففة دوائيففة 

، مفففادة مفففنفففحفففلفففة regorafenib ،hydrateعفففلفففى 

(solvate( مادة أيأل ،)metabolite( أو ملح )salt )

( polymorphمقبول دوائيا من كلك أو متعدد أشففكال )

من كلفك وبعمليفة تحضففففففيرهفا وبفاسففففففتخفدامهفا لمعالجة 

 اضطرابات

(57) Abstract 

The present invention relates to a coated 

pharmaceutical composition containing 

regorafenib, a hydrate, solvate, metabolite or 

pharmaceutically acceptable salt thereof or a 

polymorph thereof and its process of 

preparation and its use for treating disorders. 
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 ( التاريخ:31)
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 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

  لين وودوستيفن بول ك

(72) Inventors:  

Stephen Paul Collingwood 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/402     :( التصنيف الدولي15)

A61K31/428; A61K31/4704; A61P11/00 
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A61K31/4704; A61P11/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 بيتا ادريناسبتور 2تركيبات منبهات جليكوبيروالت و   

(54) Invention Title: 

Combinations of glycopyrrolate and beta2 

adrenoceptor agonists 

( الملخص15)   

دواء يشفففففمل منفصفففففل او سفففففوية)أ( جليكوبيروالت م  

بشففففففكل حر او ملح او  (I )  هاو)ب( اما مركب بصففففففي

 مفففففففففففففففحفففففففففففففففلفففففففففففففففول حفففففففففففففففيفففففففففففففففث ان

R6.R5.R4.R3.R2.R1.RY.RX.W او R7  تعني

بشكل  II كما هو مشار في المواصفات او مركب بصي ه

تعني كما هو  X حر او ملح او بشففففففكل محلول حيث ان

مشفار في المواصففات، تعطي بشكل متزامن متسلسل او 

داد بشفففكل منفصفففل في عالج االلتهابات او امراض انسففف

القصففففبات الهوائية، التركيبات الصففففيدالنية التي تحتو  

 على )ا(و )ب( توصف ايأل

(57) Abstract 

A medicament comprising , separately or 

together (A) glycopyrrolate, and (B) either a 

compound of formual I In free or salt sovate 

form, wherein W, RX.RY, 

R1.R2.R3.R4.R5.R6 and R7 have the 

meaning as indicated in the specification, or 

compound of formula II 

 In free of salt or solvate form, wherein X has 

the meaning as indicated in the specification 

for simultaneous, sequential or separate 

administration in the treatment of an 

inflammatory or obstructive airways disease, 

pharmaceutical compositions that contain(A) 

and (B) are also described 
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D04H3/02; D04H3/16 

(51) INT. CL. :  D01D5/088; D01D5/092; 

D01D5/098; D04H3/005; D04H3/02; 

D04H3/16 

 ( عنوان االختراع:34)

 جهاز انتاج مادة منسوجة من خيور متواصلة  

(54) Invention Title: 

DEVICE FOR THE MANUFACTURE OF 

WOVEN MATERIAL FROM 

CONTINUOUS FILAMENTS 
 الملخص( 15)

م زولفففة من فتفففائفففل يتعلق االختراع بجهفففاز انتفففاج روابط 

متواصفففلة، يشفففتمل على م زال واحد على األقل، جهاز تبريد 

واحد على األقل، جهاز تمديد واحد على األقل ويشفففففتمل على 

جهاز وض  واحد على األقل لوض  الفتائل. يتم ترتيب موزع 

واحد على األقل بين جهاز التمديد وجهاز الوض  بحيث تدخل 

از التمففديففد إلى الموزع. في الفتففائففل والهواء األولي من جهفف

منطقففة الموزع الواحففد على األقففل يتم تزويففد فجوتي إدخففال 

هواء ثفففانو  على األقفففل مرتبتين على الجهفففات المقفففابلفففة 

للموزع. يتم تشففففففكيففل فجوة إدخففال هواء ثففانو  واحففدة على 

األقل شففريطة أن يتدفق الهواء الثانو  في زاوية    بالنسففبة 

حيث تكون زاوية الدفق الداخل   أقل ، FS التجاه تدفق الفتيل

درجة. جهاز اسففففففتخراج السففففففتخراج الهواء خالل  177من 

جهاز الوضففففف . يكون لمنطقة اسفففففتخراج مرتبة تحت مخرج 

في اتجفففاه ا لفففة والفففا  يكون أكبر من  b الموزع عرض

 .لمخرج الموزع B العرض

(57) Abstract 

The invention relates to a device for producing 

spunbonds from endless filaments, comprising at 

least one spinneret, at least one cooling device, at 

least one stretching device and comprising at least 

one depositing device for depositing the filaments. 

At least one diffusor is arranged between the 

stretching device and the depositing device so that 

filaments and primary air from the stretching 

device enter into the diffusor. In the region of the 

at least one diffusor at least two secondary air 

inlet gaps arranged on opposite sides of the 

diffusor are provided. At least one secondary air 

inlet gap is formed with the proviso that the 

secondary air flows in at an angle ? with respect 

to the filament flow direction FS, wherein the 

inflow angle ? is less than 100°. An extraction 

device for extracting air through the depositing 

device. An extraction region arranged 

underneath the diffusor outlet has a width b in the 

machine direction which is greater than the width 

B of the diffusor outlet. 
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F16J15/02 

 ن االختراع:( عنوا34)

 جهاز انتاج مادة منسوجة من خيور متواصلة  

 

 

(54) Invention Title: 

DEVICE FOR THE MANUFACTURE OF 

WOVEN MATERIAL FROM CONTINUOUS 

FILAMENTS 

 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع بجهاز إلنتاج أربطة مغزولة من فتائل متصلة، 

استتتتتعادن مونومر  يشتتتتمل علغ مغزاا واحد علغ ا، ل، جهاز

واحد علغ ا، ل، جهاز تبريد واحد علغ ا، ل، جهاز مد واحد 

علغ ا، تل ويشتتتتتتتمتل علغ جهتاز ت بيت  واحتد علغ ا، ل. يت  

تزويد وصلة مانعة للتسرب  ابلة لتغير الشكل أولغ علغ ا، ل 

لستتد فجون أولغ مشتتكلة بين المغزاا وجهاز استتتعادن المونومر 

تعتتتادن المونومر. بتتتدالل من  لتتك أو بين المغزاا وجهتتتاز استتتتتت

باإلضتتتتتافة يليه يت  تزويد وصتتتتتلة مانعة للتستتتتترب  ابلة لتغير 

الشتتتتتكل واحدن علغ ا، ل لستتتتتد فجون ةانية مشتتتتتكلة بين جهاز 

استتتعادن المونومر وجهاز التبريد بين جهاز استتتعادن المونومر 

وجهاز التبريد، ويت  ترتيب وصتتتلة مانعة للتستتترب  ابلة لتغير 

واحدن علغ ا، ل لستتتد فجون مشتتتكلة بين جهاز التبريد  الشتتتكل

وجهتتاز المتتد بين جهتتاز التبريتتد وجهتتاز المتتد. تكو  خوا  

التركيب للوصتتتالت المانعة للتستتترب متغيرن أو  ابلة للضتتتب  

 نسبة يلغ أسطح حد الفجون المناظرن

 

(57) Abstract 

The invention relates to a device for producing 

spunbonds from endless filaments comprising at 

least one spinneret, at least one monomer extraction 

device, at least one cooling device, at least one 

stretching device and comprising at least one 

depositing device. At least one first deformable seal 

for sealing a gap formed between the spinneret and 

the monomer extraction device is provided between 

the spinneret and the monomer extraction device. 

Alternatively or additionally at least one deformable 

seal for sealing a gap formed between the monomer 

extraction device and the cooling device is provided 

between the monomer extraction device and the 

cooling device and/or at least one deformable seal 

for sealing a gap formed between the cooling device 

and the stretching device is arranged between the 

cooling device and the stretching device. The 

installation properties of the seals are variable or 

adjustable in relation to the boundary surfaces of the 

respective gap. 
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للوقاية من ومعالجة  مرض  ين حلقي كربالدهيد -3 -

 معرفي أو تنكسي عصبي أو عصبي

(54) Invention Title: 

4-HYDROXY-2-METHYL-5-(PROPAN-2-

YLIDENE)CYCLOHEX-3-

ENECARBALDEHYDE FOR THE 

PREVENTION AND TREATMENT OF A 

COGNITIVE, NEURODEGENERATIVE OR 

NEURONAL DISEASE   

 

 ( الملخص30)

ستخدم في الوقاية من ومعالجة مركب صيدلي ي

اضطراب أو مرض معرفي أو تنكسي عصبي أو عصبي 

الملخص يتعلق االختراع الراهن بمركب صيدلي له 

 (: 1الصي ة )

 
 ( 1الصي ة )                                             

 

 أو ملح مقبول صيدلياب منه،

 

ض يستخدم في الوقاية من ومعالجة اضطراب أو مر 

معرفي أو تنكسي عصبي أو عصبي ، مثل مرض 

الزهايمر، تركيب صيدلي ورريقة لتحضير تركيب 

 .صيدلي

(57) Abstract 

 The present invention concerns a 

pharmaceutical compound having the 

Formula (1):  

 
                                        Formula (1)  

 

or a pharmaceutically acceptable salt 

thereof, for use in the prevention or 

treatment of a cognitive, neurodegenerative 

or neuronal disorder or disease such as the 

Alzheimer Disease, 

 a pharmaceutical composition and a method 

of preparing a pharmaceutical composition. 

 



50/50/0505 
 

40 
 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  Patent No.: 3484 (11) 3414( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2017/0085 (21) 1710/7713( رقم الطلب : 11)

 Filed: 06/04/2017 (22) 76/74/1710( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:31)

 
(32) Date: 

 

 ( الدولة: 33)

  
(33) Country: 

 

  ( المالكون:01)

 اوليا سيتي

(71) Applicant:  

Ioulia Tseti 

  ( المخترعون:01)

 اوليا سيتي

(72) Inventors:  

Ioulia Tseti 

 .Agent : SABA & CO (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 C07K14/47 (51) INT. CL. : C07K14/47    :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)
أسيتيل - N ( III )ات كازين الحديد عملية إنتاج مركب

 األسبرتيل واستخدامها في التركيبات الصيدالنية

(54) Invention Title: 

A process for producing  iron (III) casein N-

acetyl-aspartylated complexes and use 

thereof in pharmaceutical compositions 

 ( الملخص30)

ي بعملية جديدة لتحضففففففير مركبات يتعلق االختراع الحال

أسففففففيتيفل األسففففففبرتيفل. المنتج -III N)) كفازين الحففديففد

المحصففففففول عليففه ربقففا لطريقففة االختراع الحففالي من 

الممكن أن يستخدم ب مان عامة من أجل الكثافة السكانية 

أو الحيوانففات في عالج نقص الحففديففد. تتضففففففمن عمليففة 

 االختراع الخطوات:

كلوريد األسبرتيل،  -L-أسيتيل-N تفاعل الكازين م  ()أ 

 كازين األسبرتيل، -L-أسيتيل-N لتكون

كازين األسففبرتيل -L-أسففيتيل-N التفاعل التالي لـففففففف )ب(

 وم  كلوريد الحديديك; 

-أسفففيتيل-N م  (III) )ج( الحصفففول على مركب الحديد

L-كازين األسبرتيل. 

(57) Abstract 

The present invention generally relates to 

new process for the preparation of iron (III) 

casein N-acetyl-aspartylated complexes. The 

product obtainable according to the method 

of the present invention may be safely used to 

the general population or animals in the 

therapy of iron deficiency. The process of the 

invention includes the steps of: 

 (a) reaction of casein with N-acetyl-L-

aspartyl chloride, to form N-acetyl-L-

aspartylated casein,  

(b) subsequent reaction of the N-acetyl-L-

aspartylated casein with ferric chloride; and  

(c) obtaining the iron (III) complex with N-

acetyl-L-aspartylated casein. 
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 4- {4-([1E)-4-( 2 , 9-  ] 323دا  ازا سبيرو  [

ميثيل بنزيل -1-يل] -1-ين – 1-يل ( بيوت  -1 -انديك

 – D –يل بيتا -3-بيرازول -1H -يل(-1-)بروبان-3 -}

 جلوكو بيرانوسيد اسيتيت

(54) Invention Title: 

4-{4-[(1E)-4-(2,9-

DIAZASPIRO[5.5]UNDEC-2-YL)BUT-1-

EN-1-YL]-2-METHYLBENZYL}-5-

(PROPAN-2-YL)-1H-PYRAZOL-3-YL 

BETA-D- GLUCOPYRANOSIDE 

ACETATE 

 ( الملخص30)

 :  I  يتعلق االختراع الحالي بمركب له الصي ة

 

 
 

 

 .أو هيدرات منه  

(57) Abstract 

The present invention provides a compound 

of Formula I:  

 

 

 
 

 

or hydrate thereof. 
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A61P35/00 

(51) INT. CL. : A61K47/68; A61P35/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 اتحادات مناعية مضادة للميزوثيلين واستخداماتها

(54) Invention Title: 

Anti-Mesothelin Immunoconjugates and 

Uses Therefor 

 ( الملخص30)

 يوفر االختراع الحالي اتحادات مناعية
(immunoconjugates) تشمل أجسام مضادة 

(antibodies)مثال، أجسام مضادة أحادية النسخ ، 

(monoclonal antibodies) أو أجزاء جسم مضاد ،

، التي تتحد م  عوامل mesothelin ط م التي ترتب

، أو مشتقاته، و/أو maytansineسامة للخاليا، مثال، 

إعطاء مشتر، أو مستحضر م  واحد أو أكثر من عوامل 

مضادة للسرران إضافية. يمكن استخدام االتحادات 

المناعية لهاا االختراع في رر  االختراع لعالج و/أو 

ال، األورام الصلبة، تشخيص و/أو مراقبة السرران، مث

منارق ربط مولد مضاد مخلقة وأجسام مضادة وأجزاء 

وظيفية تحتو  على منارق ارتبار مولد مضاد الخاصة 

ثابت ال شاء له وزن  mesothelin polypeptide ألجل

كيلودالتون، وهي ظاهرة بصورة مفررة في عدة  47

أورام، مثل أورام البنكرياس والمبيأل، ورم الطبقة 

 .سطة وخاليا سرران الرئةالمتو

(57) Abstract 

The present invention provides 

immunoconjugates composed of antibodies, 

e.g., monoclonal antibodies, or antibody 

fragments that bind to mesothelin, that are 

conjugated to cytotoxic agents, e.g., 

maytansine, or derivatives thereof, and/or co- 

administered or formulated with one or more 

additional anti-cancer agents. The 

immunoconjugates of the invention can be 

used in the methods of the invention to treat 

and/or diagnose and/or monitor cancers, e.g. 

solid tumors.recombinant antigen-binding 

regions and antibodies and functional 

fragments containing such antigen-binding 

regions that are specific for the membrane-

anchored, 40 kDa mesothelin polypeptide, 

which which is overexpressed in several 

tumors, such as pancreatic and ovarian 

tumors, mesothelioma and lung cancer cells 
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 تخليق كوبانليسيب وملح الدايهيدروكلوريد الخان به

(54) Invention Title: 

SYNTHESIS OF COPANLISIB AND ITS 

DIHYDROCHLORIDE SALT 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بطريقة جديدة لتحضير 

bisilnopoc ، 

وسطية  ، بمركباتbisilnopocooiioaibiniaoocو

جديدة، وباستخدام المركبات الوسطية الجديدة الماكورة 

 الماكور. bisilnopocلتحضير 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to a novel 

method of preparing copanlisib, and 

copanlisib dihydrochloride, to novel 

intermediate compounds, and to the use of 

said novel intermediate compounds for the 

preparation of said copanlisib. 
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 كيناز Aمثبط أرورا 
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Aurora A Kinase Inhibitor 

 ( الملخص30)

يقدم االختراع الحالي مركب أمينو بيريدين، أو ملح 

و، بالتالي يمكن  A مقبول صيدلياب منه، حيث يثبّط أرورا

 .أن يكون مفيداب في عالج السرران

(57) Abstract 

The present invention provides an 

aminopyridine compound, or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof, 

that inhibits Aurora A and, therefore may be 

useful in treating cancer. 
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نغ زانغ ; يينغ هوانغ ; لينغ لي جو جوستين غو ; تشيو

; و  كي ; يون فنغ صن  ; لونغ وانغ ; هايلونغ زانغ ; 

 مان زانغ

(72) Inventors:  

Ho Man CHAN ;  Yuan Mi ;  Martin 
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، (I) يتعلق االختراع الحالي بتوفير مركب من الصي ة

أو ملح مقبول صيدالنيا منه، والا  اتضح أنه مفيد في 

  :PRC2      ج مرض أو اضطراب ناتج عنعال

 

 
 

هي كما هي  n، و5R، و4R، و3R، و2R، و1Rحيث 

 محددة هنا

(57) Abstract 

A compound of Formula (I), or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof, is 

provided that has been shown to be useful 

for treating a PRC2-mediated disease or 

disorder:  

 

 

 
 

wherein R1و ،R2و ،R3و ،R4و ،R5, and n are as 

defined herein. 
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م  شراب جلوكوز  (III)معقدات هيدروكسيد حديد 

 منشط وعملية لتحضيرها

(54) Invention Title: 

Iron (III) hydroxide complexes with 

activated glucose syrups and process for 

preparing same 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بشففكل عام بمعقدات كربوهيدرات 

( وبعمليات لتصفففنيعها. يمكن أن يتم اسفففتخدام IIIحديد )

قففة االختراع الحففالي المنتج المتحصففففففل عليففه وفقففاب لطري

بطريقفة آمنفة للمجموعفة العفامفة أو الحيوانات في عالج 

( oنقص الحففديففد. تتضففففففمن عمليففة االختراع الخطوات )

توفير محلول مفففائي من شففففففراب جلوكوز بفففه مكفففاف  

( اضفففافة واحد أو أكثر من oo، ))E(ديكسفففتروز معين )

عوامل تبييأل مؤكسففدة، وبالتالي الحصففول على شففراب 

( تحويل شفففراب الجلوكوز المنشفففط oooط; )جلوكوز منشفف

( oi(; و)IIIالماكور إلى معقد م  هيدروكسففففففيد حديد )

( وشفففراب IIIالحصفففول على معقد لهيدروكسفففيد حديد )

 جلوكوز منشط.

(57) Abstract 

The present invention generally relates to 

iron (III) carbohydrate complexes and to 

processes for the manufacture thereof. The 

product obtainable according to the method 

of the present invention may be safely used to 

the general population or animals in the 

therapy of iron deficiency. The process of the 

invention includes the steps of (i) providing 

an aqueous solution of glucose syrup having 

a certain dextrose equivalent (DE), (ii) adding 

one or more oxidizing bleaching agents, 

thereby obtaining the activated glucose 

syrup; (iii) converting said activated glucose 

syrup into a complex with iron (III) 

hydroxide; and (iv) obtaining a complex of 

iron (III) hydroxide and activated glucose 

syrup. 
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بهارفن كومار باتل ; ارون د  وروبلسكي ; البرت 

ادجي ; جون سي جل ; هيلموت هيندركيس جيراردس 

 فينس
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; A 61 P  27/16 ; A 61 P  35/00 ; C 07 D  
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(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 K  31/55 ; A 61 

P  27/16 ; A 61 P  35/00 ; C 07 D  471/14 ; C 

07 D  487/14 

 ( عنوان االختراع:34)
 NOTCHمركبات مثبطة اشارات مسار   

(54) Invention Title: 

NOTCH PATHWAY SIGNALING 

INHIBITOR COMPOUNDS 

 لخصالم( 30)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير مركبات، أو أمالر مقبولة 

صفيدلياب منها، وتركيبة صيدلية تحتو  على المركبات أو 

األمالر المقبولة صففففيدلياب منها، النافعة كمثبط اشففففارات 

لمعالجة السففففررانات المسففففماه، فقدان  Notch مسففففار

السففم  الحسففي العصففبي الناتج عن فقد الخلية الشففعرية 

 معية، وحث توليد الخلية الشعرية السمعيةالس

(57) Abstract 

The present invention provides compounds, 

or a pharmaceutically acceptable salt thereof, 

and a pharmaceutical composition 

containing said compounds, or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof, 

useful as a Notch pathway signaling inhibitor 

for the treatment of named cancers, 

sensorineural hearing loss caused by auditory 

hair cell loss, and inducing auditory hair cell 

generation. 
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(72) Inventors:  
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تركيبات صيدالنية من مضاد مستقبل أنجيوتنسين 

  NEPومثبط 
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PHARMACEUTICAL COMBINATIONS 

OF AN ANGIOTENSIN RECEPTOR 

ANTAGONIST AND AN NEP INHIBITOR 

 ( الملخص30)

يستخدم اتحاد خان، عقار اولي مرتبط او مركب من 

في عالج ارتفاع  PENIمضاد مستقبل انجيوتنسين و 

 ض ط الدم

(57) Abstract 

A specific combination, linked pro-drug or a 

compound of an angiotersin receptor 

antagonist and a NEPi are used in the 

treatment of hypertension. 
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 صيغ صيدالنية

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL FORMULATIONS 

 ( الملخص30)

-(S) يتعلق ااختراع بصيغ صيدالنية فموية صلبة من

 )ميثيل-3-فلورو-1-كلورو-3)-3)-4))-1ميثيل )

-4-بيرازولـ-1H-أيزوبروبيل-1-سلفوناميد( فينيل( 

ـيل( كربامات -1-ـيل( أمينو( بروبانـ-1-ـيل( بيريميدينـ

)المركب أ( واستخدام تلك الصيغ لعالج األمراض 

 .المتكاثرة، مثل أمراض األورام الصلبة

(57) Abstract 

This invention relates to solid oral 

pharmaceutical formulations of (S)-methyl 

(1-((4-(3-(5-chloro-2-fluoro-3-

(methylsulfonamido)phenyl)-1-isopropyl-

1H-pyrazol-4-yl)pyrimidin-2-

yl)amino)propan-2-yl)carbamate 

(COMPOUND A) and the use of these 

formulations for treating proliferative 

diseases, such as solid tumor diseases. 
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مشتقات بنزوثيوفين وتركيبات منها كمواد انحالل   

 لمستقبالت استروجين انتقائية

(54) Invention Title: 

BENZOTHIOPHENE DERIVATIVES AND 

AND COMPOSITIONS THEREOF AS 

SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR 

DEGRADERS 

 ( الملخص30)
والتى بها: يتم  :I يتعلق االختراع الحالى بمركبات الصي ة

فى  R5و n, m, X, Y1, R1, R2, R3, R4 تعريف

ملخص االختراع; قادرة على أن تكون كل من مضادات قوية 

ومواد انحالل لمستقبالت االستروجين. يوفر االختراع كالك 

ية لتحضير مركبات االختراع، مستحضرات صيدلية عمل

تشتمل على هاه المركبات ورر  استخدام هاه المركبات 

والتركيبات فى إدارة األمراض أو االضطرابات المرتبطة 

  .بنشار مستقبل االستروجين الشاك

 
 

 

 

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to compounds 

of  formula I: 

in which n, m, X, Y1, R1, R2, R3, R4 and R5 are 

defined in the Summary of the Invention; 

capable of being both potent antagonists and 

degraders of estrogen receptors.  The invention 

further provides a process for the preparation of 

compounds of the invention, pharmaceutical 

preparations comprising such compounds and 

methods of using such compounds and 

compositions in the management of diseases or 

disorders associated with aberrant estrogen 

receptor activity.   
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 PCT/CA2011/000093 

 ( التاريخ:31)

14/71/1711 

(32) Date: 

24/01/2011 

 ( الدولة: 33)

 للملكية الفكرية العالميةالمنظمة 

(33) Country: 

World Intellectual Property Oranization 

  ( المالكون:01)

 شركة التقطير ال شائي لتحلية المياه ك.م.م

(71) Applicant:  

Membrane Distillation desalination LTD. 

Company 

  ( المخترعون:01)

محمد رسول قطيشات ; سعد المطير  ; تاكيشي 

 ماتسورا ; محمد خيار

(72) Inventors:  

Moh'd Rasool QTAISHAT ; Saad 

AlMUTTIRI ; Takeshi MATSUURA ; 

Mohamed KHAYET 

بي  .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;B01D67/00     ( التصنيف الدولي31)

B01D69/12; B01D71/06 

(51) INT. CL. :  B01D67/00; 

B01D69/12; B01D71/06 

 ( عنوان االختراع:34)

اغشية مصفوفة مختلطة مركبة للتقطير ال شائي ورر  

 التصني  كات الصلة

(54) Invention Title: 

COMPOSITE MIXED MATRIX 

MEMBRANES FOR MEMBRANE 

DISTILLATION AND RELATED 

METHODS OF MANUFACTURE 

 ( الملخص30)

نظام تقطبر غشائي يحتو  على مصفوفة مختلطة م  

مركب صفيحة منبسطة م  غشاء 

هيدروفيليك/هيدروفوبيك له على األقل ربقة هيدروفيليك 

و ربقة هيدروفوبيك. كما تحتو  الطبقة هيدروفيليك 

ايضا على بوليمر هيدروفيليك و جسيمات ثانوية تتمت  

و  ربقة بوليمر بتوصيل حرار  عالي. كما تحت

هيدروفوبيك أيضا على جزي  كبير معدل ملفور للسطح 

(SMM.) 

(57) Abstract 

A membrane distillation system comprising 

a flat-sheet composite mixed matrix 

hydrophilic/hydrophobic membrane having 

at least a hydrophilic layer and a 

hydrophobic layer.  

The hydrophilic layer further comprising a 

hydrophilic polymer and inorganic nano-

particles of high thermal conductivity. The 

hydrophobic polymer layer further 

comprising fluorinated surface-modifying 

macromolecule. 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3496 (11) 3406( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2011/0313 (21) 1711/7313( رقم الطلب : 11)

 Filed: 12/10/2011 (22) 11/17/1711:  ( تاريخ الطلب11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/301613 

(31) No. :  

 61/392683 

 ( التاريخ:31)

13/17/1717 

(32) Date: 

13/10/2010 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  مالكون:( ال01)

 جانسن بيوتك، انك

(71) Applicant:  

Janssen Biotech, Inc. 

  ( المخترعون:01)

جوسيه بارديناس ; ويليام دوبيل ; جوهان فرانسون ; 

 جوان كارلوس الماغرو

(72) Inventors:  

Jose Pardinas ; William Dubell ; Johan 

Fransson ; Juan Carlos Almagro 

 .Agent : SABA & CO (74) ا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : ساب04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K39/395    :( التصنيف الدولي31)

C12P21/08 

(51) INT. CL. : A61K39/395; C12P21/08 

 ( عنوان االختراع:34)

االجسام المضادة النكوستاتين ام البشرية و رر    

 استخداماتها

(54) Invention Title: 

HUMAN ONCOSTATIN M ANTIBODIES 

AND METHODS OF USE 

 ( الملخص30)

أجسام مضادة وتركيبات قادرة على معادلة )تحييد( 

الحيوية  M األنشطة  وتستخدم في عالج األمراض

واالضطرابات  M ل ونكوستاتين ، مثل التهاب

المصاحبة ل ونكوستاتين مفاصل العظام والتليف الرئو  

 ببمجهول الس

(57) Abstract 

Antibodies and compositions capable of 

neutralizing oncostatin M biological 

functions are useful in treating diseases and 

disorders associated with oncostatin M, such 

as osteoarthritis and idiopathic pulmonary 

fibrosis 
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 Hashemite Kingdom of Jordan لهاشميةالمملكة األردنية ا

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No.: 3497 (11) 3400( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2010/0324 (21) 1717/7314( رقم الطلب : 11)

 Filed: 23/09/2010 (22) 13/70/1717( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 7013136724 

(31) No. :  

 09252360.4 

 ( التاريخ:31)

73/17/1770 

(32) Date: 

05/10/2009 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

(33) Country: 

European patent office 

  ( المالكون:01)

 فيرينج انترناشونال سينتر اس ايه

(71) Applicant:  

Ferring International Center SA 

  ( المخترعون:01)

 ريتشارد بويد وايت ; دانيل بالكسين ; ايان كوتينجهام

(72) Inventors:  

Richard Boyd White ; Daniel Plaksin ; Ian 

Cottingham 

بي  .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K38/24    :( التصنيف الدولي31)

C07K14/59 

(51) INT. CL. : A61K38/24; C07K14/59 

 ( عنوان االختراع:34)
 وبم ش HCGمستحضر صيدلي يشتمل على 

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL PREPARATION 

COMPRISING RECOMBINANT HCG  

 ( الملخص30)

 hCG يتعلق االختراع الحالي بمستحضرات تشتمل على

 r) ناتج عن عودة االرتبار الجيني ويشار له باالختصار

hCG). 

(57) Abstract 

Preparations including recombinant hCG (r 

hCG). 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  Patent No.: 3498 (11) 3401( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2013/0105 (21) 1713/7173( رقم الطلب : 11)

 Filed: 18/04/2013 (22) 11/74/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

    1177641024 بي أ 

(31) No. :  

 EP12006427.4  

 ( التاريخ:31)

13/70/1711 

(32) Date: 

13/09/2012 

 ( الدولة: 33)

 ات االوروبيمكتب البراء 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 كالريانت اس.ايه ; كالريانت انترناشونال ال تي د 

(71) Applicant:  

Clariant S.A. ; Clariant International Ltd 

  ( المخترعون:01)

نيلسون مار بارتاليني ; زايرا غيمارايس دوارتي ; 

كازوال ; أنطونيو بدرو د  أوليفيرا فياليو  مونيكا سبيك

; واغنير كالوديو دا سيلفا ; جورج أنطونيو ارياس 

 أولريتش بيدين-ميدينا ; د  ال. كالوس

(72) Inventors:  

Nilson Mar BARTALINI ; Zaira Guimaraes 

DUARTE ; Monica SPECK CASSOLA ; 

Antonio Pedro de OLIVEIRA FILHO ; 

Wagner Claudio DA SILVA ; Jorge Antonio 

ARIAS MEDINA ; Dl. Klaus-Ulrich 

PEDAIN 

بي  .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;B03D1/008    :( التصنيف الدولي31)

B03D1/01; B03D1/02; B03D101/02; 

B03D103/06 

(51) INT. CL. : B03D1/008; B03D1/01; 

B03D1/02; B03D101/02; B03D103/06 

 ( عنوان االختراع:34)

 عملية لتنقية خام الفوسفات واستخدام تركيبة مجمعة

(54) Invention Title: 

PROCESS FOR DRESSING PHOSPHATE 

ORE AND USE OF A COLLECTOR 

COMPOSITION 

 خص( المل30)

 عامل حشو خامات الفوسفات 

يتعلق االختراع بعامل رفو لخام الفوسفات، يشتمل 

حمأل دهني واحد على األقل و ساركوسينات واحدة 

 (1على األقل في صي ة )

 

    
 

أو مجموعة  C21 إلى C7 عبارة عن ألكيل R حيث 

ألكينيل، تقدم فيها في شكل كاتيون مشتق منه ناتج عن 

لموجب في كرة النيتروجين، بحيث أيون الهيدروجين ا

وزن، و  % 00-07يحتو  مقدار الحمأل الدهني من 

( من 1بحيث يحتو  مقدار الساركوسينات في صي ة )

 .وزن % 1-37

(57) Abstract 

Agent for dressing phosphate oresThe 

invention relates to a flotation agent for 

phosphate ore, comprising at least one fatty 

acid and at least one sarcosinate of the 

formula (I) 

 
wherein R is a C7 to C21 alkyl or alkenyl 

group, which sarcosinate may be present in 

the form of a cation derived therefrom 

caused by protonation of the nitrogen atom, 

wherein the amount of fatty acid is from 70 

to 99 wt.-%, and wherein the amount of the 

sarcosinate of the formula (I) is from Ito 30 

wt.-%. 
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 Patent No. 3499 (11) 3400( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2015/0233 (21) 1713/7133( رقم الطلب : 11)

 Filed: 17/09/2015 (22) 10/70/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1714/763011بي  أ سي تي /بي  

(31) No. :  

 PCT/IB2014/065981  

 ( التاريخ:31)

11/11/1714 

(32) Date: 

12/11/2014 

 ( الدولة: 33)

 العالمية للملكية الفكريةالمنظمة 

(33) Country: 

World Intellectual Property Oranization 

  ( المالكون:01)

 كريستال الغونز )كوراساو( بي.في.

(71) Applicant:  

Crystal Lagoons (Curacao) B.V. 

  ( المخترعون:01)

فرناندو بينجامين فيشمان توريس ;  جورجي إدواردو  

 بريتو دومين يز

(72) Inventors:  

Fernando Benjamin FISCHMANN 

TORRES ;  Jorge Eduardo PRIETO 

DOMINGUEZ 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 04)

Property  

 ;A47L9/06    :( التصنيف الدولي31)

E02F3/88; E02F3/92; E04H4/16 

(51) INT. CL. : A47L9/06; E02F3/88; 

E02F3/92; E04H4/16 

 ( عنوان االختراع:34)

 جهاز شفط للمسطحات المائية االصطناعية الكبيرة   

(54) Invention Title: 

SUCTIONING DEVICE FOR LARGE 

ARTIFICIAL WATER BODIES 

 ( الملخص30)

يعمل جهاز الشفففط من أجل شفففط النا  الا  يتكون عن 

رريق المرسففففففبففات أو المخثرات من قففاع المسففففففطحففات 

ائيففة الصففففففنففاعيففة الكبيرة بففدون أنظمففة الترشففففففيح المفف

المركزيفة. يتضففففففمن جهفاز الشفففففففط ربقفة مرنفة ل رفار 

الهيكلي، و فرش متنوعة، نقار شففففففط وعجالت األمان، 

ووسفائل جم ، وخطور شفط داخلية، ووسائل اقتران. و 

يكون معدل تدفق مياه القاع التي تدخل جهاز الشفففففط هو 

مياه التي يتم شففطها عن نفس أو أعلى من معدل تدفق ال

 .رريق نظام الضخ الخارجي

 

 

 

 

 

(57) Abstract 

A suctioning device operates to suction flocs 

produced by flocculants or coagulants from a 

bottom of large artificial water bodies 

without centralized filtration systems. The 

suctioning device includes a flexible sheet for 

a structural frame, various brushes, suction 

points, safety wheels, collecting means, 

internal suction lines, and coupling means. A 

rate of bottom water flow entering the 

suctioning device is the same or higher than a 

rate of water flow suctioned by an external 

pumping system 
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 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No.: 3500 (11) 3377( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2015/0148 (21) 1713/7141( رقم الطلب : 11)

 Filed: 16/06/2015 (22) 16/76/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

   7703760-1714-17 اركي 

(31) No. :  

 KR 10-2014-0073067  

 ( التاريخ:31)

16/76/1714 

(32) Date: 

16/06/2014 

 ( الدولة: 33)

 كوريا 

(33) Country: 

KOREA 

  ( المالكون:01)

 فيرينج بي.في. 

(71) Applicant:  

Ferring B.V.  

  ( المخترعون:01)

جيون، هونج ريول ;  كون داو ;  لي، بونغ سانغ ;   

جون ; هان، جيونج ;  كيل، ميون شيول ;  -بار،، سو

 كيم، مين سوب

(72) Inventors:  

 Jeon, Hong Ryeol ;  Kwon Dow ;  Lee, Bong 

Sang ; Park, Su-Jun ; HAN, Jiyeong ; KIL, 

Myeongcheol ;  KIM, Min Seop 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 04)

Property  

 ;A61K38/095     :( التصنيف الدولي31)

A61K47/36; A61K9/00 

(51) INT. CL. :  A61K38/095; A61K47/36; 

A61K9/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 الديسموبريسين المستقر

(54) Invention Title: 

STABILIZED DESMOPRESSIN 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي باختراع يكون متعلقبا بتركيبة 

صيدالنية مشتملة على مكون فعال وعامل تثبيت، حيث 

يزُموبِريِسين أو ملح يكون المكون الفعال عبارة عن د

مقبول صيدالنيبا منه، وحيث يكون عامل التثبيت عبارة 

عن صمغ واحد على األقل، استخدام واحد أو أكثر من 

األصماغ لزيادة ثبات تركيبة صيدالنية مشتملة على 

ديزُموبِريِسين أو ملح مقبول صيدالنيبا منه كمكون فعال 

 ل عنضد التمسخ، رريقة لتحضير غشاء رقيق يتحل

رريق الفم مشتمل على ديزُموبِريِسين أو ملح مقبول 

صيدالنيبا منه إضافة إلى غشاء رقيق يتحلل عن رريق 

 الفم يمكن الحصول عليه وفقبا لالك.

(57) Abstract 

The invention is related to a pharmaceutical 

composition comprising an active ingredient 

and a stabilizing agent, wherein the active 

ingredient is desmopressin or a 

pharmaceutical acceptable salt thereof, and 

wherein the stabilizing agent is at least one 

gum, the use of one or more gums to increase 

the stability of a pharmaceutical composition 

comprising desmopressin or a 

pharmaceutical acceptable salt thereof as an 

active ingredient against denaturation, a 

method for preparing an orally 

disintegrating film comprising desmopressin 

or a pharmaceutically acceptable salt thereof 

as well as an orally disintegrating film 

obtainable thereby. 
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  Patent No. : 3501 (11) 3371( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2015/0284 (21) 1713/7114( رقم الطلب : 11)

 Filed: 19/11/2015 (22) 10/11/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

    1437011021 بي أ 

(31) No. :  

 EP14307129.8   

 ( التاريخ:31)

11/11/1714 

(32) Date: 

22/12/2014 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 جاالباغوز ان في ; مختبرات سرفييه

(71) Applicant:  

Galapagos NV ; Les Laboratoires Servier 

  ( المخترعون:01)

تيني نفرانك لورانت بريبيون ; لو، جوناثان الفي ; ديفيد أما

;  فريدريك أندريه د  سيونينك ;  بيير مار، مار  جوزيف 

ديبريز ; رومان لو، مار  جوسميني ;  هيلين مار  جار  

ز ;  بوتي-;  كريستو  بيكسوتو ; اوليانا ايكاتيرينا بوب

 مار  لورانس كلير فارين

(72) Inventors:  

Franck Laurent BREBION ; Luke Jonathan 

ALVEY ;  David AMANTINI ; Frederic Andre 

DE CEUNINCK  ;  Pierre Marc Marie Joseph 

DEPREZ ; Romain Luc Marie GOSMINI ; 

Helene Marie JARY  ;  Christophe PEIXOTO  

; Iuliana Ecaterina POP-BOTEZ ;  Marie 

Laurence Claire VARIN  

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : ابو غزالة للملكية الفكرية04)

Property 

 ;A61K31/496     :( التصنيف الدولي31)

A61P19/02; A61P19/04; C07D403/06 

(51) INT. CL. : A61K31/496; A61P19/02; 

A61P19/04; C07D403/06 

 ( عنوان االختراع:34)

 -بروبيل{ -أوكسو -3-يل(-1 -})بيبرازين -3مشتقات 

 ADAMTSدايون كمثبطات ل  - 4، 1-إيميدازوليدين

 لمعالجة هشاشة العظام(

(54) Invention Title: 

5-[(PIPERAZIN-1-YL)-3-OXO-PROPYL]-

IMIDAZOLIDINE-2,4-DIONE 

DERIVATIVES AS ADAMTS 

INHIBITORS FOR THE TREATMENT 

OF OSTEOARTHRITIS 
 ( الملخص30)

 :1يفصح هاا االختراع عن مركبات فقا للصي ة 

 

هم على النحو المحدد في   Cy، و 1R  ،2R ،3aR  ،3bRحيث

 يتعلق هاا االختراع بمركبات تثبيط.هاه الوثيقة

ADAMTS   و رر  انتاجها، و تراكيب دوائية تتضمن

هاه المركبا، و رر  عالج باستخدام المركبات المشار إليها، 

من أجل الوقاية و/ أو عالج حاالت االلتهابات، و/أو 

ض التي تنطو  على تدهور ال ضرو  و/أو اختالل األمرا

استتاب ال ضاريف عن رريق إعطاء جرعات من مركب 

 .االختراع

(57) Abstract 

The present invention discloses compounds 

according to Formula I: 

 

Wherein R1, R2, 

R3a, R3b, and Cy are as defined herein.The 

present invention relates to compounds 

inhibiting ADAMTS, methods for their 

production, pharmaceutical compositions 

comprising the same, and methods of 

treatment using the same, for the prophylaxis 

and/or treatment of inflammatory conditions, 

and/or diseases involving degradation of 

cartilage and/or disruption of cartilage 

homeostasis by administering a compound of 

the invention. 
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   1711/7131يو/بي/سي  

(31) No. :  
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 ( التاريخ:31)

70/11/1711 

(32) Date: 

09/11/2012 

 ( الدولة: 33)

 كوبا 

(33) Country: 

CUBA 

  ( المالكون:01)

 سنترو د  انمونولوجيا موليكيوالر

(71) Applicant:  

CENTRO DE INMUNOLOGIA 

MOLECULAR. 

  ( المخترعون:01)

كورريا أوسوريو،جيسوس ; بوبو ميرينو، اماور  ; 

بيريز رودري يز، ساموئيل ; ليون مونزون، كاليت ; 

 كارميناتي بورتيال، تانيا

(72) Inventors:  

CORRIA OSORIO, Jesus ; PUPO 

MERINO, Amaury ; PEREZ 

RODRIGUEZ, Saumel ; LEON 

MONZON, Kalet ; CARMENATE 

PORTILLA, Tania 

 .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K38/18    :نيف الدولي( التص31)

A61K39/39; A61K47/60; A61K47/68; 

C07K14/495 

(51) INT. CL. : A61K38/18; A61K39/39; 

A61K47/60; A61K47/68; C07K14/495 

 ( عنوان االختراع:34)

البولي بيبتيدات المشتقة من عامل نمو التحويل بيتا 

 واستخداماتها

(54) Invention Title: 

TGFβ-DERIVED POLYPEPTIDES AND 

THEIR USES 

 ( الملخص30)

يرتبط االختراع الحالي بمجال التقنية الحيوية و 

 باألخص أكثر بالببتيدات المتعددة المتحولة من جز ء
TGFβ  الا  تتصف سلسلته األساسية بتماثل عالي

البشرية تفقد هاه الميوتينات  TGFβ م  سلسلة

نها تحافظ على و لك ALK5 قدرتها على التفاعل م 

قدرتها في التفاعل م  المستقبالت األخرى التي تشكل 

 .((TβRII and TβRIII جزءا من صي ة المستقبل

كما و تتمت  بخاصية من  إرسال ااشارات لكافة 

المعتمدة على  TGFβ المت يرات الطبيعية من روابط

في صي ة المستقبل و لها أيضا ت ثير  ALK5 تحفيز

االختراع الحالي بمركبات صيدالنية  يرتبط. مناعي هام

تت لف من الببتيدات المتعددة بصفتها األساس النشط، 

أو بروتينات الربط المفصح عنها و استخداماتها نظرا 

لت ثيرها على تعديل الجهاز المناعي في أمراض مثل 

السرران و األمراض المصاحبة للتليف و األمراض 

  .المعدية المزمنة

(57) Abstract 
The present invention relates to the field of 

Biotechnology and more particularly to the 

mutated polypeptides of TGFβ molecule whose 

primary sequence has a high homology with the 

sequence of human TGFβ. These muteins lose 

their ability to interact with ALK5 but maintain 

their ability to interact with other receptors that 

are part of the receptor complex (TβRII and 

TβRIII). They have the property of 

antagonizing the signaling of all natural 

variants of TGFβ ligands, dependent of ALK5 

recruitment in the receptor complex, and have 

significant immunomodulatory effects. The 

present invention relates to pharmaceutical 

compositions comprising as active principle the 

polypeptides or fusion proteins disclosed and 

their use thereof given their modulating effect 

on the immune system in diseases such as 

cancer, diseases accompanied by fibrosis and 

chronic infectious diseases. 
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 Filed: 02/11/2015 (22) 71/11/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

    1410140121 بي أ 

(31) No. :  

 EP 14191491.1  

 ( التاريخ:31)

73/11/1714 

(32) Date: 

03/11/2014 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 باير فارما أكتينجسلشافت

(71) Applicant:  

BAYER PHARMA 

AKTIENGESELLSCHAFT 

  ( المخترعون:01)

د.كارستن شميك ; د. مايكل جيريش ; د.نيلس جريبناو 

; د. بيتر كولكهو  ; د. فلوريفففان كولينج ; د. انفففا 

إنجيلين ; د. أكسفففففففل كريتشففففففمر ; د. ديتير النج ; د. 

كليمنس لوشففففففيج ; د. تومففاس مونففدريتسففففففكي ; د. 

إليزابيث بو، ; د. هارتموت بيك ; د. فرانك سفوسماير 

 فولمر ; د. بيير فاسناير ; د. سونجا

(72) Inventors:  

Dr. Carsten SCHMECK ; Dr. Michael 

GERISCH ; Dr. Nils GRIEBENOW ; Dr. 

Peter KOLKHOF ; Dr. Florian KÖLLING 

; Dr. Anna ENGELEN ; Dr. Axel 

KRETSCHMER ; Dr. Dieter LANG ; Dr. 

Klemens LUSTIG ; Thomas 

MONDRITZKI ; Dr. Elisabeth POOK ; Dr. 

Hartmut BECK ; Frank SÜßMEIER ; Dr. 

Sonja VOLLMER ; Dr. Pierre WASNAIRE 

 Agent : SMAS INTELLECTUAL (74) ( الوكيل :  سماس للملكية الفكرية04)

PROPERTY 

 ;A61K31/4196    :( التصنيف الدولي31)

A61P13/00; A61P9/00; C07D403/06 

(51) INT. CL. : A61K31/4196; A61P13/00; 

A61P9/00; C07D403/06 

 ( عنوان االختراع:34)

مشتقات فينيل تريازول مستبدلة م  هيدروكسي ألكيل 

 واستخداماتها

(54) Invention Title: 

Hydroxyalkyl-substituted phenyltriazole 

derivatives and uses thereof 

 ( الملخص30)

-3ت يتعلق االختراع الحالي بمشتقا

(hydroxyalkyl)-1-phenyl-1,2,4-triazole 

جديدة، بعمليات لتحضير هاه المركبات، بتركيبات 

دوائية تحتو  على هاه المركبات، وباستخدام هاه 

المركبات أو التركيبات لمعالجة و/أو من  أمراض، 

 .تحديداب لمعالجة و/أو من  أمراض قلبية وعائية وكلوية

(57) Abstract 

The present invention relates to novel 5-

(hydroxyalkyl)-1-phenyl-1,2,4-triazole 

derivatives, to pro¬cesses for the 

prepa¬ration of such compounds, to 

pharmaceutical compositions containing 

such com¬pounds, and to the use of such 

compounds or compositions for the 

treatment and/or preven¬tion of diseases, in 

particular for the treatment and/or 

prevention of cardiovascular and renal 

diseases. 
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 Patent No. 3504 (11) 3374:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0183 (21) 1713/7113 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 30/07/2015 (22) 37/70/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 14/170،346  

61/733،346 

(31) No. :  

 14/809,546  

62/035,546 

 ( التاريخ:31)

10/70/1713 

11/71/1714 

(32) Date: 

27/07/2015 

11/08/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ماز برودكتس، إل.بي.-ار

(71) Applicant:  

Arr-Maz Products, L.P. 

  ( المخترعون:01)

 لوكاس ار. مور ;  تود باركر ; ليون ويليس 

(72) Inventors:  

 Lucas R. Moore ; Todd Parker ; Leon 

Willis 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

Property  

 ;B03D1/016    :( التصنيف الدولي31)

B03D1/02; C08F220/28; B03D1/008; 

B03D1/01; B03D1/012; C08F216/08; 

C08F220/06; C08F220/56 

(51) INT. CL. : B03D1/016; B03D1/02; 

C08F220/28; B03D1/008; B03D1/01; 

B03D1/012; C08F216/08; C08F220/06; 

C08F220/56 

 ( عنوان االختراع:34)

عملية وكيمياء لتخفيأل تركيزات الدولوميت في   

 معالجة الفوسفات

(54) Invention Title: 

PROCESS AND CHEMISTRY FOR 

REDUCING DOLOMITE 

CONCENTRATIONS IN PHOSPHATE 

PROCESSING 

 الملخص( 30)

كابت/ نَْد ت الم نيسيوم الستخدامه في خفأل فصل 

الدولوميت عن فوسفات الكالسيوم. ويستخدم في 

كابت/ نَْد ت الم نيسيوم في موق  التعدين قبل إخضاع 

في مصن   أجزاء الخامات إلى تعويم الفوسفات أو

 كيمياو  بعد الطحن. 

 

(57) Abstract 

A magnesium suppressant/flocculant for 

use in separating dolomite from calcium 

phosphate.  The magnesium 

suppressant/flocculant may be applied at a 

mine site prior to subjecting ore fractions 

to phosphate flotation or at a chemical 

plant after grinding.      
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 Patent No. 3505 (11) 3373:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2013/0029 (21) 1713/7710 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 27/01/2013 (22) 10/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 77311/11 

(31) No. :  

 00322/12 

 ( التاريخ:31)

73/71/1711 

(32) Date: 

03/02/2012 

 ( الدولة: 33)

 فرنسا 

(33) Country: 

FRANCE 

  ( المالكون:01)

 مختبرات سيرفير

(71) Applicant:  

Les Laboratoires Servier 

  ( المخترعون:01)

 مانويل-كريستو  هيرملين ; باتريك جينتي ; جون

 بين

(72) Inventors:  

Christophe HERMELIN ; Patrick GENTY 

; Jean-Manuel Pean 

 .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 A61K9/50 ;A61K31/495 (51) INT. CL. : A61K31/495; A61K9/50  :  ( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)

 تركيبة دوائية لتحرر تريميتازيدين بشكل مطول  

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL COMPOSITION 

FOR THE PROLONGED RELEASE OF 

TRIMETAZIDINE 

 الملخص( 30)

 يضففففففم حيث ميتفازيدين لترا  مطول ارال  مركفب

 الطبقفففة تضففففففم و ميتفففازيفففدين ترا  الفففداخلي الطور

 .للتكتل مضادة مادة و معوقة مادة الخارجية

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

Composition for the prolonged release of 

trimetazidine wherein the inner phase 

comprises trimetazidine and the outer layer 

comprises a retardant and an 

anti?agglomerant. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130807&CC=EP&NR=2623096A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130807&CC=EP&NR=2623096A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130807&CC=EP&NR=2623096A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130807&CC=EP&NR=2623096A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130807&CC=EP&NR=2623096A2&KC=A2
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 Patent No. 3506 (11) 3376( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2012/0382 (21) 1711/7311( رقم الطلب : 11)

 Filed: 19/12/2012 (22) 10/11/1711( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61444 11 

(31) No. :  

11 62444   

 ( التاريخ:31)

13/11/1711 

(32) Date: 

23/12/2011 

 ( الدولة: 33)

 فرنسا 

(33) Country: 

FRANCE 

  ( المالكون:01)

 أورنج

(71) Applicant:  

Orange 

  ( المخترعون:01)

 كونان مارتين ; كابديفييل مار، ; كازوال رينو

(72) Inventors:  

CONAN Martin ; CAPDEVIELLE Marc 

; CAZOULAT Renaud 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 04)

Property  

 H04L12/28 (51) INT. CL. : H04L12/28    :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)

 نظام تحكم لتش يل تدفق بيانات على جهاز إستقبال

(54) Invention Title: 

A Control system for playing a data 

stream on a receiver device 

 ( الملخص30)

يتكون النظام من وسائط تمكن المستخدم من اختيار 

تدفق بيانات للتش يل، سبل تلقى تدفق بيانات للتش يل، 

سبل إرسال ارسال البيانات المتدفقة المتلقاه من خالل 

مصادر خارجية لجهاز مناسب لتش يل التدفق. يت لف 

نظام من جهاز أول و ثانى متبادلة التمييز. الجهاز ال

األول، ويشار إليه بجهاز االستقبال، يشتمل على سبل 

االستقبال استقبال تدفق البيانات وسبل إرسال ارسال 

 .تدفق البيانات المتلقاه من خالل مصادر خارجية

الجهاز الثاني، ويشار إليه بجهاز التحكم، و يت لف من 

مستخدم ووسائل التنفيا ما يختاره سبل تفاعل ال

المستخدم من سبل تدفق البيانات، وإرسال األمر 

للجهاز األول لتش يل التدفق المختار، ويحتوى هاا 

 .األمر على محدد لموق  البيانات للتدفق المختار

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

     The system comprises user interface 

means for enabling a user to select a data 

stream for playing; receiver means for 

receiving the data stream for playing; and 

transmission means for transmitting the 

received data stream via external output 

means to a device suitable for playing the 

stream.  The system comprises first and 

second mutually distinct devices.  The first 

device, referred to as a receiver device, 

incorporates the receiver means for 

receiving the data stream and the 

transmission means for transmitting the 

received stream via the external output 

means.  The second device, referred to as 

the controller device, incorporates the user 

interface means and comprises means for 

acting after a user has selected a stream for 

playing, to transmit a command to the first 

device to play the selected stream, said 

command containing locator data for the 

selected stream 
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 Patent No : 3507 (11) 3370( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2014/0320 (21) 1714/7317( رقم الطلب : 11)

 Filed: 05/11/2014 (22) 73/11/1714( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 14/331،303  

61/077،371  

(31) No. :  

 14/531,395  

61/900,308  

 ( التاريخ:31)

73/11/1714 

73/11/1713 

(32) Date: 

03/11/2014 

05/11/2013 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 كريستال الغونز )كوراساو( بي.في.

(71) Applicant:  

Crystal Lagoons (Curacao) B.V. 

  ( المخترعون:01)

 مانفرناندو بينجامين فيش

(72) Inventors:  

Fernando Benjamin FISCHMANN 

 .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;B01D21/00    :( التصنيف الدولي31)

B01D21/01; C02F9/00; E02B15/04; 

E02B15/06; E02B15/08; E04H4/00; 

E04H4/12; C02F1/00; C02F1/44; 

C02F1/467; C02F1/52; C02F1/56; 

C02F1/72; C02F1/76; C02F1/78; 

C02F103/00; C02F103/02; C02F103/42 

(51) INT. CL. : B01D21/00; B01D21/01; 

C02F9/00; E02B15/04; E02B15/06; 

E02B15/08; E04H4/00; E04H4/12; 

C02F1/00; C02F1/44; C02F1/467; 

C02F1/52; C02F1/56; C02F1/72; 

C02F1/76; C02F1/78; C02F103/00; 

C02F103/02; C02F103/42 

 ( عنوان االختراع:34)

نظام بحيرة عائمة ورر  معالجة الماء في بحيرة 

 عائمة

(54) Invention Title: 

FLOATING LAKE SYSTEM AND 

METHODS OF TREATING WATER 

WITHIN A FLOATING LAKE 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحفالي ببحيرات رفافيفة و بعالج الماء 

يتعلق االختراع الحففالي  الموجود بهففاه البحيرات. كمففا

ببحيرات رفافيفة كبيرة يمكن تركيبهفا في جسففففففم مففائي 

ربيعي أو صففففناعي لتحسففففين ظرو  الماء التي تكون 

غير مناسففففففبة لالسففففففتخدامات الترفيهية. يمكن تزويد 

البحيرة الطافية بنظام تنسففففففيق; نظام تطبيق كيميائي; 

نظام ترشيح كيميائي بما في كلك جهاز شفط متحر، و 

ة ترشيح; نظام كشط. يمكن تصميم نظام التنسيق أجهز

السففففففتقبفال المعلومفات بشفففففف ن معفايير جودة الميفاه و 

معالجة و إرال  العمليات )مثل، االسففففتعمال الكيميائي 

و الشفففففففط و الترشففففففيح( للمحافظة على معايير جودة 

 المياه ضمن الحدود المحددة مسبقا.

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to floating 

lakes and to the treatment of the water in 

such lakes. The present invention further 

relates to large floating lakes that can be 

installed within a natural or artificial 

water body to improve water conditions 

that are unsuitable for recreational uses. 

The floating lake can be provided with a 

chemical application system; a filtration 

system including a mobile suctioning 

device and filters; a skimmer system, and 

optionally a coordination system. 
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 Filed: 18/01/2012 (22) 11/71/1711( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 711011-1711 

(31) No. :  

2011- 011711 

 ( التاريخ:31)

14/71/1711 

(32) Date: 

24/01/2011 

 ( الدولة: 33)

 اليابان 

(33) Country: 

JAPAN 

  ( المالكون:01)

 أوتسوكا فارماسوتيكال كو.، إل تي د .

(71) Applicant:  

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD 

  ( المخترعون:01)

 كيوشي تانيجوتشي ; شوغو هيراوكا

(72) Inventors:  

Kiyoshi TANIGUCHI ; Shogo HIRAOKA 

بي  . ام .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K31/496    :( التصنيف الدولي31)

A61K9/19; A61M5/00 

(51) INT. CL. : A61K31/496; A61K9/19; 

A61M5/00 

 ( عنوان االختراع:34)

جهاز ربي محتو  على تركيبة عجينة مشتملة على 

ن فعال وتركيبة عجينة مشتملة على أريببرازول كمكو

 أريببرازول كمكون فعال

(54) Invention Title: 

MEDICAL DEVICE CONTAINING A 

CAKE COMPOSITION COMPRISING 

ARIPIPRAZOLE AS AN ACTIVE 

INGREDIENT, AND A CAKE 

COMPOSITION COMPRISING 

ARIPIPRAZOLE AS AN ACTIVE 

INGREDIENT 

 ( الملخص30)

لمشففففكلة[ يوفر االختراع الحالي جهاز ربي محتو  على ]ا

تركيبففة عجينففة مشففففففتملففة على أريببرازول كمكون فعففال 

وقادرة على من  تكتل أريببرازول في معلق ناتج من إعادة 

تعليق مادة مجففة بالتجميد; وتركيبة عجينة مشفففتملة على 

 أريفففففففففبفففففففففبفففففففففرازول كفففففففففمفففففففففكفففففففففون ففففففففففعفففففففففال.

ربي محتو ، في  ]الحففل[ يتعلق االختراع الحففالي بجهففاز

حاوية تخزين تتم معالجة جدارها الداخلي بسففيليكون، على 

تركيبفة عجينة مجففة بالتجميد مشففففففتملة على أريببرازول 

محضفر بصفورة منفصلة كمكون فعال، حيث يوجد حيز بين 

الجدار الداخلي وتركيبة العجينة; وتركيبة عجينة مشففففتملة 

 177إلى  3على أريببرازول كمكون فعفففال وبمتففانفففة من 

 نيوتن.

(57) Abstract 

[Problem] The present invention provides a 

medical device containing a cake composition 

comprising aripiprazole as an active 

ingredient and capable of suppressing 

agglomeration of aripiprazole in a suspension 

obtained by resuspending a freeze-dried 

substance; and a cake composition comprising 

aripiprazole as an active ingredient. 

[Solution] The present invention relates to a 

medical device containing, in a storage 

container whose inner wall is treated with 

silicone, a freeze-dried cake composition 

comprising separately prepared aripiprazole 

as an active ingredient, wherein there is a 

space between the inner wall and the cake 

composition; and a cake composition 

comprising aripiprazole as an active 

ingredient and having a strength of 5 to 100 N.
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 P2X7معدالت 

(54) Invention Title: 

P2X7 MODULATORS 

 ( الملخص30)

 (،Iيوجه هاا االختراع بصفة عامة إلى مركب بالصي ة )

 

   
 (Iالصفففففففففففففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففففففففف ففففففففففففففففففففففففففففة )

 حيث:

l  1-7هفففففففو عفففففففدد صفففففففففففففحفففففففيفففففففح مفففففففن; 

X  يمثفففل الميثيلين إكا كفففانl   أو 7يسففففففففاو ،X  يمثفففل

 ;1يسفففففففففاو   lالفمفيفثفيفلفيفن أو األكسففففففيفجين إكا كفففان 

R1  هو الفينيفل أو البيريفدينيفل، حيفث يسففففففتبدل الفينيل أو

ا بففهفففالففوجففيففن أو ألففكففيفففل; و  الففبففيففريفففديففنففيفففل اخففتففيفففاريفففب

R1 ينيفففل أو البيرازينيفففل أو هفو الفففيفنفيفففل أو الفبفيفريفففد

البيريميفدينيفل أو البيروليل أو البيرازوليل أو الثيازوليل أو 

الثيوفينيفففل، حيفففث يسففففففتبفففدل الفينيفففل أو البيريفففدينيفففل أو 

البيرازينيل أو البيريميدينيل أو البيروليل أو البيرازوليل أو 

ا بهففالوجين أو ألكيففل أو  الثيففازوليففل أو الثيوفينيففل اختيففاريففب

 أو ألففففففففففكففففففففففوكسفففففففففففففففي.هففففففففففيففففففففففدروكسفففففففففففففففي 

كمففا يتعلق االختراع أيضفففففففاب بتركيبففات دوائيففة تتفف لف من 

ا رر  تحضففير مركبات Iمركبات الصففي ة ) (. كما تق  أيضففب

 ( واسففففففتخففدامهففا ضففففففمن نطففا  االختراع.Iالصففففففي ففة )

 

(57) Abstract 

The present invention is directed to a 

compound of Formula (I): 

  
Formula (I) 

wherein: 

n is an integer from 0-1; 

X is CH2 when n is 0, or X is CH2 or oxygen 

when n is 1; 

R1 is phenyl or pyridinyl, wherein the phenyl 

or pyridinyl is optionally substituted with 

from 1 to 4 substituents independently selected 

from halogen and alkyl; and R2 is phenyl, 

pyridinyl, pyrazinyl, pyradizinyl, pyrimidinyl, 

pyrrolyl, pyrazolyl, thiazolyl or thiophenyl, 

wherein the phenyl, pyridinyl, pyrazinyl, 

pyradizinyl, pyrimidinyl, pyrrolyl, pyrazolyl, 

thiazolyl or thiophenyl is optionally 

substituted with from 1 to 2 substituents 

independently selected from the group 

consisting of halogen, alkyl, hydroxy and 

alkoxy.The invention also relates to 

pharmaceutical compositions comprising 

compounds of Formula (I).  Methods of 

making and using the compounds of Formula 

(I) are also within the scope of the invention. 
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 استخدام جاليكوبيروالت لعالج عدم انتظام دقات القلب

(54) Invention Title: 

USE OF GLYCOPYRROLATE FOR 

TREATING TACHYCARDIA   

 

 ( الملخص30)

لى استخدام الرواية من يتعلق به االختراع إ

غليكوبيروالت عامل مضاد المسكارين، على سبيل 

المثال بروميد غليكوبيرونيوم الملح. على وجه 

الخصون، اختراع تتعلق غليكوبيروالت الستخدامها 

بوصفها خفأل معدل ضربات القلب وكيل وخصوصا 

أكثر، ولكن ليس على سبيل الحصر، الستخدامها في 

ن من أمراض الجهاز التنفسي مثل المرضى الاين يعانو

 .مرض االنسداد الرئو  المزمن

(57) Abstract 

The invention relates to a novel use of the 

antimuscarinic agent glycopyrrolate, for 

example the salt glycopyrronium bromide. 

In particular, the invention relates to 

glycopyrrolate for use as a heart rate 

lowering agent and more particularly, but 

not exclusively, for use in patients 

suffering from respiratory conditions such 

as chronic obstructive pulmonary disease. 
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 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 
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 ;B21D53/02    :( التصنيف الدولي31)

F02C1/06; F22B37/32 

(51) INT. CL. : B21D53/02; F02C1/06; 
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 ( عنوان االختراع:34)

 مولد بخار استعادة الحرارة سري  التش يل

(54) Invention Title: 

RAPID STARTUP HEAT RECOVERY 

STEAM GENERATOR 

 ( الملخص30)

 (HRSG) مولد بخار استرداد سري  بدء التش يل

يتضمن مدخل غاز و قسم ض ط عالي و قسم ض ط 

متوسط اختيار  و قسم ض ط منخفأل اختيار  و 

مخرج غاز. يتضمن واحدا على األقل من أقسام الض ط 

 .وحدة فصل بخار رأسية

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

A rapid startup heat recovery steam 

generator (HRSG) comprises a gas inlet, a 

high pressure section, an optional 

intermediate pressure section, an optional 

low pressure section, and a gas outlet.  At 

least one of the pressure sections includes 

a vertical steam separator. 
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 بي اجنتس
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Property T.M.P Agents 
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 FGFR مشتقات كينوكسالين مفيدة كمعدالت انزيم 

 كيناز

(54) Invention Title: 

QUINOXALINE DERIVATIVES 

USEFUL AS FGFR KINASE 

MODULATORS 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بمركبات مشتقة جديدة من 

كوينو أوكسالين، لتركيبات صيدالنية تشتمل على 

المركبات الماكورة، لعمليات لتحضير المركبات 

الماكورة والستخدام المركبات الماكورة في عالج 

 .ناألمراض، على سبيل المثال السررا

(57) Abstract 

The invention relates to new quinoxaline 

derivative compounds, to pharmaceutical 

compositions comprising said compounds, 

to processes for the preparation of said 

compounds and to the use of said 

compounds in the treatment of diseases, 

e.g. cancer. 

 



50/50/0505 
 

01 
 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. : 3513 (11) 3313( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2015/0168 (21) 1713/7161( رقم الطلب : 11)

 Filed: 12/07/2015 (22) 11/70/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 14/333047  

(31) No. :  

 14/333940  

 ( التاريخ:31)

10/70/1714 

(32) Date: 

17/07/2014 

 ( الدولة: 33)

 متحدة االمريكيةالواليات ال 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 كا بابكو، اند ويلكوكس كومبني 

(71) Applicant:  

The babcock & wilcox company  

  ( المخترعون:01)

ساكادجيان، بارتيف بي ;  فلين، توماس جيه ;  هو،  

فارغاس، لويس جي ;  -شين تينغ ;  فيالسكويز

 ميخائيل ماريامتشيك،

(72) Inventors:  

Sakadjian, Bartev B ; Flynn, Thomas J ;  

Hu, Shengteng ;  Velazquez-Vargas, Luis G 

;  Maryamchik, Mikhail 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 04)

Property  

 ;F03G6/00; F03G6/04    :( التصنيف الدولي31)

F03G6/06; F24S70/10; F24S80/20; 

F24S90/00 

(51) INT. CL. : F03G6/00; F03G6/04; 

F03G6/06; F24S70/10; F24S80/20; 

F24S90/00 

 ( عنوان االختراع:34)

منش ة توليد راقة تدمج جهاز استقبال الطاقة الشمسية 

 المركزة والمبدل المض ور

(54) Invention Title: 

POWER GENERATION PLANT 

INTEGRATING CONCENTRATED 

SOLAR POWER RECEIVER AND 

PRESSURIZED HEAT EXCHANGER 

 ( الملخص30)

محطة راقة تضفم مسفتقبل شفمسفي يسخن جسيمات صلبة، 

ماسففففورة قائمة تتلقى الجسففففيمات الصففففلبة من المسففففتقبل 

الشفففمسفففي، مبادل حرار  مضففف ور يسفففخن مائ  التشففف يل 

من خالل تالمس مباشفففففر م  الجسفففففيمات  بتحويل الحرارة

الصففلبة المسففخنة المتدفقة خارج أسفففل الماسففورة القائمة، 

ومسار تدفق للجسيمات الصلبة من أسفل الماسورة القائمة 

الناتج Nإلى المبادل الحرار  المضفففف ور الم لق بالضفففف ط 

أسففل الماسفورة القائمة بعمود من جسفيمات صلبة مسخنة 

مسففففار التدفق صففففومعة أو خزان  . قد يضففففمHكات ارتفاع 

تدفق يضففم وعاء ضفف ط موصففول ب سفففل الماسففورة القائمة 

وصفمام غير ميكانيكي. قد تضم محطة الطاقة أيضاب توربين 

يعمل بمائ  التشفف يل المسففخن المفرغ من المبادل الحرار  

 المضفف ور وضففاغط )كمبرسففور( يعمل بواسففطة التوربين. 

 

(57) Abstract 

A power plant includes a solar receiver 

heating solid particles, a standpipe receiving 

solid particles from the solar receiver, a 

pressurized heat exchanger heating working 

fluid by heat transfer through direct contact 

with heated solid particles flowing out of the 

bottom of the standpipe, and a flow path for 

solid particles from the bottom of the 

standpipe into the pressurized heat 

exchanger that is sealed by a pressure P 

produced at the bottom of the standpipe by a 

column of heated solid particles of height H. 

The flow path may include a silo or surge 

tank comprising a pressure vessel connected 

to the bottom of the standpipe, and a non-

mechanical valve. The power plant may 

further include a turbine driven by heated 

working fluid discharged from the 

pressurized heat exchanger, and a 

compressor driven by the turbine 

 



50/50/0505 
 

00 
 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

  Patent No.: 3514 (11) 3314( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2016/0161 (21) 1716/7161( رقم الطلب : 11)

 Filed: 28/07/2016 (22) 11/70/1716( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 14/164،073  

(31) No. :  

 14/864,703  

 ( التاريخ:31)

14/70/1713 

(32) Date: 

24/09/2015 

 ( الدولة: 33)

 مريكيةالواليات المتحدة اال 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 كوالكوم إنكوربوريتد

(71) Applicant:  

QUALCOMM Incorporated 

  ( المخترعون:01)

أونور كانتور، هامسيسي ;  فيجاياالكشمي  

راجاسوندارام رافيندران ;  لوشان فيرما ;  أنوراج 

أيمن سريدهار ;  جيسس مانويل دومين يز ;  مينا 

 صالح ياني مقار

(72) Inventors:  

Onur Canturk Hamsici ; Vijayalakshmi 

Rajasundaram Raveendran ; Lochan 

Verma ; Anuraag Sridhar ; Jesus 

Manuel Dominguez ;  Mina Ayman 

Saleh Yanni Makar 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 04)

Property  

 ;A61K31/4545    :( التصنيف الدولي31)

A61P3/00; A61P9/00; C07D471/04 

(51) INT. CL. : A61K31/4545; 

A61P3/00; A61P9/00; C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)

نظام ورريقة للوصول إلى صور من خالل االستعالم 

 عن صورة ملتقطة

(54) Invention Title: 

SYSTEM AND METHOD FOR 

ACCESSING IMAGES WITH A 

CAPTURED QUERY IMAGE 
 ( الملخص30)

في أحد األمثلة، يشففففتمل نظام و رريقة على اكتسففففاب، من 

 wireless dockee (WD)خالل وسففيلة ملتحم ال سففلكي 

(  WDصورة، بدء توصيل ال سلكي بين الملتحم الالسلكي )

  wireless docking center (WDC)و مركز التحفففام 

يشفففمل على وحدة ملحقة أو أكثر، يحدد خصفففائص مرتبطة 

بالصورة المكتسبة، حيث تشتمل الخصائص على واصفات 

، معلومات WDCو من ال  WDسفففمة، اسفففتقبال، عند ال 

تمثففل عنففاصففففففر المطففابقففة المخزنففة على الوحففدة الملحقففة 

الواحدة أو أكثر، حيث تشفتمل عناصفر المطابقة على صور 

خصففففائص نشففففابهة للخصففففائص المرتبطة بالصففففورة كات 

و كدالة على المعلومات  WDالمكتسففففففبة، اختبار، عند ال 

التي تمثفل عنفاصففففففر المطفابقففة، و اسففففففتقبفال، من الوحففدة 

 الملحقفففة الواحفففدة أو أكثر، مواد المطفففابقفففة المختفففارة.
 

 

  

 

 

(57) Abstract 

In one example, a system and method 

includes acquiring, by a wireless dockee 

(WD), an image, initiating a wireless 

connection  between the wireless dockee 

(WD) and a wireless docking center (WDC) 

having one or more peripherals, determining 

attributes associated with the acquired 

image, wherein the attributes include feature 

descriptors, receiving, at the WD and from 

the WDC, information representative of 

matching items stored on one or more of the 

peripherals, wherein the matching items 

include images with attributes similar to the 

attributes associated with the acquired 

image, selecting, at the WD and as a function 

of the information representative of the 

matching items, one or more of the matching 

items, and receiving, from the one or more of 

the peripherals, the selected matching items. 
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(72) Inventors:  

Anand Selvaraj ; Takashi Satoh ; Ming-

Hong Hao ; Sudeep Prajapati ; Dominic 

Reynolds ; John Wang 

 .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 
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 ;A61K31/505    :( التصنيف الدولي31)
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C07D413/12 
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 ( عنوان االختراع:34)
 بيريميدين FGFR4مثبطات 

(54) Invention Title: 

 PYRIMIDINE FGFR4 INHIBITORS 

 ( الملخص30)

و Iصي ة ) )يتم في هاا االختراع توفير مركبات من ال

، و كالك رر  FGFR4(( مفيدة كمثبطات IIالصي ة 

 .الستخدام هاه المركبات.

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

Provided herein are compounds of 

Formula I useful as FGFR4 inhibitors, 

as well as methods of use of the same.  
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يل بيريميدين لمستقبل -2-ُمعدتالت بنزإيميدازول  

 H4الهستامين  

(54) Invention Title: 

BENZOIMIDAZOL-2-YL 

PYRIMIDINE MODULATORS OF 

THE HISTAMINE H4 RECEPTOR 

 الملخص( 30)

يفل بيريميدينات -1-يتعلق هفاا االختراع ببنزإيميفدازول

ورر  تنقيتها وتركيبات صفففففيدالنية ورر  للحصفففففول 

لمعالجة حاالت مرضفففففية واضفففففطرابات وحاالت تحدث 

، بما في كلك H4 نتيجة لنشففففار مسففففتقبل الهسففففتامين

 الحساسية والربو وأمراض المناعة الااتية والحكة

(57) Abstract 

Benzoimidazol-2-yl pyrimidines, 

purification methods for the same, and 

pharmaceutical compositions and 

methods for the treatment of disease 

states, disorders, and conditions 

mediated by H4 receptor activity, 

including allergy, asthma, autoimmune 

diseases, and pruritus. 
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 ( عنوان االختراع:34)

ان م ايرة -ازاسبيرو الكان حلقي كبديل مركبات اريل-ان  

 SHP2وتركيبات لتثبيط نشار 

(54) Invention Title: 

N-AZASPIROCYCLOALKANE 

SUBSTITUTED N-HETEROARYL 

COMPOUNDS AND COMPOSITIONS 

FOR INHIBITING THE ACTIVITY OF 

SHP2  

 خص( المل30) 

  I:  يتعلق االختراع الحالي بمركبات بالصي ة

 
، p ،q ،Y1 ،Y2 ،R1 ،R2a ،R2b ،R3a حيث بها

R3b ،R4a ،R4b ،R5a ،R5b ،R7 وR8  تم تعريفها

 .SHP2 في الكشف عن االختراع; قادرة على تثبيط نشار

يقدم االختراع أيضاب عملية لتحضير مركبات االختراع، 

صيدالنية تتضمن تلك المركبات ورر   مستحضرات

استخدام تلك المركبات والتركيبات في التحكم في األمراض 

 .SHP2 أو االضطرابات المرتبطة بالنشار الشاك لـ

(57) Abstract 

The present invention relates to compounds 

of formula I:  

 
in which p, q, Y1, Y2, R1, R2a, R2b, R3a, 

R3b, R4a, R4b, R5a, R5b, R7 and R8 are 

defined in the Summary of the Invention; 

capable of inhibiting the activity of SHP2. 

The invention further provides a process for 

the preparation of compounds of the 

invention, pharmaceutical preparations 

comprising such compounds and methods of 

using such compounds and compositions in 

the management of diseases or disorders 

associated with the aberrant activity of 

SHP2. 
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01 C  5/00   

(51) INT. CL. :Int.Cl.8-A 61 H  3/06 ; E 01 

C  5/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 ممشى ومشتريات ارفف للمكفوفين  

(54) Invention Title: 

Sidewalk and purchases shelves for blind 

 الملخص( 30)

 لمسفففففاعدة نظام وهو وفين،بالمكف الحالي االختراع يتعلق

 و التسففو  مراكز داخل التجول و التسففو  على المكفوفين

 الخاصفففة العصفففا، الحركة مفصفففل، ال ارس القالب يشفففمل

 ارفف على المحتو   العامود  المسفففار، ال ارس بالقالب

، العامود  بالمسففار الخاصففة العصففا، راجعة غير و راجعة

 ال ارسففة البالقو تثبت حيث راقة، مصفدر و، صفوتي نظام

 على وتحتو  مسففار مشففكلة التسففو  مراكز أرضففيات في

 توجه والتي الصفففوتية ااشفففارات لنقل كهربائية موصفففالت

 ةالعامودي المسارات أما التسو ، مركز داخل للسير الكفيف

 الموجودة األرفف مجموعة جوانب إحدى على تثبت التي و

 و راجعة أرفف من المسفففار ويتكون التسفففو  مركز داخل

 تمرير خالل فمن كهربائية وموصففففالت راجعة غير أرفف

 العامود  المسففار خالل العامود  بالمسففار الخاصففة العصففا

 لىع الكفيف تسففاعد صففوتية إشففارات الى الكفيف يسففتم 

 بين الففدائرة إكمففال خالل من ر  كففل محتويففات معرفففة

 .العامود  والمسار العصا في الكهربائيان الموصالن

 

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to the blind 

persons, which is a system to assist the blind 

persons in shopping and moving at shopping 

centers and it contain impeded path, Joint of 

movement, stick of impeded path, vertical 

path which contain non-return and return 

shelves, stick of vertical path, sound system, 

and power supply. Where impeded paths are 

installed in the ground of shopping centers, 

forming a path, and it contains electrical 

conductors to transfer the voice signals 

which it will guide the blind person to move 

inside shopping centers. The vertical path 

which fixed on one side of group of shelves 

which located inside shopping center contain 

return and non-return shelves, and electrical 

conductor, by passing the special stick of 

vertical path through it, the blind person 

listen to voice signal which it can help the 

blind person to know the products available 

on each shelf, by complete the circuit 

between the conductors on stick and vertical 

path. 
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 CD3و  CDH19جسام مضادة ألجل تركيبات أ  

(54) Invention Title: 

Antibody constructs for CDH19 and CD3 

 الملخص( 15)

يوفر االختراع الحالى تركيب جسففففم مضففففاد يشففففتمل على  

 CDH19 نطا  ارتبار بشرى أول قادر على االرتبار بـففففف

بشفففرى على سفففطح خلية مسفففتهدفة ونطا  ثانى قادر على 

عالوة على  .T بشرى على سطح خلية CD3 االرتبار بـففففف

كلفففك، يتعلق االختراع بتتفففاب  حمأل نووى يقوم بترميز 

تركيب الجسففففم المضففففاد، ناقل يشففففتمل على تتاب  الحمأل 

النووى الماكور وخلية مضفيفة منقولة أو مصابة بالعدوى 

بواسففففطة الناقل الماكور. عالوة على كلك، يتعلق االختراع 

م المضفففففففاد وفقففاب لالختراع، بعمليففة انتففاج تركيففب الجسفففففف

االستخدام الطبى لتركيب الجسم المضاد الماكور ومجموعة 

 تشتمل على تركيب الجسم المضاد الماكور

(57) Abstract 

The present invention provides to antibody 

construct comprising a first human binding 

domain capable of binding to human CDH19 

on the surface of a target cell and a second 

domain capable of binding to human CD3 on 

the surface of a T cell. Moreover, the 

invention relates to a nucleic acid sequence 

encoding the antibody construct, a vector 

comprising said nucleic acid sequence and a 

host cell transformed or transfected with 

said vector. Furthermore, the invention 

relates a process for the production of the 

antibody construct of the invention, a 

medical use of said antibody construct and a 

kit comprising said antibody construct. 
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 .Agent : SABA & CO (74) ية الفكريةسابا وشركاهم للملك( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K39/395     :( التصنيف الدولي15)

A61P3/06; C07K16/40 

(51) INT. CL. :  A61K39/395; A61P3/06; 

C07K16/40 

 ( عنوان االختراع:34)

رر  معالجة أو من  االضطرابات المختصة   

 بالكوليسترول

(54) Invention Title: 

METHODS OF TREATING OR 

PREVENTING CHOLESTEROL 

RELATED DISORDERS 

 الملخص( 15)

يفخفتفص االخفتفراع الحفففالي بطر  عالج أو من  )تثبيط( 

األمراض المتعلقة بالكوليسفففترول ، على سفففبيل المثال فرر 

الكوليسففففففترول في الففدم ، فرر الشففففففحوم في الففدم أو خلففل 

ام مضفففادة ضفففد إنزيم الشفففحوم في الدم ، باسفففتعمال أجسففف

 0البروبروتين كونفيرتيز سفبتيليسين / هكسين من النوع 

( PCSK9 ) .   أيضففففا فقد تم وصففففف التركيبات و الطر

 النتاج التركيبات الماكورة

(57) Abstract 

The present invention relates to methods of 

treating or preventing cholesterol related 

disorders, such as hypercholesterolemia, 

hyperlipidemia or dyslipidemia, using 

antibodies against proprotein convertase 

subtilisin/kexin type 9 (PCSK9). 

Formulations and methods of producing said 

formulations are also described. 
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 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/111،011 

(31) No. :  

 61/882,911 

 ( التاريخ:31)

16/70/1713 

(32) Date: 

26/09/2013 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  مالكون:( ال01)

 نوتر / اريكسن، انك

(71) Applicant:  

Nooter/Eriksen, Inc. 

  ( المخترعون:01)

 دانيال بي كلويكينر

(72) Inventors:  

Daniel B. Kloeckener 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;F02C6/18     :( التصنيف الدولي31)

F22D1/00; F22G1/16 

(51) INT. CL. :  F02C6/18; 

F22D1/00; F22G1/16  

 ( عنوان االختراع:34)

نظام لنقل الحرارة ورريقة السترداد الحرارة بمولد   

 بخار

(54) Invention Title: 

HEAT EXCHANGING SYSTEM AND 

METHOD FOR A HEAT RECOVERY 

STEAM GENERATOR 

 خصالمل( 30)

يتعلق االختراع الحالي بمولد بخار باستعادة الحرارة يشمل 

ت ليف، ملف مبخر بضففف ط منخفأل، ملفات معزز تسفففخين 

أولي قبله وملفات سففففففخان ماء الت اية بعده، مبادل حرارة 

ماء إلى ماء بها مسفففارات درجة حرارة منخفضفففة وعالية; 

قناة أولى من السففففففخان األولي إلى المسففففففار مرتف  درجة 

رارة، وقناة ثانية من سففففخان ماء الت اية إلى السففففخان الح

األولي.يمكن أن تمتد قناة من سخان ماء الت اية إلى لمبّخر 

منخفأل الض ط. يمكن أن تمتد قناة من مبادل حرارة الماء 

إلى المفاء إلى سففففففخفان مفاء الت فايفة.يمكن أن تكون ملفات 

ن مالمقتصد عالي الض ط قبل السخان األولي، بقناة تخرج 

سففففخان ماء الت اية إلى مقتصففففد الضفففف ط العالي. يمكن أن 

تكون الملفات ااضفافية قبل مقتصد الض ط العالي.يمكن أن 

يشففففتمل سففففخان ماء الت اية على القطاع األول والثاني، أو 

القطفاع األول، والثفاني والثالث; أو قطاعات أكثر. يمكن أن 

ة قريب تكون الوصفففففالت بين المكونات والقطاعات المختلفة

 من أوجه المنب  والمصب.

(57) Abstract 

Heat recovery steam generator comprises a 

casing, low-pressure evaporator coils, 

preheater booster coils upstream thereof and 

feedwater heater coils downstream thereof, a 

water-to-water heat exchanger having low 

and high temperature paths; a first conduit 

from the preheater to the high-temperature 

path, and a second conduit from the 

feedwater heater to the preheater. A conduit 

can extend from feedwater heater to low-

pressure evaporator.  A conduit can extend 

from the water-to-water heat exchanger to 

the feedwater heater.  High-pressure 

economizer coils can be upstream of the 

preheater, with a conduit exiting the 

feedwater heater to the high-pressure 

economizer.  Additional coils can be 

upstream of the high-pressure economizer. 

The feedwater heater can comprise first and 

second sections, or first, second and third 

sections; or more sections.  The connections 

among the various components and sections 

can be near their upstream and downstream 

faces. 
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 Patent No. 3522 (11) 3311:  ( رقم البراءة11)
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 Filed: 12/02/2015 (22) 11/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1431177  

(31) No. :  

 1451100  

 ( التاريخ:31)

11/71/1714 

(32) Date: 

12/02/2014 

 ( الدولة: 33)

 فرنسا 

(33) Country: 

FRANCE 

  ( المالكون:01)

 يريتيك فارماا

(71) Applicant:  

ERYTECH PHARMA 

  ( المخترعون:01)

جودفرين يان ; بورغوا فانيسا ; غا  فابيان ; 

 كورتيز توماس

(72) Inventors:  

GODFRIN Yann ; BOURGEAUX 

Vanessa ; GAY Fabien ; CORTESE 

Thomas 

 .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 تسبي اجن

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K35/18     :( التصنيف الدولي31)

A61K38/51; A61K9/50; A61P35/00 

(51) INT. CL. :  A61K35/18; A61K38/51; 

A61K9/50; A61P35/00 

 ( عنوان االختراع:34)

تركيب صيدالني يت لف من كريات حمراء ت لف   

نزيم يعتمد على بيريدكسال الفوسفات والعامل إ

 المساعد له

(54) Invention Title: 

Pharmaceutical composition comprising 

erythrocytes encapsulating a PLP-

dependent enzyme and its cofactor 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي بتركيبة صيدالنية محتوية على 

واختياريبا العامل المشتر، الخان  NPNإنزيم أساسه 

(، و/أو مادة منتجة لـ NPNبه، بَيِريُدْكسففال فوسفففات )

NPN  من فوسفففات أو من غير الفوسفففات، اسففتخدامه

كعقفار، رريقة إنتاجه ورريقة عالجية كات صففففففلة به. 

تشففتمل التركيبة الصففيدالنية على كريات حمراء ومادة 

لحمراء التي تُ لّف نفاقلة مقبولة صففففففيدالنيبا، الكريات ا

. يمكن أن يكون اانزيم الففا  NPNإنزيم أسفففففففاسفففففففه 

 -عبارة عن ِمثيونيناز، تيروزين فينول  NPNأسففاسففه 

تاتيُونين بيتا   -لياز، تيروزين ناقلة األمين أو سففففففيسففففففْ

 سينثاز.

(57) Abstract 

 The invention relates to a 

pharmaceutical composition containing a 

PLP- dependent  enzyme and optionally 

its cofactor, pyridoxal phosphate (PLP), 

and/or a phosphate or non-phosphate 

precursor of PLP, its use as a drug, its 

production method and a therapeutic 

treatment method related to it. The 

pharmaceutical composition comprises 

erythrocytes and a pharmaceutically 

acceptable vehicle, the erythrocytes 

encapsulating the PLP-dependent 

enzyme. The PLP-dependent enzyme 

may be methioninase, tyrosine phenol-

lyase, tyrosine aminotransferase or 

cystathionine beta-synthase. 
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 :Date (32) ( التاريخ:31)

 :Country (33)  ( الدولة: 33)

 

  ( المالكون:01)

 ميتسوبيشي تناب فارما كوربوريشن

(71) Applicant:  

Mitsubishi tanabe Pharma 

Corporation 

  ( المخترعون:01)

 ايجي كاوانيشي ; سميهيرو نومورا

(72) Inventors:  

Eiji KAWANISGI ; Sumihiro 

NOMURA 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

Property  

    :ي( التصنيف الدول31)

C07H7/04 ;A61K31/70 

(51) INT. CL. :  

A61K31/70; C07H7/04 
 

 ( عنوان االختراع:34)

جلوكو  -β-D)1صورة متبلرة من نصف هيدرات   

-2- (قلورو فينيل-4)-5 [-3-ميثيل-4-(بيرانوسيل

 )بترين]ثنيينيل ميثيل

(54) Invention Title: 

Crystallin form 1(β-D-

glucopyranosy1)-4-methy1-3-[5-(4-

fluoropheny1)-2thinylmethy1] benzene 

hemihydrate. 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع الحالي بصورة بللورية جديدة من 

 -4-جلوكو بيرانوسيل(- D- β)1نصف هيدرات 

ثيينيل ميثيل[ بترين، -1-فلوروفينيل(-4)-3]-3-ميثيل

ولها خصائص مفضلة، وتتميز بنموكج حيود األشعة 

السينية على المسحو  وريف األشعة تحت الحمراء 

 . لها

(57) Abstract 
A novel crystal form of 1-( β-D-

glucopyranosyl1) -4- methy1-3-[5-(4- 

fluorophenyl) -2-thienyimethy1] benzene 

hemihydrate, and having favorable 

characteristics, is characterized by its x-ray 

power diffraction pattern and /or by its 

infra-red spectrum. 
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(33) Country: 
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(71) Applicant:  

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 

  ( المخترعون:01)

 ;تاكويا مينووا ;تيتسويا ساتو ;يوسوكي هوشيكا

 هيدكازو تويوفوكو

(72) Inventors:  

Yusuke HOSHIKA ; Tetsuya SATO ; 

Takuya MINOWA ; Hidekazu 

TOYOFUKU 

 .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

     :ي( التصنيف الدول31)

A61K47/1 ;A61K47/08 ;A61K47/02 ;A61K31/496
A61K47/ ;A61K47/32 ;A61K47/26 ;A61K47/22 ;8

A61K9/10 ;A61K9/00 ;34 

 

(51) INT. CL. : 

A61K31/496; A61K47/02; A61K47/08; A61K47/1
8; A61K47/22; A61K47/26; A61K47/32; A61K47/
34; A61K9/00; A61K9/10 

 

 ( عنوان االختراع:34)

 َحْقنِ مستحضرات قَابِلة لل  

(54) Invention Title: 

INJECTABLE PREPARATION 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع الحالي بتقدي  مستحضر  ابل للحقن 

يتميز بإطالق معزز و الذي يكو  في صورن  ابلة 

 [b]بنزو -4)-4 [ -0لإلعطاء كدواء بحيث يعطي تأةير 
 -1H-]يل( بيوتكسي-1-بيرازين -يل -4-ثيوفين 
أون لفترة زمنية طويلة، يقوم المستحضر -0-كينولين

 [b]بنزو-4)-4[-0بإطالق كمية فعالة عالجيا من 
 -1H- ]يل( بيوتكسي-1-بيرازين-يل-4-ثيوفين

أون لمدة أسبوع على األقل. يقدم االختراع -0-كينولين
-4)-4[-0الحالي مستحضرا قابال للحقن يحتوي على 

- ]كسييل( بيوتو-1-بيرازين-يل-4-ثيوفين [b]بنزو
1H-أون أو ملح من أمالحه كمكون فعال، -0-كينولين

و الذي يطلق المكون الفعال بطريقة تجعل من الممكن 
الحفاظ على تركيزه العالجي الفعال في الدم لمدة أسبوع 

 على األقل.

 

(57) Abstract 
An object of the present invention is to 

provide a sustained release injectable 

preparation which is in a medication 

administration from that can provide the effect 

of 7-[4-(4- benzo [b] thiophen-4-yl-piperazin-

1-yl) butoxy]-1H-quinolin-2-one for a 

prolonged period of time, the preparation 

releasing a therapeutically effective amount of 

7-[4-(4-benzo [b] thiophen-4-yl-piperazin-1-

yl) butoxy]-1H-quinolin-2-one for at least one 

week. The present invention provides an 

injectable preparation containing 7-4[4-(4-

benzo[b] thiophen-4-yl-piperazin-1-yl) 

butoxy]-1H-quinolin-2-one or a salt thereof as 

an active ingredient, which released the active 

ingredient in such manner that a 

therapeutically effective blood concentration 

thereof is maintained for at least 1 week. 
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 Patent No. 3525 (11) 3313:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2009/0062 (21) 1770/7761 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 09/02/2009 (22) 70/71/1770 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 61/7102041 

7113707320 

(31) No. :  

 61/027.741 

08250703.9 

 ( التاريخ:31)

11/71/1771 

10/71/1771 

(32) Date: 

11/02/2008 

29/02/2008 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 مكتب البراءات االوروبي

(33) Country: 

UNITED STATES 

European Patent Office (EPO) 

  :ون( المالك01)

 فيرينج انترناشونال سينتر إس ايه.

(71) Applicant:  

Ferring International Center SA. 

  ( المخترعون:01)

 إير، بيرسون-بو

(72) Inventors:  

Bo-Eric Persson 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) رية أبو غزاله للملكية الفك( الوكيل : 04)

Property  

 :  ( التصنيف الدولي31)
A61P35/04 ;A61P35/00 ;A61K38/09 

(51) INT. CL. : 

A61K38/09; A61P35/00; A61P35/04 

 ( عنوان االختراع:34)

عالج سرران البروستاتا في المرحلة النقيلية بدواء   

 ديجاريليكس

(54) Invention Title: 

TREATMENT OF METASTATIC 

STAGE PROSTATE CANCER WITH 

DEGARELIX   

 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي بتركيبات تشتمل على 

في المرحلة ديجاريليكس لعالج سرران البروستاتا 

 االنتشارية في مريأل

(57) Abstract 

Compositions comprising degarelix for 

the treatment of metastatic stage 

prostate cancer in a subject are 

provided. 
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 Patent No. 3526 (11) 3316:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0205 (21) 1713/7173 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 27/08/2015 (22) 10/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 01331  

(31) No. :  

 92532  

 ( التاريخ:31)

10/71/1714 

(32) Date: 

29/08/2014 

  :( الدولة33)

 لوكسمبورج 
(33) Country: 

LUXEMBOURG 

  :ون( المالك01)

 خليل محمود أبو الرب

(71) Applicant:  

Khalil Mahmoud ABU AL-RUBB 

  رعون:( المخت01)

 خليل محمود أبو الرب

(72) Inventors:  

Khalil Mahmoud ABU AL-RUBB 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

Property  

 :( التصنيف الدولي31)

 A01G25/00; A01G9/24 

(51) INT. CL. : 

 A01G25/00; A01G9/24 

 ختراع:( عنوان اال34)

 جهاز ر   

(54) Invention Title: 

IRRIGATION DEVICE 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي بجهاز ر  يتضمن  

مجم  شمسي متصل بعنصر تسخين. يتم دمج 

عنصر التسخين في وسط ممي  وتسخينه 

انتاج بخار ماء. يسمح غشاء شبه منفا 

باستخدام الماء المسخن للر ، وبالتالي يتيح 

استخدام المستنقعات او مياه البحر لر  

 مساحات واسعة من األراضي القاحلة. 
 

(57) Abstract 

An irrigation device including a solar 

collector connected to a heating 

element.  The heating element is 

embedded in a hydrated medium and 

heats this to produce water vapour.  A 

semi-permeable membrane allows the 

heated water to be used for irrigation, 

thereby allowing marsh or sea water 

to be used to irrigate large tracts of 

arid soil. 
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 Patent No. 3527 (11) 3310:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0169 (21) 1713/7160 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 14/07/2015 (22) 14/70/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :ت األسبقية( بيانا37)

 ( الرقم:31)

  1714/777330 ار يوبي سي تي /  

(31) No. :  

 PCT/RU2014/000537  

 ( التاريخ:31)

11/70/1714 

(32) Date: 

21/07/2014 

  :( الدولة33)

 روسيا 

(33) Country: 

Rusia 

  :ون( المالك01)

ين بيرو أو  ماشففففين سففففينترال ديزا"جوينت سففففتو، كومباني أوين  

 ”أتومينيرجوماش“إس سي   ";بيلدنغ

(71) Applicant:  

 JOINT STOCK COMPANY “CENTRAL DESIGN 

BUREAU OF MACHINE BUILDING” ; "SC 

“ATOMENERGOMASH 

  ( المخترعون:01)

افتوشينكو، سيرجي   ;غيراسيمو ، فالديمير سيرجيفيتش 

يرجي نيكيفورو ، س  ;فيتش كازانتسيف، روديون بترو  ;بافلوفيتش

سكي، شتشوت  ;سيميونوفيخ، ألكسندر سيرجيفيش  ;اركاديفيتش 

 سيرجي يوريفيتش

(72) Inventors:  

 GERASIMOV, Vladimir Sergeevich ;  

EVTUSHENKO, Sergei Pavlovich ;  KAZANTSEV, 

Rodion Petrovich ;  NIKIFOROV, Sergei 

Arkadyevich ; SEMYONOVYKH, Aleksandr 

Sergeevish ;  SHCHUTSKY, Sergei Yuryevich 

  Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

     :( التصنيف الدولي31)

F16C17/04 

(51) INT. CL. : 

F16C17/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 محمل انزال  محور   

(54) Invention Title: 

AXIAL SLIDING BEARING   

 الملخص( 30)
يتعلق االخترع بالمحامل الدفعية العادية، حيث يكو  أحد ا،سطح العاملة 

مصنوعا من الجرافي  السليكوني )أو غيرها من المواد  المانعة 

، ويمكن استخدامها في تجمعات االحتكاك  ات الخصائص المماةلة(

اآلالت الكهربائية واآلالت الهيدروليكية التي تحتوي علغ محامل دفعية 

مل (، ويفضل المحركات  011عادية كبيرن الحج  )يصل  طرها لغاية 

  (MCPAالكهربائية التي تقوم بتشغيل تجمع مضخة الدورا  الرئيسية )

حطات الطا ة النووية. في تجمعات المفاعل، علغ سبيل الم اا في م

يتألف المحمل الدفعي العادي من أشرطة المحمل البينية وفتحات علغ 

الجانب المواجه لمجموعة القطاع، ويت  تزويد  ر  المحمل بأسطح 

ت بي ، حيث تركب الحلقات الخارجية والداخلية الم بتة للقطاعات 

علغ  المصنوعة من مادن مانعة االحتكاك من خالا العناصر المرنة

أسطح التركيب، ويت  ت بي  القطاعات لمنعها من الدورا  بالنسبة لحلقة 

المحمل بواسطة القضبا  المتوسطة التي رتب  بين القطاعات، حيث يت  

ت بي  القضبا  عن طريق يدخاا مسامير الت بي  الخاصة بها في 

الفتحات الموجودن في  ر  المحمل. تزود القطاعات المصنوعة من 

نعة لالحتكاك بدرجات من أجل الحلقات الداخلية والخارجية، مادن ما

حيث يت  تزويد ا،جزاء العلوية من القطاعات باستدارات وتزويد 

ا،جزاء السفلية من القطاعات بفتحات لغايات الت بي  المحوري 

المتبادا. يت  تشكيل الحافة السابقة للقطاع علغ شكل منحنغ  طع مكافئ 

يد والتشحي  من خالا القنوات البينية التي شكلتها تقريبا، ويت  التبر

 القضبا  والقطاعات  والحلقات الخارجية والداخلية. 

(57) Abstract 

The invention relates to plain thrust bearings, 

wherein one working surface of which is made of 

siliconized graphite (or other antifriction material with 

similar characteristics) and can be used in assemblies of 

electrical machines and hydraulic machines having thrust 

bearings of a large size (with a diameter up to 900 mm), 

preferably electric motors driving a main circulation pump 

assembly (MCPA) of reactor assemblies, for example, in 

nuclear power plants. The plain thrust bearing comprises 

interleaving bearing bands and slots on the side facing to a 

set of sector. The bearing disk is provided with mounting 

surfaces, wherein external and internal rings securing the 

sectors made of antifriction material through elastic 

elements are mounted on the mounting surfaces. The 

sectors are fixed to deter them from rotation relative the 

bearing ring by intermediate bars arranged between the 

sectors, wherein the bars are fixed by inserting their pins 

into the openings in the bearing disk. The sectors made of 

antifriction material are provided with steps for the 

external and internal rings, wherein upper parts of the 

sectors are provided with roundings and lower parts of the 

sectors are provided with slots for mutual axial fixation. A 

sector’s lead-in edge is shaped approximately as a 

parabolic curve. Cooling and lubricating is carried out 

through interleaving channels formed by the bars, the 

sectors, the external and the internal rings. 
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 Patent No. 3528 (11) 3153:  ( ر   البراءن55)
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 Filed: 27/07/2016 (22) 55/15/5152 ( تاريخ الطلب :55)

 :Priority Data (23)   :( بيانات ا،سبقية31)

 ( الرقم:31)

141،104 /14 

(31) No. :  

 14/842,194  

 ( التاريخ:31)

71/70/1713 

(32) Date: 

01/09/2015 

  :( الدولة33)

 كيةالواليات المتحدة االمري 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 كوالكوم إنكوربوريتد

(71) Applicant:  

QUALCOMM Incorporated 

  ( المخترعون:01)

ساورابها رانجراو  ;شايليش باتيل   ;تشونغ لي  

 تافيلدار

(72) Inventors:  

Chong LI ;  Shailesh PATIL ; Saurabha 

Rangrao TAVILDAR 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

Property  

     :( التصنيف الدولي31)

 
H04W52/38 ;H04W52/24 ;H04W52/10 

(51) INT. CL. : 

 
H04W52/10; H04W52/24; H04W52/38 

 ( عنوان االختراع:34)

رريقة وجهاز للتحكم في القدرة في شبكات التعايش   

D2D/WAN 

(54) Invention Title: 

METHOD AND APPARATUS FOR 

POWER CONTROL IN D2D/WAN 

COEXISTENCE NETWORKS 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريقة، جهاز، ومنتج 

سلكي. و د يض  الجهاز برامجي حاسوبي لالتصاا الال

 اكرن ومعالجال واحدال علغ ا، ل، مقترنال بالذاكرن، مصممال 

لتحديد حالة اإلرساا المرتبطة باالتصاا عبر  نان السلكية. 

يمكن تصمي  المعالج النتقاء مجموعة من متغيرات التحك  

في القدرن بالعقدن المفتوحة في مجموعتين علغ ا، ل من 

ي القدرن بالعقدن المفتوحة علغ أساس متغيرات التحك  ف

حالة اإلرساا. ويمكن تصمي  المعالج لإلرساا عبر القنان 

الالسلكية بقدرن  ائمة علغ أساس المجموعة المنتقان من 

متغيرات التحك  في القدرن بالعقدن المفتوحة. و د يكو  

الجهاز عبارن عن جهاز السلكي، علغ سبيل الم اا معدن 

يمكن استقباا متغيرات التحك  في القدرن و .(UE) مستخدم

 بالعقدن المفتوحة من محطة  اعدن، علغ سبيل الم اا عقدن

B أو عقدن مطورن B (eNB). 

 

(57) Abstract 

A method, an apparatus, and a computer 

program product for wireless communication 

are provided. The apparatus may include 

memory and at least one processor, coupled to 

the memory, configured to determine a 

transmission condition associated with 

communication over a wireless channel. The 

processor may be configured to select a set of 

open-loop power control parameters of at least 

two sets of open-loop power control 

parameters based on the transmission 

condition. The processor may be configured to 

transmit over the wireless channel with a 

power based on the selected set of open-loop 

power control parameters. The apparatus may 

be a wireless device, such as a user equipment 

(UE). The open-loop power control parameters 

may be received from a base station, such as a 

node B or an evolved Node B (eNB). 
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 Patent No. 3529 (11) 3310:  ( رقم البراءة11)
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 Filed: 06/02/2014 (22) 76/71/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   انات األسبقية:( بي37)

 ( الرقم:31)

 061011/61 

111316/61 

(31) No. :  

 762718/61 

811526/61 

 ( التاريخ:31)

71/71/1713 

11/74/1713 

(32) Date: 

08/02/2013 

12/04/2013 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 امجين ريسيرتش )ميونيخ( جي ام بي اتش

(71) Applicant:  

Amgen Research (Munich) GmbH 

  ( المخترعون:01)

باشوباتي دوفر ;  -دير، ناجورسين ; ايالين 

ماثياس كلينجر ; فيرجيني نيجيلي ; جيرارد 

يك تر كوفير ; باترزوجمير ; جورجين ستشييلي ; بي

 هوفمان

(72) Inventors:  

Dirk Nagorsen ; Elaine-Pashupati 

Dopfer ; Matthias Klinger ; Virginie 

Naegele ; Gerhard Zugmaier ; Jürgen 

Scheele ; Peter Kufer ; Patrick 

HOFFMANN 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/65    :( التصنيف الدولي31)

A61K31/737; A61K39/395; 

C07K14/725; C12N5/0783 

(51) INT. CL. : A61K31/65; 

A61K31/737; A61K39/395; C07K14/725; 

C12N5/0783 

 ( عنوان االختراع:34)

مضففاد التصففا  خاليا الدم البيأل من أجل التخفيف   

ر السففففففلبيففة الممكنففة النففاتجففة عن مجففاالت من االثففا

 المحدد -CD3ارتبار 

(54) Invention Title: 

Anti-leukocyte adhesion for the 

mitigation of potential adverse events 

caused by CD3-specific binding domains 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحففالي في جوهره بمركففب يخفأل 

الخاليففا التففائيففة الثففدييففة م  الخاليففا  أو يثبط ارتبففار

البطانية لالسفففتخدام في رريقة للوقاية و/أو تحسفففين 

و/أو عالج األحداث السففففلبية السففففريرية الناتجة عن 

العالج الفا  يضففففففم إعادة توجيه الخاليا التائية على 

الخاليا الهد  لدى مريأل. ررائق عالج المرضففففففى 

اث سفففففلبية الاين يعانون أو لديهم احتمال حدوث أحد

نفاتجفة عن العالج الفا  يضففففففم إعفادة توجيه الخاليا 

 التائية على الخاليا الهد .

(57) Abstract 

The present invention relates in essence 

to a compound which decreases or 

inhibits the binding of mammalian T-

cells to mammalian endothelial cells for 

use in a method of prophylaxis and/or 

amelioration and/or treatment of clinical 

adverse events caused by therapy which 

comprises re-directing of T-cells against 

target cells in a patient. Methods of 

treatment of patients having or being at 

risk of clinical adverse events caused by 

therapy which comprises re-directing of 

T-cells against target cells are also 

contemplated. 
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(31) No. :  

61/682448 

 ( التاريخ:31)

13/71/1711 

(32) Date: 
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  :( الدولة33)

 الواليات المتحدن االمريكية 
(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

 ;جون كيريجان ;عليم فازال   ;اتوود كيم تشيونغ 

تيموثي  ;لي شو   ;جار  أوبرين   ;نتالي داليس  

 ; دونوفان نويل تشين ;موو سانغ   ;براين هيرلي  

 روبرت سن

(72) Inventors:  

Atwood Kim CHEUNG ; Aleem FAZAL 

; John KERRIGAN ; Natalie Dales ; 

Gary O'BRIEN ; Lei Shu ; Timothy 

Brian Hurley ; Moo Sung ; Donovan 

Noel CHIN; Robert SUN 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

   :( التصنيف الدولي31)

C07D40 ;C07D401/12 ;A61P21/00 ;A61K31/501
 ;C07D409/14 ;C07D405/14 ;C07D403/14 ;1/14

C07D4 ;1/04C07D47 ;C07D417/14 ;C07D413/14
C07D487/10 ;C07D487/04 ;C07D471/14 ;71/08 

(51) INT. CL. : 

A61K31/501; A61P21/00; C07D401/12; C07D401/1
4; C07D403/14; C07D405/14; C07D409/14; C07D4
13/14; C07D417/14; C07D471/04; C07D471/08; C0
7D471/14; C07D487/04; C07D487/10 

 ( عنوان االختراع:34)

 االرتبارثنائية   - 4،1زين مركبات بيريدا  

وحاالته   SMNونظائرها ورر  معالجة نقص 

  .المرضية

(54) Invention Title: 

1,4-DISUBSTITUTED PYRIDAZINE 

ANALOGS THERE OF AND 

METHODS FOR TREATING SMN-

DEFICIENCY-RELATED 

CONDITIONS 

 الملخص( 15)

 ملح أو I الصي ة له مركب الحالي االختراع يوفر

 ; منه صيدالنياب  مقبول

 

 
 

 واسففففففتخداماته االختراع مركبات لتصففففففني  رريقة

ا الحالي االختراع يوفر. العالجية  من مجموعة أيضفففب

 .صيدالنية وتركيبة دوائيبا النشطة العوامل

(57) Abstract 

The present invention provides a 

compound of formula I or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof;  

   
a method for manufacturing the 

compounds of the invention, and its 

therapeutic uses.  The present invention 

further provides a combination of 

pharmacologically active agents and a 

pharmaceutical composition.   

 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150624&CC=EP&NR=2885288A1&KC=A1


50/50/0505 
 

89 
 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3531 (11) 3331:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2010/0340 (21) 1717/7347 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 04/10/2010 (22) 74/17/1717 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 140،130/61 
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(32) Date: 
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 ;C08G85/00     :( التصنيف الدولي15)

C08J11/08; C08J3/09; C11D11/00; C11D7/50 
(51) INT. CL. :  C08G85/00; C08J11/08; 

C08J3/09; C11D11/00; C11D7/50 

 ( عنوان االختراع:34)

حلول ليس لفففديهفففا نقطفففة وميأل ورر  انظمفففة م  

اسففففففتخفدام هفاه االنظمفة لحل رغوة البولي يوريثين 

 الصلب

(54) Invention Title: 

SOLVENT SYSTEMS HAVING NO 

FLASH POINT AND METHODS 

USING SUCH SOLVENT SYSTEMS 

FOR DISSOLVING RIGID 

POLYURETHANE FOAMS 

 ( الملخص30)

فيفففدة لتنظيم فوهفففات يفتعلق االختراع بمفففايبفففات م

الرغوات، حيفث تتكون هاه المايبات عن رريق خلط 

على االقففل مركففب برومين، كحول ومثبففت بكميففات 

 بحيث تكون هاه المايبات ليس لها درجة وميأل

(57) Abstract 

This invention relates to solvent systems 

useful for foam nozzle cleaning, which 

solvent systems are formed by combining 

at least a brominated compound, an 

alcohol and a stabilizer in amounts such 

that the solvent system has no flash point. 
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 ريجينيرون فارماسيوتيكالز، إنك.

(71) Applicant:  
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  ( المخترعون:01)

جيمي أم .اورين و; نيكوالس جية. بابادوبولس ; 

 أندرو جيه. مورفي

(72) Inventors:  

Jamie M. Orengo ; Nicholas J. 

Papadopoulos ; Andrew J. MURPHY 

 .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 C07K16/24 (51) INT. CL. :  C07K16/24       :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)
 33-األجسام المضادة لمضاد انترلوكين

 عماالتهاواست

(54) Invention Title: 

ANTI-IL-33 ANTIBODIES AND USES 

THEREOF 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير أجسففام مضففادة ترتبط 

و رر  اسففففففتخففدامهففا.  (IL-33) 33-بففانترليوكين

يتضففمن االختراع الحالي أجسففام مضففادة تقوم بتثبيط 

أن  يمكن .IL-33 أو تخفيف إرسفال إشفارة يتوسطها

تعمل األجسفففففام المضفففففادة من االختراع الحالي على 

و بشفففففكل بديل،  .ST2 و  IL-33 من  التفاعل بين

تقوم بعأل األجسففففام المضففففادة من االختراع الحالي 

 IL-33 بتثبيط أو تخفيف إرسفففال إشفففارة يتوسفففطها

وفقففا لتجسففففففيففدات  .IL-33/ST2 دون من  تفففاعففل

مضففففادة محددة من االختراع الحالي، تعد األجسففففام ال

-IL عبارة عن أجسام مضادة بشرية تماما ترتبط ب

بشففر  كو ألفة عالية. تعد األجسففام المضففادة من  33

االخفتفراع الفحفففالفي مفففيفففدة ففي عالج األمراض و 

و/ أو  IL-33 االضفطرابات المصاحبة ارسال إشارة

، على سفففبيل المثال، IL-33 التعبير الوراثي الخلو 

 .الحساسية األمراض االلتهابية، أو أمراض

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides 

antibodies that bind to interleukin-33 

(IL-33) and methods of using the same. 

The invention includes antibodies that 

inhibit or attenuate IL-33 and ST2. 

Alternatively, certain antibodies of the 

invention inhibit or attenuate IL-33- 

mediated signaling without blocking the 

IL-33/ST2 interaction. According to 

certain embodiments of the invention, the 

antibodies are fully human antibodies 

that bind to human IL-33 with high 

affinity. The antibodies of the invention 

are useful for the treatment of diseases 

and disorders associated with IL-33 

signaling and/or IL-33 cellular 

expression, such as inflammatory 

diseases, or allergic diseases. 
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(71) Applicant:  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

  ( المخترعون:01)

 دانيال بي. ديكس ; سكوت أم .والش

(72) Inventors:  
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 بي اجنتس
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Property T.M.P Agents 

 ;A61K39/395     :( التصنيف الدولي31)

A61K47/06; A61K47/26; C07K16/22 

(51) INT. CL. : A61K39/395; 

A61K47/06; A61K47/26; C07K16/22 

 ( عنوان االختراع:34)

ه تحتو  على مضادات حيوية مقاومة تركيبات ثابت

 ANG2لـ 

(54) Invention Title: 

STABILIZED FORMULATIONS 

CONTAINING ANTI-ANG2 

ANTIBODIES 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير صيغ صيدالنية تشتمل 

على جسم مضاد يرتبط على وجه التحديد 

يمكن أن تتضمن  .(Ang-2)  1ب نجيوبيوتين 

 .Ang-2 يغ، بااضافة إلى الجسم المضاد لالص

حمأل أميني واحد على األقل، و مادة سكرية واحدة 

على األقل، و مادة حافظة واحدة للتوتر السطحي غير 

أيونية واحدة على األقل. و تظهر الصيغ الصيدالنية 

لالختراع الحالي درجة كبيرة من ثبات الجسم المضاد 

تعرض اجهاد حرار  بعد التخزين لعدة أشهر بعد ال

 .و إجهادات فيزيائية أخرى

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides 

pharmaceutical formulations comprising 

an antibody that specifically binds to 

angiopoietin 2 (Ang-2).  The formulations 

may contain, in addition to an anti-Ang-

2 antibody, at least one amino acid, at 

least one sugar, or at least one non-ionic 

surfactant.  The pharmaceutical 

formulations of the present invention 

exhibit a substantial degree of antibody 

stability after storage for several months 

and after being subjected to thermal and 

other physical stress.       
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(72) Inventors:  

Jong Soo WOO ; Jae Hyun PARK ; 

Young Keun CHOI ; Jun Young CHOI ; 

Yong II KIM 

 .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K31/4725    :( التصنيف الدولي31)

A61P35/00; C07D257/04; C07D405/14 

(51) INT. CL. : A61K31/4725; 

A61P35/00; C07D257/04; C07D405/14 

 ( عنوان االختراع:34)

مشتت صلب كو قابلية كوبان محسنة يضم مشتق   

 تترازول كمكون فعال

(54) Invention Title: 

SOLID DISPERSION WITH 

IMPROVED SOLUBILITY 

COMPRISING TETRAZOLE 

DERIVATIVE AS AN ACTIVE 

INGREDIENT 

 الملخص (30)

يتعلق االختراع الحالي بمشفففففتت صفففففلب غير متبلور 

( Iيشففتمل على مشففتق رباعي الصففي ة من الصففي ة )

أو ملح مقبول صفففيدالنياب منه كمكون نشفففط. يشفففتمل 

التشففففتت الصففففلب لالختراع الحالي على بوليمر قابل 

للفاوبان في الماء أو حمأل لتحسففففففين قابلية كوبانه 

رباعي الصففي ة  المكون النشففط ، أ  مشففتق الصففي ة

(I وبالتالي تحسفففين معدل االمتصفففان ، وبالتالي ، )

يمكن أن يكون فعال يسفففففتخدم لتقليل مقاومة األدوية 

 ( في الخاليا السررانية.MDRالمتعددة )

(57) Abstract 

The present invention relates to an 

amorphous solid dispersion comprising a 

tetrazole derivative of the formula (I) or 

a pharmaceutically acceptable salt 

thereof as an active ingredient. The solid 

dispersion of the present invention 

comprises a water-soluble polymer or an 

acid so as to improve the solubility of its 

active ingredient, i.e., the tetrazole 

derivative of the formula (I), thereby 

improving its absorption rate, and thus 

can be effectively used to reduce multi-

drug resistance (MDR) in cancer cells. 
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  :( الدولة33)
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(33) Country: 
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(71) Applicant:  

Clariant International Ltd 

  ( المخترعون:01)

أولريش  بيدين ;  د. جيسس بيتار، لوبيز ; -د. كالوس 

 د. غونتر ليبووسكي ;  جاكيز كولين بيزويدينهوت

(72) Inventors:  

Dr. Klaus-Ulrich PEDAIN ; Dr. Jesus 

PITARCH LOPEZ ; Dr. Gunter Lipowsky ;  

Jacques Collin BEZUIDENHOUT 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ابو غزالة للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

Property 

 ; Int.Cl.8-B 03 D  1/01 :( التصنيف الدولي31)

B 03 D  1/008   

(51) INT. CL. :Int.Cl.8-B 03 D  1/01 ; B 03 D  

1/008 

 ( عنوان االختراع:34)

أسيل  –تركيبات أحماض دهنية ومشتقات ن   

 ساركوزين لطفو محسن لمعادن غير كبريتيدية

(54) Invention Title: 

COMPOSITION OF FATTY ACIDS AND 

N-ACYL DERIVATIVES OF SARCOSINE 

FOR THE IMPROVED FLOTATION OF 

NONSULFIDE MINERALS 

 الملخص( 30)

 مباشففففففرة رغوة لتعويم مجم  بتكوين االختراع يتعلق 

 يضم كبريتيدية غير لخدمات

  و دهنية أحماض من خليط من الوزن من %00-37( أ

 من مشففففففتقة أسففففففيل -N من الوزن من %37-1( ب

 (I) الصي ة من ساركوزين

 : حيث

Rغير أو مشففففبعة هيدروكربونات سففففلسففففلة عن عبارة 

 يشففففتمل المزيج حيث كربون، كرات 11-0 م  مشففففبعة

 من الوزن من % 3327-1727 دهنيفة أحمفاض على

 ،C11 مشبعة هيدركربونات مجموعة لها دهنية أحماض

 لها دهنية أحماض من الوزن من % 1327 الى 123 و

 %1327 الى 1727 و مشفففبعة هيدركربونات مجموعة

 هيدركربونية مجموعة لها دهنية ماضأح من الوزن من

C17 من %4327 الى 1727 و اشففففففباع الال أحادية 

 C17 هيدركربونية مجموعة لها دهنية أحماض الوزن

 .اشباع الال ثنائية

 

 

 

 

 

 

 

(57) Abstract 

This invention relates to a collector 

composition for the direct froth flotation of 

nonsulfide ores comprising a) 50 - 99 wt.-% 

of a mixture of fatty acids and b) 1 - 50 wt.-

% of an N-acyl derivative of sarcosine of the 

formula (I) wherein R is a saturated or 

unsaturated hydrocarbon chain with 7 to 21 

carbon atoms, wherein the mixture of 

comprises 10.0 - 35.0 wt.-% of fatty acid 

having a saturated C11 hydrocarbon group, 

2.5 - 15.0 wt.-% of fatty acid having a 

saturated C13 hydrocarbon group, 10.0 - 

25.0 wt.-% fatty acid having a 

monounsaturated C17 hydrocarbon group 

and 20.0 - 45.0 wt.-% fatty acid having a 

bisunsaturated C17 hydrocarbon group. 
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 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;B03D1/008    :( التصنيف الدولي15)

B03D1/01 

(51) INT. CL. : B03D1/008; B03D1/01 

 ( عنوان االختراع:34)

مواد أولية مركبة السترداد الهيدروكربونات من   

 اد الهيدروكربونيةالمو

(54) Invention Title: 

Composite Feedstock for Recovery of 

Hydrocarbons from Hydrocarbonaceous 

Material 

 الملخص( 30)

رريقففة للحففد من ترسفففففففب المواد الهيففدروكربونيففة 

( 17المحتويففة على المففاء المفتتففة خالل المعففالجففة )

ابلة كم القيمكن أن تشففمل تشففكيل بنية أسففاسففية للتح

( تحدد حجم ممحفظ إلى حد كبير. 11للنفاك مشفففيدة )

الطريقفففة يمكن أن تشففففففمفففل إدخفففال مركفففب مواد 

في البنيففة  هيففدروكربونيففة محتويففة على مففاء مفتتففة

(، 14األسففففاسففففية للتحكم لتشففففكيل هيكل قابل للنفاك )

حيففث مركففب المواد الهيففدروكربونيففة المحتويففة على 

المففاء يتضففففففمن مواد هيففدروكربونيففة محتويففة على 

الماء مفتتة و مواد هيكلية. الطريقة يمكن أن تشفففمل 

كالك تسففخين الهيكل القابل للنفاك بشففكل يكفي ازالة 

(. تكون المواد 16ونيفففة منفففه )المواد الهيفففدروكرب

الهيفدروكربونيفة المحتويفة على المفاء ثفابتفة إلى حد 

كبير أثناء التسفففخين، باسفففتثناء الهبور و الترسفففب. 

يمكن للمواد الهيكليففة أن توفر السففففففالمففة الهيكليففة 

للهيكفل القفابل للنفاك بشففففففكل يكفي ل بقاء على تدفق 

 الحمففل الحرار  للسففففففوائففل في جمي  أنحففاء الهيكففل

 القابل للنفاك أثناء التسخين.
 

 

(57) Abstract 
A method of reducing settling of residual 

comminuted hydrocarbonaceous material 

during processing (10) can comprise forming 

a constructed permeability control 

infrastructure (12) which defines a 

substantially encapsulated volume. The 

method can also include introducing a 

composite comminuted hydrocarbonaceous 

material into the control infrastructure to 

form a permeable body (14), where the 

composite hydrocarbonaceous material 

includes a comminuted hydrocarbonaceous 

material and a structural material. The 

method can further include heating the 

permeable body sufficient to remove 

hydrocarbons therefrom (16). The 

hydrocarbonaceous material is substantially 

stationary during heating, exclusive of 

subsidence and settling.  The structural 

material can provide structural integrity to 

the permeable body sufficient to maintain 

convective flow of fluids throughout the 

permeable body during heating.  
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G01N33/68 

 ( عنوان االختراع:34)

أجسام مضادة لييفية أولية الميلويد بيتا الببتيد   

Aβ المحسنة 

(54) Invention Title: 

Improved Aβ protofibril binding 

antibodies 

 الملخص( 30)

 (Aβ) يرتبط االختراع الحفالي ب ميولويد بيتا الببتيد

وباالخص باألجسفففففام المضفففففاد التي ترتبط باللييفات 

واسفففففتخدامها في العالج و/أو العالجات  Aβ األولية

الوقففائيففة من مرض الزهففايمر واضففففففطرابففات أخرى 

ك قد إضففففافة إلى كل .Aβ مرتبطة بجموعة البروتين

يرتبط االختراع أيضفففاب بتشفففخيص مثل هاه األمراض 

بااضففففففافة إلى مراقبة مدى تطور المرض من خالل 

اسففففتخدام األجسففففام المضففففادة في االختراع. كما وقد 

يرتبط االختراع باالسففففففتخدامات البيطرية ل جسففففففام 

 .المضادة في هاا االختراع

(57) Abstract 

The present invention relates to the 

amyloid beta peptide (Aβ) and more 

specifically to antibodies binding to Aβ 

protofibrils and their use in therapy 

and/or prophylactic treatment of 

Alzheimer’s disease and other disorders 

associated with Aβ protein aggregation. 

Further the invention may relate to 

diagnosis of such diseases as well as 

monitoring of disease progression by use 

of the antibodies of the invention. 

Further, the invention may relate to 

veterinary use of the antibodies of the 

invention. 
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CHEN, Francine Zhifen; Ling HUANG 

; .JOHNSON, Leslie S  ; Deryk T. LOO 

; MOORE, Paul A 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

Property  

 ;A61K39/00    :( التصنيف الدولي15)
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(51) INT. CL. : A61K39/00; C07K16/28; 

C07K16/30 

 ( عنوان االختراع:34)

  B7-H3االجسام المضادة المتفاعلة م    

 واالجزاء النشطة مناعياب المتعلقة بها واستخداماتها

(54) Invention Title: 

Antibodies Reactive with B7-H3, 

Immunologically Active Fragments 

Thereof and Uses Thereof 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع الحالي ب جسففففام مضففففادة وشففففظاياها 

الثففديي،  B7-H3 المتفففاعلففة منففاعيففاب م  مسففففففتقبففل

وخاصففففة البشففففر  واسففففتخدامها، خاصففففة في عالج 

 يتعلق السففففففررفان وااللتهاب. وبالتالي فرن االختراع

بصففففة خاصفففة ب جسفففام مضفففادة متوافقة م  البشفففر 

وشففففففظاياها المتفاعلة مناعياب  -B7-H3 تتفاعل م 

القادرة على التوسففففط في، واألفضففففل تعزيز تنشففففيط 

الجهفاز المنفاعي ضففففففد خاليففا السففففففررفان المرتبطففة 

 .بالعديد من أنواع السرران البشرية

(57) Abstract 

The present invention relates to 

antibodies and their fragments that are 

immunoreactive to the mammalian, and 

more particularly, the human B7-H3 

receptor and to uses thereof, particularly 

in the treatment of cancer and 

inflammation. The invention thus 

particularly concerns humanized B7-H3-

reactive antibodies and their 

immunoreactive fragments that are 

capable of mediating, and more 

preferably enhancing the activation of 

the immune system against cancer cells 

that are associated with a variety of 

human cancers. 
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 أنبوب من الخرسانة المسلحة  

(54) Invention Title: 

REINFORCED CONCRETE PIPE 

 الملخص( 30)

يتم توفير جسفففم هيكلي يضفففم قلب خرسفففاني وغطاء 

الفتحفة. ويتم لف غال  أول تحت ت ثير الشففففففد  حول

حول القلب الخرسففففففاني وجزء من ال طاء لتشففففففكيل 

حفاجز مقفاوم للمفاء حول سففففففطح خفارجي من القلففب 

الخرسففففففاني. ويمكن لف وت ليف ال ال  الثاني تحت 

ت ثير الشففففففد حول سففففففطح داخلي للقلب الخرسففففففاني 

لتشفففكيل حاجز مقاوم للماء حول سفففطح داخلي للقلب 

ني. ويمكن تشفففكيل الجسفففم الهيكلي ك نبوب الخرسفففا

مفزود بفطفر  ككر  ورر  أنثو  لربط انفففابيفففب 

متعددة بعضففها ببعأل. ولدى الوصففلة المتشففكلة بين 

جسففففففمين هيكليين حاجز مقاوم للماء الا  يمن  من 

 .تالمس البيسة بالقلب الخرساني

(57) Abstract 

Structural body comprises a concrete 

core and a cap around the opening. A 

first wrap is wrapped under tension 

around the concrete core and a portion of 

the cap to form a continuous water 

resistant barrier around the outer 

surface of the concrete core. A second 

wrap can be wrapped under tension 

around the inner surface of concrete core 

to form a continuous water resistant 

barrier around the inner surface of the 

concrete core. Structural body can be 

formed as a pipe with a male and female 

ends to interconnect multiple pipes. The 

joint formed between two structural 

bodies has a continuous water resistant 

barrier that prevents the environment 

from contacting the concrete core. 
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A61C5/06 

 ( عنوان االختراع:34)

 جهاز إشعاع لمركب من نوع غرو   

(54) Invention Title: 

rradiation device of a paste-type 

composition 
 الملخص( 15)

( 177; 17يتعلق االختراع الحالي بوصففففففف إشففففففعاع ) 

( مجهز 117; 11بتركيبفة معجون )ج( يتضففففففمن إناء )

(، لمرور تركيبة المعجون 147; 14ة )بفتحة نافاة رولي

)ج( التي سفففففيتم اخضفففففاعها ل شفففففعاع، م  رأس توزي  

; 14( ممتففدة من الفتحففة النففافففاة الوليففة )117; 11)

( 147; 14(; عضففففففو إشففففففعفاع واحد على األقل )147

( و مناسفففب اشفففعاع 117; 11مجهز في جسفففم ااناء )

ية طولتركيبة المعجون )ج( بالمرور من الفتحة النافاة ال

( مجهز أيضففا 167; 16(; و مصففدر راقة )147; 14)

( في إتصففففففال كهربففائي م  117; 11في جسففففففم إنففاء )

(. تم أيضا 147; 14عنصفر ااشعاع الواحد على األقل )

( ليتم على موضفف  معالجة وضفف  37وصففف خرروشففة )

تركيبة معجون )ج( مطلوب إخضفاعها ل شعاع، تتضمن 

كيبففة معجون )ج( ( بتر377; 37الخرروشففففففة أنبوبففة )

; 17مرفقفة قفابلفة للنزع م  جهفاز ااشففففففعاع الماكور ) 

 (.6(. )شكل 177

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

It is described an irradiation device (10; 100) 

of a paste-type composition (C) comprising a 

container body (12; 120) equipped with a 

longitudinal through opening (14; 140), for 

the transit of the paste-type composition (C) 

to be irradiated, and with a dispensing head 

(18; 180) extending from the longitudinal 

through opening (14; 140); at least one 

irradiation element (24; 240) arranged in the 

container body (12; 120) and suitable for 

irradiating the paste-type composition (C) in 

transit in the longitudinal through opening 

(14; 140); and an energy source (26; 260) also 

arranged in the container body (12; 120) and 

in electrical connection with the at least one 

irradiation element (24; 240). It is also 

described a cartridge (50) for application on 

a treatment site of a paste-type composition 

(C) to be irradiated, the cartridge comprising 

a tube (30; 300) of paste-type composition (C) 

able to be removably associated with such a 

irradiation device (10; 100).Figure 6) 
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(31) No. :  

 62/045,976  

 ( التاريخ:31)

74/70/1714 

(32) Date: 

04/09/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 هيلسين هيلثكير اس ايه

(71) Applicant:  

Helsinn Healthcare SA. 

  ( المخترعون:01)

وليام مان ;  جون فرند ;  مينغ لو ; إليزابيث دوس  

 ان ألين; وليام بولفينو ;  سوز

(72) Inventors:  

William MANN ;  John FRIEND ; Ming 

LU ;  Elizabeth DUUS ; William 

POLVINO ;  Suzan ALLEN 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) أبو غزاله للملكية الفكرية ( الوكيل : 04)

Property  

 ;A01N43/40     :( التصنيف الدولي31)

A61K31/454; A61P35/00 

(51) INT. CL. :  A01N43/40; 

A61K31/454; A61P35/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 عالجات ربية قائمة على اناموريلين  

(54) Invention Title: 

MEDICAL TREATMENTS BASED 

ON ANAMORELIN 

 الملخص( 30)

تم وصف رر  لعالج حاالت تتعلق بالسرران 

 باستخدام اناموريلين.

(57) Abstract 

Methods of treating cancer related 

conditions using anamorelin are 

described. 
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 االختراع: ( عنوان34)

 تركيبة كاتية التسخين م  مفاعل موزع  

(54) Invention Title: 

SELF-HEATING ASSEMBLY WITH 

DISTRIBUTED REACTANT 

 الملخص( 15)
صفيحة نظام تسخين  اتي تتضمن حاوية صفيحة لحمل المنتج 

المراد تسخينه وصفيحة سخا  باإلضافغ الغ صفيحة المنتج. 

ن صفيحة المنتج وصفيحة السخا . وهناك هناك حيز تفاعل ما بي

حاوي  س  والمادن المتفاعلة ا،ولغ السائلة والمادن المتفاعلة 

ال انية الحبيبية في حيز التفاعل. يت  تكييف المادن المتفاعلة ا،ولغ 

السائلة والمادن المتفاعلة ال انية الحبيبية للتفاعل بشكل مصحوب 

لبعض. هيكل الدع  منفذ بالحرارن عند االتصاا مع بعضها ا

للمادن المتفاعلة االولغ السائلة ويت  تكونيه لدع  وبشكل أساسي 

علغ توزيع المادن المتفاعلة ال انية الحبيبية طواا هيكل   الحفاظ

 .الدع   بل وأةناء التفاعل الكيميائي المصحوب بالحرارن

 

(57) Abstract 
A self-heating assembly includes a product 

container for holding a product to be heated and a 

heater container coupled to the product container. 

There is a reaction space between the product 

container and the heater container. There is a 

support structure (made, for example, of open cell 

foam) in the reaction space and a granular second 

reactant distributed throughout the support 

structure. There is a liquid first reactant in the 

reaction space. A frangible membrane is configured 

so that, when intact, it separates the liquid first 

reactant from the support structure and from the 

granular second reactant. The liquid first reactant 

and the granular second reactant are adapted to 

exothermically react upon contact with one another. 

The support structure is permeable to the liquid first 

reactant and is configured to support and 

substantially maintain the distribution of the 

granular second reactant throughout the support 

structure before and during the exothermic 

chemical reaction. 
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تراكيب حمأل أميني إصدار معدل تعطى عن   

 رريق الفم

(54) Invention Title: 

MODIFIED RELEASE ORALLY 

ADMINISTERED AMINO ACID 

FORMULATIONS 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير رر  وصيغ أحماض 

أمينية كات إرال  معدل لمعالجة أمراض أو إدارتها 

وهي المحددة بواسطة أيأل حمأل أميني مختل، 

بخوان حركية دوائية محسنة، وأيأل محسن 

 .واستخدام محسن

(57) Abstract 

Methods and formulations of modified 

release amino acids are provided for the 

treatment or management of diseases 

defined by impaired amino acid 

metabolism, with improved 

pharmacokinetics, metabolism and 

utilization. 
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 عامل عالجي لالختالل الوظيفي في الفص الجبهي  

(54) Invention Title: 

THERAPEUTIC AGENT FOR 

FRONTAL LOBE DYSFUNCTION 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير عامل عالجي و/أو 

وقائي، على سبيل المثال، للخلل الوظيفي بالفص 

الجبهي )على سبيل المثال، قصور إدراكي )على 

سبيل المثال، قصور إدراكي في مرض باكينسون، 

قصور إدراكي ناجم عن إجهاد مزن، الخر  ب جسام 

مترقي، الخر  الجبهي ليو ، شلل فو  النوى 

الصدغي وما شابه( وما شابه، مرض جسم ليو  

)على سبيل المثال، قصورإدراكي في مرض 

باكينسون، مرض جسم ليو  منتشر، الخر  ب جسام 

ليو ، اضطراب حركي مرتبط بمرض جسم ليو  وما 

شابه( وما شابه، الا  يتضمن مركب ممثل بالصي ة 

(I)  في صورة مكون أو ملح مقبول صيدالنيا منه

 . فعال

 

 

 

(57) Abstract 
The present invention provides a therapeutic 

and/or prophylactic agent for, for example, 

frontal lobe dysfunction (for example, cognitive 

impairment (for example, cognitive impairment 

in Parkinson's disease, cognitive impairment 

caused by chronic stress, dementia with lewy 

bodies, progressive supranuclear palsy, 

frontotemporal dementia and the like) and the 

like), Lewy body disease (for example, cognitive 

impairment in Parkinson's disease, diffuse Lewy 

body disease, dementia with lewy bodies, 

movement disorder associated with Lewy body 

disease and the like) and the like, which contains 

a compound represented by the formula (I) or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof as an 

active ingredient. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan لهاشميةالمملكة األردنية ا

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3545 (11) 3131:  ( ر   البراءن55)

 Appl. No. 2016/0048 (21) 5152/1133 :( ر   الطلب 55)

 Filed: 22/03/2016 (22) 55/13/5152 ( تاريخ الطلب :55)

 :Priority Data (23)   :( بيانات ا،سبقية31)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:31)

 

(32) Date: 

 

  :( الدولة33)

  
(33) Country: 

 

  :ون( المالك01)

مايو فاونديشين فور ميديكال اديوكيشين أند 

 ريسيرتش

(71) Applicant:  

Mayo Foundation for Medical Education 

and Research 

  ( المخترعون:01)

 ماركوفيتش، سفيتومير ان. ;  نيفاال، ويند  كيه. 

(72) Inventors:  

MARKOVIC, Svetomir N. ; NEVALA, 

Wendy K. 

لملكية الفكريةابو غزالة ل : Agent (74) ابو غزالة للملكية الفكرية( الوكيل : 04)  

     :( التصنيف الدولي15)

 ;C07K16/28 ;C07K16/22 ;B82Y5/00 ;A61P35/00
C07K16/32 

(51) INT. CL. : 

A61P35/00; B82Y5/00; C07K16/22; C07K16/28; C07
K16/32 

 ( عنوان االختراع:34)

الجسم المضاد ورر  صناعتها -تركيبات الناقل  

 واستخدامها

(54) Invention Title: 

CARRIER-ANTIBODY 

COMPOSITIONS AND METHODS OF 

MAKING AND USING THE SAME 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع بتركيبات من أجسام مضادة 

ة ورر  اعدادها واستخدامها، وبروتينات حامل

كعالج للسرران على وجه التحديد. كما يتم وصف 

تركيبات مجفدة ل جسام المضادة والبروتينات 

الحاملة، ورر  تحضيرها واستخدامها، كعالج 

 للسرران على وجه التحديد 

 

(57) Abstract 

Described herein are compositions of 

antibodies and carrier proteins and 

methods of making and using the same, in 

particular, as a cancer therapeutic  Also 

described are lyophilized compositions of 

antibodies and carrier proteins and 

methods of making and using the same, in 

particular, as a cancer therapeutic. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan كة األردنية الهاشميةالممل

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3546 (11) 3346:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2016/0004 (21) 1716/7774 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 07/01/2016 (22) 70/71/1716 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

  No. :  002964 / 2015 (31)  1713/  771064( الرقم: 31)

 ( التاريخ:31)

70/71/1713 

(32) Date: 

09/01/2015 

 Country: JAPAN (33) اليابان  :( الدولة33)

  :ون( المالك01)

 كيووا كيرين كو.،ليمتد

(71) Applicant:  

Kyowa Kirin Co., Ltd 

  ( المخترعون:01)

 ;ايواو شيجو  ;اراتا ياناغيساوا   ;تاكاماسا سوجيتا

  ;اتسوشي تادا   ;اكيهيرو ميمورا   ;ماساشي  تاغا 

 ماساشي أوكي

(72) Inventors:  

Takamasa SUGITA ; Arata 

YANAGISAWA ;  Iwao CHUJO ; 

Masashi TAGA ; Akihiro MIMURA ; 

Atsushi TADA ; Masashi AOKI 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ابو غزالة للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

Property T.M.P Agents 

     :( التصنيف الدولي15)

A61P25/ ;A61P25/06 ;A61P25/04 ;A61K31/4439
A61P2 ;A61P25/22 ;A61P25/20 ;A61P25/16 ;14

14C07D417/ ;5/24 

(51) INT. CL. : 

A61K31/4439; A61P25/04; A61P25/06; A61P25/14; 
A61P25/16; A61P25/20; A61P25/22; A61P25/24; C0
7D417/14 

 ( عنوان االختراع:34)

 رريقة انتاج مشتق ثيازول  

(54) Invention Title: 
PRODUCTION METHOD OF THIAZOLE 

DERIVATIVE 

 الملخص( 30)
يله طريقة إلنتاج مشتق ةيازوا يت  تم يتعلق االختراع ب

(، له عمل مضاد لمستقبل أدينوزين Iصيغة)بواسطة ال

2AA  ا باعتباره عامالل عالجيلا لـ، علغ سبيل ويعد مفيدل

الم اا، داء باركنسو ، اضطرابات النوم، المقاومة 

المسكنة للمواد ا،فيونية، الصداع النصفي، اضطراب 

الحركة، االكتئاب، اضطراب القلق وما شابه. كما يت  

ا توفير طريقة ينت ة اج لمركب يت  تم يلة بواسطأيضل

( خطون يحداث 5الصيغة)ج(، التي تحتوي علغ )

تفاعل مركب يت  تم يله بواسطة الصيغة)أ( ومركب 

 يت  تم يله بواسطة الصيغة)ب(، وما شابه:

 

 

 

نفسها  6Rو  4Rو  4Rالفوريل، تكو   1R)حيث تم ل 

أو مختلفة وتميل كل واحدن منها ألكيل أو أريل أدنغ، 

 1Xبيريديل أو تيترا هيدرو بيرانيل، وتم ل  2R ل تم 

 هالوجين(.

 

(57) Abstract 
Provided is a production method of a thiazole 

derivative represented by the formula (I), which has 

an adenosine A2A receptor antagonistic action and is 

useful as a therapeutic agent for, for example, 

Parkinson's disease, sleep disorder, analgesic 

resistance to opioid, migraine, movement disorder, 

depression, anxiety disorder and the like. Also 

provided is a production method of a compound 

represented by the formula (C), which contains (i) a 

step of reacting a compound represented by the 

formula (A) and a compound represented by the 

formula (B), and the like:  

 

(wherein R1 represents furyl, R4, R4 and R6 are the 

same or different and each represents lower alkyl or 

aryl, R2 represents pyridyl or tetrahydropyranyl, and 

X1 represents halogen). 

 

 )ج(
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة ا،ردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارن الصناعة والتجارن

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3547 (11) 3135:  ( ر   البراءن55)

 Appl. No. 2013/0036 (21) 5153/1132 :( ر   الطلب 55)

 Filed: 30/01/2013 (22) 31/15/5153 ( تاريخ الطلب :55)

 :Priority Data (23)   ( بيانات ا،سبقية:31)

 ( الرقم:31)

 644،731 /61 

301،130/61 

601،013/61 

(31) No. :  

 644,038/61 

592,837/61 

692,925/61 

 ( التاريخ:31)

71/73/1711 

31/71/1711 

14/71/1711 

(32) Date: 

08/05/2012 

31/01/2012 

24/08/2012 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدن االمريكية 

 الواليات المتحدن االمريكية

 الواليات المتحدن االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ريجينيرون فارماسيوتيكالز، إنك.

(71) Applicant:  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 

  ( المخترعون:01)

ال.  مايكلمين غاو ; نيكول أم. الساندر  هابر ; 

فراليش ; الين ماكدونالد ; مار، ار.  -الكرويكس 

 مورا

(72) Inventors:  

Min GAO ; Nicole M. ALESSANDRI 

HABER ; Michael L. LACROIX-

FRALISH ; Lynn MACDONALD ; Marc 

R. MORRA 

 .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K39/395    :( التصنيف الدولي15)

A61P29/00; C07K16/18 

(51) INT. CL. : A61K39/395; A61P29/00; 

C07K16/18 

 ( عنوان االختراع:34)

أجسام مضادة ضد تخليق جدار الخلية   

 واستعماالتها

(54) Invention Title: 

ANTI-ASIC1 ANTIBODIES AND USES 

THEREOF 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي ب جسففام مضففادة وأجزاء منها 

التي ترتبط تحديداب بالخاليا التي رابطة لمولد الضفففد و

 1-تعبر وراثياب عن قناة أيونية مسفففتشفففعرة للحمأل 

(ASIC1 ووفقفاب لنماكج معينة من االختراع، تثبط .)

، ASIC1األجسام المضادة تيارات أيونية ناتجة عن 

ومسففففففتحثفففة بفففالحمأل في خاليفففا تعبر وراثيفففاب عن 

ASIC1  البشففففففر . وتكون األجسفففففففام المضفففففففادة

مفيدة لعالج األلم، بما في كلك األلم المرتبط لالختراع 

 بالتدخل الجراحي وأمراض واالضطرابات المتنوعة.
 

  

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides antibodies 

and antigen-binding fragments thereof 

that specifically bind to cells expressing 

acid-sensing ion channel-1 (ASIC1). 

According to certain embodiments of the 

invention, the antibodies inhibit acid-

induced, ASIC1-mediated ion currents in 

cells expressing human ASIC1. The 

antibodies of the invention are useful for 

the treatment of pain, including pain 

associated with surgical intervention and 

various diseased and disorders. 

 



50/50/0505 
 

156 
 

 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3548 (11) 3341:  اءة( رقم البر11)

 Appl. No. 2012/0001 (21) 1711/7771 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 02/01/2012 (22) 71/71/1711 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 014،331/11 

(31) No. :  

 984,331/12 

 ( التاريخ:31)

74/71/1711 

(32) Date: 

04/01/2011 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 نالكـو كمبنـي

(71) Applicant:  

Nalco Company 

  ( المخترعون:01)

توماس أيه. فاي ل ; دانييل إن. تي. ها  ; مايكل 

د صالح ; جي. سترومين ير ; ابراهيم محمود محم

رونالد في. ديفيس ; راندون رنزيلو ; واين إل. 

 موس

(72) Inventors:  

Thomas A. Faigl ; Daniel N. T. Hay ; 

Michael G. Strominger ; Ibrahim 

mohmoud mohammed saleh ; Ronald V. 

Davis ; Randon Renzello ; Wayne L. Moss 

 .ام  .ية تي أبو غزاله للملكية الفكر( الوكيل : 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;B01D21/01    :( التصنيف الدولي15)

C01B25/235; C07B61/00; C07F9/08 

(51) INT. CL. : B01D21/01; C01B25/235; 

C07B61/00; C07F9/08 

 ( عنوان االختراع:34)

فلوکوالنت ترشيح إنتاج حامأل الفوسفوريك   

م  حمأل  (ترسيب)الجبص قبل التخفيف 

 الفوسفوريك ما بعد الترشيح

(54) Invention Title: 

PHOSPHORIC ACID PRODUCTION 

GYPSUM FILTRATION 

FLOCCULANT PRE-DILUTION 

(MAKE DOWN) WITH POST-

FILTRATION PHOSPHORIC ACID 

 الملخص( 15)

 ةعملي الى لماءا إضففافة لتخفيص رريقة وصففف يتم

 حمأل رريقة وتسففتخدم. الفوسفففوريك حمأل إنتاج

 ىال المضفففففا  الفلوكوالنت لتخفيف الفوسففففففوريك

 مألح تصفية أو ترشيح عملية لتحفيز وكلك العملية

 حمأل يكون أن ويفضفففففففل. الخففام الفوسفففففففوريففك

 من تدويره ويعاد مصففففى خام حمأل الفوسففففوريك

 .كاتها بحد الفوسفوريك حمأل إنتاج عملية

(57) Abstract 

A method for minimizing the addition of 

water to a phosphoric acid production 

process is described.  The method uses 

phosphoric acid to make down a flocculant 

that is added to the process in order to 

promote filtration or clarification of crude 

phosphoric acid. Preferably, the 

phosphoric acid is a crude, clarified 

phosphoric acid that is recycled from the 

phosphoric acid production process itself. 
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70/73/1713 

(32) Date: 
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 فرنسا 

(33) Country: 
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 لي جيروم ; جودفرين يانبورغو فانيسا ; باي

(72) Inventors:  

BOURGEAUX Vanessa ; BAILLY Jerome ; 

GODFRIN Yann 

بي  .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

     :( التصنيف الدولي31)
A61K9/50 

(51) INT. CL. : 
A61K9/50 

 ( عنوان االختراع:34)

رريقة الستقرار ُمَعلهقَات خاليا الدم الحمراء المشتملة   

 على ُمكّون نشط والُمَعلهقَات التي يتم الحصول عليها

(54) Invention Title: 

Method for stabilising suspensions of red 

blood cells encapsulating an active ingredient, 

the suspensions obtained 

 ( الملخص30)
يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج معلق مثبت من 
خاليا الدم الحمراء التي تغلف مكون فعال، من 

RBCs  .التي أعيد سدها والتي تشتمل على المكون الفعال 

محكمة السد من  RBCsوتشتمل الطريقة على حضانة 

 087جديد في محلول حضانة عند أسمولية ال تقل عن 
دقيقة أو أكثر، ويكون محلول  07ميلي أسمول/ كجم لمدة 

الحضانة عبارة عن محلول ال يحتوي على عامل إلزالة 

وتتم بعد ذلك إزالة الوسط  .RBCالصفات الطبيعية لغشاء 

لق الذي تمت حضانته، ثم وضع السائل من المع
RBCs   الناتجة في المعلق في محلول يسمح بحقن المعلق

في مريض. تتميز المعلقات الناتجة تحديدا بمستوى 
 7.5هيموجلوبين خارج الخلية الذي يتم االحتفاظ به عند 

جم/ ديسيلتر أو أقل و/أو معدل حل  7.0أو أقل، وتحديدا 
أو أقل وتحديدا  0عند  خاليا الدم الحمراء المحتفظ به

ساعة بعد الوضع في المعلق في  00أو أقل، عند  4%
 .مئوية 8و  0محلول الحفظ عند درجة حرارة بين 

(57) Abstract 

A method for obtaining a stabilised suspension 

of red blood cells encapsulating an active 

ingredient, from resealed RBCs incorporating 

the active ingredient, the method comprising 

the incubation of the resealed RBCs in an 

incubation solution at an osmolality of no less 

than 280 mOsmol/kg, for a time of 30 minutes 

or more, the incubation solution being a 

solution that does not contain an agent which 

is denaturating for the RBC membrane, the 

liquid medium is then removed from the 

incubated suspension and the RBCs obtained 

are placed in suspension in a solution allowing 

the injection of the suspension in a patient. The 

suspensions obtained are particularly 

characterized by an extracellular haemoglobin 

level maintained at 0.5 or lower, in particular 

0.2 g/dl or lower and/or a haemolysis rate 

maintained at 2 or less, in particular 1 % or 

less, at 72 h after placing in suspension in a 

preservation solution and at a temperature of 

between 2 and 8 °C. 
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 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

    :( التصنيف الدولي31)

A61K9/00 

(51) INT. CL. : 
A61K9/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 مركب لمعالجة سرران البروستاتا  

(54) Invention Title: 

Composition for the Treatment of Prostate 

Cancer 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بتوفير تركيبة لعالج سرران 

 البروستاتا

(57) Abstract 

A composition for the treatment of 

prostate cancer is provided. 
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(72) Inventors:  
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 .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

     :( التصنيف الدولي31)

C07D215/ ;A61K9/48 ;A61K31/4704 ;A61K31/47
18 

(51) INT. CL. : 

C07D215/18 ;A61K9/48 ;A61K31/4704 ;A61K31/47 

 ( عنوان االختراع:34)

تركيبة كبسولة مشتملة على المونتليوكاست و   

 اللتيفوسيتريزين

(54) Invention Title: 

CAPSULE FORMULATION 

COMPRISING MONTELUKAST AND 

LEVOCETIRIZINE 

 ( الملخص30)

يتم الكشف عن تركيبة كبسولة لوقاية او عالج 

التهاب األنف ا رجي وداء الربو وتت لف التركيبة من 

ربقتين منفصلتين وهما: ربقة مونتيلوكاست التي 

تحتو  مونتيلوكاست أو ملحه المقبول صيدالنية; و 

يتريزين فوس( ربقة ليفوسيتريزين تحتو  على لي1)

 او ملحه المقبول صيدالنيا; ورريقة اعدادهما. 

ويمكن أن تفصل تركيبة الكبسولة حسب هاا 

االختراع المكونين النشطين فصال بالكامل مما يقلل 

من التفاعلية بينهما وتحسين من استقرار المنتج ضد 

  .آثار الشيخوخة، وبالتالي يحسن من ا ثار العالجية

 

(57) Abstract 

Disclosed is a capsule formulation for 

preventing or treating allergic rhinitis and 

asthma, which comprises two separate 

layers of: (1) a Montelukast layer 

comprising montelukast or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof; 

and (2) a Levocetirizine layer comprising 

levocetirizine or a pharmaceutically 

acceptable salt thereof; and a method for 

the preparation thereof.   

The capsule formulation according to the 

present invention can completely separate 

two active ingredients, thereby minimizing 

the reactivity between them and 

improving product stability against aging 

effects, and thus, can optimize the 

therapeutic effects.   
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(51) INT. CL. :  
A61K31/135; A61K47/02; A61K9/00 

 

 ( عنوان االختراع:34)

عملية انتاج محلول نورادرينالين كو تركيز   

 منخفأل مستقر قابل للحقن

(54) Invention Title: 

Process for producing a stable low 

concentration, injectable solution of 

noradrenaline 

 الملخص( 30)

في أحد الجوانب، يتعلق االختراع الحالي إلى عملية 

انتاج محلول قابل للحقن ثابت م  محتوى منخفأل 

من النورادرينالين، الا  يشتمل على تاويب 

النورادرينالين ويفضل أ  مسوغ في مياه غير 

مؤكسدة أو مفرغ ال از، وترشيح محلول 

النورادرينالين الناتج في محتوى غاز النيتروجين، 

وتوزي  المحلول في محتوى غاز النيتروجين 

والتعقيم ويفضل التسخين.  كما يقدم االختراع محلول 

قابل للحقن ثابت بمحتوى منخفأل من 

النُوْرأَْدِرنالين، حر بشكل كبير من العوامل مضاد 

األكسدة والمواد الحافظة وكالك استخدامها في 

 المجاالت الطبية والصيدالنية. 

(57) Abstract 

In a first aspect, the present invention 

relates to a process for producing a stable, 

injectable solution with low content of 

noradrenaline, which includes dissolving 

noradrenaline and optionally an excipient 

in deoxygenated or degassed water, 

filtrating the resulting noradrenaline 

solution in a nitrogen current, distributing 

the solution in a nitrogen current, and 

sterilization, preferably hot.  The 

invention further provides a stable, 

injectable solution with low content of 

noradrenaline, substantially free of anti-

oxidizing and preservative agents, as well 

as uses thereof in the medical and 

pharmaceutical fields.  
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 تعديل المناعة ضد الورم  

(54) Invention Title: 

MODULATION OF TUMOR 

IMMUNITY 

 الملخص( 30)
 

يفتفعفلفق االخفتفراع الفحفففالفي بفوصففففففف رر  لعالج 

االضفففطرابات التكاثرية. وعلى وجه الخصفففون، يتم 

ومضاد   GITRستخدام مساعدتقديم عالج توليفة با

PD-1. 

 

 

(57) Abstract 

Methods of treating proliferative 

disorders are described.  In particular, 

combination treatment with a GITR 

agonist and a PD-1 antagonist are 

provided. 
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(71) Applicant:  

EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 

  ( المخترعون:01)

سالي إيشيزاكا ; لين هوكينز ; شيكاكو اوغاوا ; 

هيار ديفيز ; إريك كارلسون ; هانس هانسن ; 

 ماثيو ماكي ; شون شيلر

(72) Inventors:  

Sally ISHIZAKA ; Lynn HAWKINS ; 

Chikako OGAWA ; Heather DAVIS ; 

Eric CARLSON ; Hans HANSEN ; 

Matthew MACKEY ; Shawn SCHILLER 

 .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

  :  ( التصنيف الدولي31)
C07D403/ ;00A61P37/ ;A61K31/535 ;A61K31/47

C07D413/14 ;C07D413/04 ;14 

(51) INT. CL. : 

A61K31/47; A61K31/535; A61P37/00; C07D403/14; 
C07D413/04; C07D413/14 

 ( عنوان االختراع:34)

 مركبات كينولين مستبدلة انتقائياب   

(54) Invention Title: 

Selectively Substituted Quinoline 

Compounds 

 الملخص( 30)

يفتفعلق االختراع الحفففالي بمركبفففات كوينولين بهفففا 

بدال بشفففكل انتقائي تعمل كمضفففادات أو مثبطات اسفففت

، واستخدامها Tollالشبيهة بـ  1و/أو  0لمستقبالت 

في التركيبات الصففففففيدالنية الفعالة في معالجة الائبة 

 ( والتهاب الكلي الائبي.SLEالحمامية الجهازية )

 

 

 

  

 

 

(57) Abstract 

Embodiments of the disclosure relate to 

selectively substituted quinoline 

compounds that act as antagonists or 

inhibitors for Toll-like receptors 7 and/or 

8, and their use in pharmaceutical 

compositions effective for treatment of 

systemic lupus erythematosus (SLE) and 

lupus nephritis. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160824&CC=EP&NR=3057964A1&KC=A1
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 Hashemite Kingdom of Jordan اشميةالمملكة األردنية اله

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3555 (11) 3333:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2016/0224 (21) 1716/7114 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 20/10/2016 (22) 17/17/1716 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 61/140،141  

61/360،330  

(31) No. :  

 62/247,841  

62/367,359  

 ( التاريخ:31)

10/17/1713 

10/70/1716 

(32) Date: 

29/10/2015 

27/07/2016 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 مير، شارب اند دوم كوربوريشن

(71) Applicant:  

MERCK SHARP & DOHME 

CORPORATION 

  ( المخترعون:01)

نغ ;  كالبت ايه. فورا ; كارا إس. كوكس ;  ايمين تا 

-زيفنغ تشن ;  دانيال ديستيفانو ;  الن تشانغ ; هوا

 بو سو

(72) Inventors:  

Kalpit A. Vora ;  Kara S. Cox ;  Aimin 

Tang ; Zhifeng Chen ;  Daniel DiStefano ; 

Lan Zhang ; Hua-Poo Su 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ابو غزالة للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

Property T.M.P Agents 

 ;A61P31/14    :( التصنيف الدولي31)

C07K16/10 

(51) INT. CL. : A61P31/14; C07K16/10 

 ( عنوان االختراع:34)

جسم مضاد يبطل فعالية فيروس االلتهاب الرئو    

 البشر 

(54) Invention Title: 

ANTIBODY NEUTRALIZING HUMAN 

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع الحالي باألجسفففففام المضفففففادة أحادية 

بشكل  RSV النسيلة والتي لها عيارات تحييد مضاد

مرتف . يوفر كفالفك االختراع أحماض نووية معزولة 

تشففففففر األجسفففففام المضفففففادة وفق االختراع والخاليا 

العففائلففة المتحولففة معهففا. يوفر كففالففك االختراع رر  

ائية وعالجية تسفففففتخدم األجسفففففام تشفففففخيصفففففية، وق

المضففففادة واألحماض النووية وفق االختراع، تحديداب 

في صففففففورة عامل عالج مناعي سففففففلبي في األرفال 

 .والكبار
 

(57) Abstract 

The present invention relates to 

monoclonal antibodies which have high 

anti-RSV neutralizing titers. The 

invention further provides for isolated 

nucleic acids encoding the antibodies of 

the invention and host cells transformed 

therewith. The invention yet further 

provides for diagnostic, prophylactic and 

therapeutic methods employing the 

antibodies and nucleic acids of the 

invention, particularly as a passive 

immunotherapy agent in infants and the 

elderly. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3556 (11) 3336:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0215 (21) 1713/7113 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 02/09/2015 (22) 71/70/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 61/731،331  

61/103،633  

(31) No. :  

 62/052,332  

62/195,633  

 ( التاريخ:31)

11/70/1714 

11/70/1713 

(32) Date: 

18/09/2014 

22/07/2015 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 آراكسس فارما إل إل سي  

(71) Applicant:  

ARAXES PHARMA LLC 

  ( المخترعون:01)

جانيس، ماثيو روبرت ;  باتريسيلي، ماثيو بيتر ;   

 لي، ليانشينغ ; رين، بينجدا ; ليو، يي

(72) Inventors:  

JANES, Matthew Robert ; 

PATRICELLI, Matthew Peter ; LI, 

Liansheng ;  REN, Pingda ;  LIU, Yi 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ابو غزالة للملكية الفكريةل : ( الوكي04)

Property 

 ;A61K31/00   :( التصنيف الدولي31)

A61K31/496; A61K31/517; A61P35/00 

(51) INT. CL. : A61K31/00; A61K31/496; 

A61K31/517; A61P35/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 ررانعالجات مدمجة لمعالجة الس  

(54) Invention Title: 

COMBINATION THERAPIES FOR 

TREATMENT OF CANCER 

 الملخص( 30)
يتم توفير العالجففات المتحفففدة لعالج السففففففررفففانفففات 

. وتقدم أيضفففففا KRASالمرتبطة بالطفرات في جين 

الفتركيبفففات التي تضففففففم العوامفففل العالجيفففة لعالج 

 .KRASالسررانات المرتبطة بالطفرات في جين 
 

 

(57) Abstract 

Combination therapies for treatment of 

cancers associated with mutations in the 

KRAS gene are provided.  Compositions 

comprising therapeutic agents for 

treatment of cancers associated with 

mutations in the KRAS gene are also 

provided 
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 Hashemite Kingdom of Jordan ة األردنية الهاشميةالمملك

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3557 (11) 3330:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2014/0340 (21) 1714/7347 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 27/11/2014 (22) 10/11/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 17-1713-7140113  

(31) No. :  

 10-2013-0147883  

 ( التاريخ:31)

10/11/1713 

(32) Date: 

29/11/2013 

 ( الدولة: 33)

 جمهورية كوريا 

(33) Country: 

REPUBLIC OF KOREA 

  ( المالكون:01)

 هانمي فارم. كو.، ليمتد.

(71) Applicant:  

HANMI PHARM. CO., LTD. 

  ( المخترعون:01)

جونغ سوو وو ; سيونغ يوب لي ; هو تايك أ  أم ; 

 كيم llميونغ كي جيونغ ; جا  هيون بار، ; يونغ 

(72) Inventors:  

Jong Soo WOO ; Seung Yeop LEE ; Ho 

Taek IM ; Myoung Ki JEONG ; Jae 

Hyun PARK ; Yong II KIM 

 .ام  .أبو غزاله للملكية الفكرية تي ( الوكيل : 04)

 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K47/38    :( التصنيف الدولي15)

A61K9/20; A61K9/22; A61K9/24 

(51) INT. CL. : A61K47/38; A61K9/20; 

A61K9/22; A61K9/24 

 ( عنوان االختراع:34)

صي ة توليفة صيدالنية تشتمل على أملوديبين   

 ولوسارتان وروسوفاستاتين

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL COMBINATION 

FORMULATION COMPRISING 

AMLODIPINE, LOSARTAN AND 

ROSUVASTATIN   

 الملخص( 15)

يتم الكشففففف عن صففففي ة تركيبة دوائية تحتو  على 

جفزء مفنففصفففففففففل أول يفحفتفو  عفلفى أمففلففوديففيففبين 

وروسفففوفاسفففتاتين وجزء منصفففل ثاني يعرض معدل 

كوبففان واسففففففتقرار محسففففففن. يمكن على نحو فعففال 

اسفففتخدام صفففي ة التوليفة المبتكرة التي تحتو  على 

ات يأملوديبين ولوسفارتان وروسفوفاستاتين تمتلك آل

عمل مختلفة عن بعضففففها بعضفففففا لمن  أو عالج أحد 

اضففطرابات القلب واألوعية الدموية. ويتم تصففميمها 

لتقليل التفاعل بين المكونات الفعالة، تعرض صففففي ة 

التوليففة الفدوائيفة اسففففففتقرار تخزين، ومعدالت إكاب 

ل ملوديبين ولوسففففارتان وسففففوفاسففففتاتين، وبالتالي 

 عات الدوائية.يمكن أن تكون مفيدة في الصنا

(57) Abstract 

Disclosed is a pharmaceutical combination 

formulation comprising a first discrete 

part containing amlodipine and 

rosuvastatin and a second discrete part 

containing losartan, which exhibits 

improved dissolution rate and stability. 

The inventive combination formulation 

comprising amlodipine, losartan and 

rosuvastatin having different action 

mechanisms from one another can be 

effectively used to prevent or treat a 

cardiovascular disorder. Designed to 

minimize an interaction among active 

ingredients, the pharmaceutical 

combination formulation exhibits 

excellent storage stability and dissolution 

rates of amlodipine, losartan and 

rosuvastatin, and thus can be useful in 

pharmaceutical industries. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3558 (11) 3331:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0247 (21) 1713/7140 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 11/10/2015 (22) 11/17/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/761،031  

61/140،006  

61/114،671  

(31) No. :  

 62/062,751  

62/147,976  

62/214,602  

 ( التاريخ:31)

17/17/1714 

13/74/1713 

74/70/1713 

(32) Date: 

10/10/2014 

15/04/2015 

04/09/2015 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 النيالم فارماسيوتيكالز، إنك.

(71) Applicant:  

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 

  ( المخترعون:01)

وليام كيوربيس ; كيفن فيتزجيرالد ; بريان  

 بيتنكورت ;  أبيجيل ليبو ; ديفيد في. اربي

(72) Inventors:  
William QUERBES ; Kevin FITZGERALD            

; Brian BETTENCOURT ; Abigail LIEBOW              

; David V. ERBE                

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ابو غزالة للملكية الفكريةلوكيل : ( ا04)

Property T.M.P Agents 

 A61K31/713 (51) INT. CL. :  A61K31/713     :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)

تركيبات ورر  لتثبيط التعبير الجيني عن   

HAO1  1)حمأل أوكسيداز هيدروكسيلي 

 وكسيداز جليكوالت(()أ

(54) Invention Title: 

Compositions And Methods For 

Inhibition Of HAO1 (Hydroxyacid 

Oxidase 1 (Glycolate Oxidase)) Gene 

Expression    

 الملخص( 30)

، على سففففبيل RPNoيتعلق االختراع الحالي بعوامل 

مزدوجة الجديلة، تسففففتهد   RPNoالمثال، عوامل 

هاه  RPNo، ورر  استخدام عوامل HNA1جين 

، ورر  عالج  HNA1لتثبيط التعبير الجيني عن 

 .NH1خاضعين يعانون، على سبيل المثال، من 

(57) Abstract 

The invention relates to RNAi agents, e.g., 

double-stranded RNAi agents, targeting 

the HAO1 gene, and methods of using such 

RNAi agents to inhibit expression of 

HAO1 and methods of treating subjects 

having, e.g., PH1. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3559 (11) 3330( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2016/0034 (21) 1716/7734( رقم الطلب : 11)

 Filed: 03/03/2016 (22) 73/73/1716( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/131،071 

(31) No. :  

 62/152,708 

 ( التاريخ:31)

14/74/1713 

(32) Date: 

24/04/2015 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 أمجين انك.

(71) Applicant:  

Amgen Inc.  

  ( المخترعون:01)

هونغ سن ; ادواردو دونايفش ; روبرت لينز ; 

 غابرييل فارغاس

(72) Inventors:  

Hong SUN ; Eduardo DUNAYEVICH ; 

Robert LENZ ; Gabriel VARGAS 

 .Agent : SABA & CO (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K39/395    :( التصنيف الدولي31)

C07K16/28 

(51) INT. CL. : A61K39/395; C07K16/28 

 ( عنوان االختراع:34)

 النصفي الصداع من الوقاية أو لعالج مضاد جسم

 استخدامه ورريقة

(54) Invention Title: 
An antibody FOR TREATING OR 

PREVENTING MIGRAINE HEADACHE 

AND METHOD OF THEREOF USE 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بطر  للوقاية من الصداع 

-أجسام مضاد مستقبلة ضدالنصفي باستخدام 

CGRP  أو شدفات ربط. على وجه التحديد، يتم

الكشف عن رر  لمن  أو تقليل حدوث الصداع 

النصفي لدى مريأل يحتاج لها وتشتمل على إعطاء 

أو شدفة ربط وفقاب  CGPR-المريأل مستقبلة ضد

ألنظمة جرعات محددة. كما يتم الكشف عن تركيبات 

ل على أجسام مضادة صيدالنية وأجهزة إعطاء تشتم

أو شدفات ربط لالستخدام في  CGPR-مستقبلة ضد

 الطر .

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to methods 

of migraine prophylaxis using anti-CGRP 

receptor antibodies or binding fragments. 

In particular, methods for preventing or 

reducing the occurrence of migraine 

headache in a patient in need thereof 

comprising administering to the patient an 

anti-CGRP receptor or binding fragment 

according to specific dosage regimens are 

disclosed. Pharmaceutical compositions 

and administration devices comprising 

anti-CGRP receptor antibodies or binding 

fragments for use in the methods are also 

described. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3560 (11) 3367:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0011 (21) 1713/7711 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 25/01/2015 (22) 13/71/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/031،311 

61/730،606 

61/704،134 

(31) No. :  

 61/931,512 

62/059,676 

62/094,834 

 ( التاريخ:31)

14/71/1714 

73/17/1714 

10/11/1714 

(32) Date: 

24/01/2014 

03/10/2014 

19/12/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

دانا فاربر كانسر انستتيوت، انك. ; رئيس وأعضاءا 

الهيسة التدريسية لجامعة هارفارد ; نوفارتيس ايه 

 جي

(71) Applicant:  

Dana-Farber Cancer Institute, Inc. ; 

President & Fellows Of Harvard College ; 

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

كاثرين ان ساباتوس بيتون ; هوا  وين شانغ ; 

جينيفير مار  ماتارازا ; جيرهارد يوهان فر  ; 

غوردون جيمس فريمان ; ارلين هيلين شارب ; 

 والتر ايه بالتلر

(72) Inventors:  

Catherine Anne SABATOS-PEYTON ; 

Hwai Wen CHANG ; Jennifer Marie 

MATARAZA ; Gerhard Johann FREY ; 

Gordon James FREEMAN ; Arlene 

Helen SHARPE ; Walter A. BLATTLER 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 C07K16/28 (51) INT. CL. :  C07K16/28     :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)

 واستخداماتها PD-1جزيسات جسم مضاد لـ   

(54) Invention Title: 

ANTIBODY MOLECULES TO PD-1 

AND USES THEREOF 

 الملخص( 30)

تم الكشفف عن جزيسات جسم مضاد التي تُربط بشكل 

. يمكن اسففففتخدام جزيسات الجسففففم  N)-1محدد إلى 

شفففخيص لمعالجة، من  و/أو ت N)-1-المضفففاد ضفففد

 حاالت سررانية أو معدية واضطرابات.

(57) Abstract 

Antibody molecules that specifically bind 

to PD-1 are disclosed.  The anti-PD-1 

antibody molecules can be used to treat, 

prevent and/or diagnose cancerous or 

infectious conditions and disorders. 
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 Patent No. 3561 (11) 3361:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0276 (21) 1713/7106 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 05/11/2015 (22) 73/11/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1410130121  

(31) No. :  

 14192372.2  

 ( التاريخ:31)

70/11/1714 

(32) Date: 

07/11/2014 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 فيرينج بي.في. 

(71) Applicant:  

Ferring B.V. 

  ( المخترعون:01)

دينيس كار ;  أليستير تشاسيلس روس ;  كلير يونغ 

; بول ماكدونالد ; محمد قادر ;  روبرت كوكرين ; 

غوهير راباني  ; جانيت هاليدا  ; جوان كارلس 

 رسي سايز ; إكسيل نيكوالس بيتر آ

(72) Inventors:  

 Denis Carr ; Alistair Chassels Ross ;  

Claire Young ; Paul McDonald ;  

Mohammad Qadir ; Robert Cochrane ; 

Gouher Rabani  ; Janet Halliday ; Joan 

Carles Arce Saez ; Axel Niclas Petri 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) للملكية الفكريةابو غزالة ( الوكيل : 04)

Property 

 ;A61K31/00     :( التصنيف الدولي31)

A61K47/34; A61K9/00 

(51) INT. CL. :  A61K31/00; A61K47/34; 

A61K9/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 وحدة جهاز أدوية تحتو  على كويناجوليد  

(54) Invention Title: 

Drug-Device Unit Containing 

Quinagolide 

 الملخص( 15)

يؤسس االختراع الحالي على التعر  على مجموعة 

بوليمرات مشفففففتركة كتلية من البولي بوليثان المعدة 

خصففففففيصفففففففا لالسففففففتخففدام في الوحففدات البوليمريففة 

الصففيدالنية المؤلفة من أدوات توصففيل الدواء والتي 

حفديفدا، يقدم توفرتحكم محسففففففن في إرال  الفدواء. ت

االختراع وحففدات بوليمريففة ألداة توصففففففيففل الففدواء 

تشتمل على بوليمر مشتر، كتلي من البولي يوريثان 

يمكن الحصفففول عله عن رريق مفاعلة المواد ا تية 

م  بعضفففها البعأل: عديد )أكسفففيد األلكيلين(; مركب 

ثنفففائي الوظيففففة; أيزوسففففففيفففانفففات ثنفففائي الوظيففففة; 

تلي يشففتمل على كتل من وإختياريا بوليمر مشففتر، ك

عديد )أكسيد األلكيلين(; وكويناجوليد باعتباره عامل 

نشفففط دوائيا. يمكن أن تجد الوحدات البوليمرية ألداة 

توصففففففيفل الفدواء تطبيقفا في مجال معالجة و/أو من  

الحففالففة المزمنففة، المعروفففة بففاسففففففم مرض االنتبففاك 

 البطاني الرحمي.

 

 

(57) Abstract 

The present invention is based on the 

identification of a cohort of polyurethane 

block copolymers that are particularly 

suited for use in pharmaceutical polymeric 

drug-device units and which offer 

improved control of drug release. In 

particular, there is provided a polymeric 

drug-device unit comprising a 

polyurethane block copolymer obtainable 

by reacting together a poly(alkylene 

oxide); a difunctional compound; a 

difunctional isocyanate; and optionally a 

block copolymer comprising poly(alkylene 

oxide) blocks; and quinagolide as a 

pharmaceutically active agent. The drug-

device units may find application in the 

treatment and/or prevention of 

endometriosis. 
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 Patent No. 3562 (11) 3361:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0181 (21) 1713/7111 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 28/07/2015 (22) 11/70/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:31)

 

(32) Date: 

 

 ( الدولة: 33)

  

(33) Country: 

 

  ( المالكون:01)

 غلوبال بلود ثورابيوتيكس، انك.

(71) Applicant:  

Global Blood Therapeutics, Inc. 

  ( المخترعون:01)

 ستيفان د .بارينت ;ترافيس هيوستن   ;زهي لي

(72) Inventors:  

Zhe Li ; Travis Houston ; Stephan 

D.Parent 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

     :( التصنيف الدولي31)

A61K31/4439 

(51) INT. CL. : 

A61K31/4439 

 ( عنوان االختراع:34)

-2اشكال بلورية متعدة من القاعدة الحرة من   

-بيرازول-1H-أيزوبروبيل-1)-2))-6-هيدروكسي

 )بنزالديهيد (ميثوكسي يل-3-بيريدين(يل-5

(54) Invention Title: 

CRYSTALLINE POLYMORPHS OF 

THE FREE BASE OF 2-HYDROXY-6-

((2-(1-ISOPROPYL-1H-PYRAZOL-5-

YL)PYRIDIN-3-

YL)METHOXY)BENZALDEHYDE   

 الملخص( 30)

وصفت هنا أشكال مناابة من القاعدة الحرة البلورية 

-1H-أيزوبروبيل-1)-1))-6-هيدروكسي-1من 

يل(ميثوكسي( بنزالديهيد -3-يل(بيريدين-3-بيرازول

، II، هيسة I(، مثل هيسة القاعدة الحرة 1)أو المركب 

. كما وصفت هنا مناابات القاعدة الحرة Pوالمادة 

-أيزوبروبيل-1)-1))-6-هيدروكسي-1البلورية من 

1H-يل(ميثوكسي( -3-يل(بيريدين-3-بيرازول

 (.1بنزالديهيد )أو المركب 

(57) Abstract 

Disclosed are crystalline free base 

ansolvate forms of 2-hydroxy-6-((2-(1-

isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-

yl)methoxy)benzaldehyde (or Compound 

1), such as the free base Form I, Form II 

and Material N. Also disclosed are 

crystalline free base solvates of 2-hydroxy-

6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-

yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyde (or 

Compound 1). 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20161214&CC=EP&NR=3102208A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20161214&CC=EP&NR=3102208A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20161214&CC=EP&NR=3102208A1&KC=A1
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 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/001113 

(31) No. :  

 61/992815 

 ( التاريخ:31)
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(32) Date: 
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 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 نوفارتيس ايه جي

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

سون ; باو -هانك مايكل جيمس بيتراسي ; تشو  ها

;  جيمس الجينس ;  سرينفاسا ناتاال ; نجوين 

 زهستشينغ وانغ

(72) Inventors:  

HANK MICHAEL JAMES PETRASSI ; 

Choi, Ha-Soon ; Bao Nguyen ; James 

LAJINESS ; Srinivasa NATALA ; 

Zhicheng Wang 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/352    :( التصنيف الدولي15)

A61K31/415; A61K31/4245; 

A61K31/44; A61K31/506; A61P19/02; 

C07D491/18; C07D493/08 

(51) INT. CL. : A61K31/352; 

A61K31/415; A61K31/4245; A61K31/44; 

A61K31/506; A61P19/02; C07D491/18; 

C07D493/08 

 راع:( عنوان االخت34)

 مركبات وتركيبات لتحفيز تكوين ال ضاريف  

(54) Invention Title: 

Compounds and Compositions for 

Inducing Chondrogenesis 

 الملخص( 30)
 

 :Iيقدم هاا ااختراع مركبات الصي ة 

 

 
 ، 

أو ملح منه مقبول صفففففيدالنيا، صفففففنو، أو مصفففففاوغ 

منففه، حيففث تكون المت يرات كمففا هو محففدد فراغي 

هنا. يقدم هاا ااختراع تركيبات صففففيدالنية تتضففففمن 

هفاه المركبفات، والطر  بفرسففففففتخفدام هفاه المركبات 

لعالج تلف المفصفففل أو إصفففابة المفصفففل في الثديي، 

واحداث تمييز الخاليا الجاعية الوسفففففيطة إلى خاليا 

 غضروفية.

(57) Abstract 

The present invention provides 

compounds of formula I: 

 
 ,  

or a pharmaceutically acceptable salt, 

tautomer, or stereoisomer thereof, 

wherein the variables are as defined 

herein. The present invention further 

provides pharmaceutical compositions 

comprising such compounds, and methods 

of using such compounds for treatment of 

joint damage or joint injury in a mammal, 

and for inducing differentiation of 

mesenchymal stem cells into chondrocytes. 
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(33) Country: 
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(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

 كريستين جونسون ; جيان شي

(72) Inventors:  

Kristen JOHNSON ; Jian SHI 

 .Agent : SABA & CO (74) كريةسابا وشركاهم للملكية الف( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 C 07K 14/475 , A    :( التصنيف الدولي31)

61K 38/18 

(51) INT. CL.  C 07K 14/475 , A 61K 

38/18  

 ( عنوان االختراع:34)

 ببتيدات وتركيبات لعالج ضرر المفاصل  

(54) Invention Title: 

PEPTIDES AND COMPOSITIONS FOR 

TREATMENT OF JOINT DAMAGE 

 الملخص( 15)
يقفدم االختراع الحالي عديد البيبتيدات جديدة مقاومة 

للبروتياز، باالضافة إلى تركيبات و رر  لمعالجة أو 

تخفيف أو من  الحففاالت المتعلقففة بتلف المفصفففففففل، 

متضفففمنة اصفففابة المفصفففل الحادة والتهاب خشفففونة 

 المفاصل.

(57) Abstract 

The present invention provides new 

protease resistant polypeptides, as well as 

compositions and methods for treating, 

ameliorating or preventing conditions 

related to joint damage, including acute 

joint injury and arthritis. 
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 ( الدولة: 33)
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UNITED STATES 
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 س ايه جيينوفارت

(71) Applicant:  

NOVARTIS AG 

  ( المخترعون:01)

 جون تراوجر ; اندريه إي وريفيتش فوسنيسنكي

(72) Inventors:  

John Trauger ;  Andrei Igorevich 

VOZNESENSKY 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K39/395    :( التصنيف الدولي31)

A61P3/00; C07K16/22 

(51) INT. CL. : A61K39/395; A61P3/00; 

C07K16/22 

 ( عنوان االختراع:34)

ورر   4 –األجسام المضادة لشبيه األنجيوبوييتين  

 استخدامها

(54) Invention Title: 

ANGIOPOIETIN-LIKE 4 ANTIBODIES 

AND METHODS OF USE 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع الحففالي بفف جسففففففام مضففففففادة أحففاديففة 

شففففففبيه األنجيوبوييتين  4النسففففففيلة ترتبط بالبروتين 

 البشففففففر  )هنفا الحقفاب، يشففففففار إليفه أحيفانفاب باسففففففم

"ANGPTL4") و بففالتركيبففات الصففففففيففدالنيففة و ،

 .بطر  المعالجة التي تتضمنها

(57) Abstract 

The present invention relates to 

monoclonal antibodies binding to human 

angiopoietin-like 4 protein (hereinafter, 

sometimes referred to as “ANGPTL4”), 

and pharmaceutical compositions and 

methods of treatment comprising the 

same. 
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 جين انك.أم

(71) Applicant:  

Amgen Inc. 

  ( المخترعون:01)

يي زانغ ; جاكي ز  شنغ ; زولون وانغ ; جي تانغ 

; جناسيكاران كانان ; ماريسا مو، ; غرانت 

شيماموتو ; يومي شيونغ ; أغنيس إيفا هامبورغر 

اليسون ; كينيث -; زياوشان من ; ميريال فينيانت

 ووكر

(72) Inventors:  

Yi ZHANG ; Jackie Z. SHENG ; Zhulun 

WANG ; Jie TANG ; Gunasekaran 

Kannan ; Marissa MOCK ; Grant 

SHIMAMOTO ; Yumei XIONG ; Agnes 

Eva HAMBURGER ; Xiaoshan Min ; 

Murielle VENIANT‐ELLISON ; Kenneth 

WALKER 

 .Agent : SABA & CO (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;C07K14/495    :( التصنيف الدولي31)

C12N15/62 

(51) INT. CL. : C07K14/495; C12N15/62 

 ( عنوان االختراع:34)
 (GDF15) 15تركيبات عامل تمايز النمو 

(54) Invention Title: 

Growth Differentiation Factor 15 (GDF-

15) Constructs 

 ملخص( ال30)

، ومطفرات منه. GDF15يتم تقديم تركيبات تتضمن 

في نماكج مختلفة يمكن إستخدام التركيبات التي 

، ومطفرات منه، ل ستخدام في GDF15تتضمن 

عالج أو تحسين إضطراب أيضي. في نماكج مختلفة 

يكون المرض أو ااضطراب األيضي عبارة عن 

 ، السمنة، إضطراب نسبة1مرض السكر  من النوع 

الدهون بالدم، ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم، 

 إرتفاع نسبة األنسولين بالدم، وإعتالل الكلى السكر 

 

 

(57) Abstract 

Constructs comprising GDF15, and 

mutants thereof are provided. In various 

embodiments the constructs comprising 

GDF15, and mutants thereof, can be of use 

in the treatment or ameliorating a 

metabolic disorder. In various 

embodiments the metabolic disease or 

disorder is type 2 diabetes, obesity, 

dyslipidemia, elevated glucose levels, 

elevated insulin levels and diabetic 

nephropathy. 
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(71) Applicant:  
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Novartis AG 

  ( المخترعون:01)

ثوماس هوبر ; جينيفير مار  ماتارازا ; روزمار  

اتش دوكرويف ; ثوماس بايتزونكا ; ماكسيميليانو 

فاسكيز ; دايل تي. يومتسو ; جون ايه. تارازكا ; 

باربارا برانيتي ; دانيال جيه. هيكلين ; االن اس. 

تيانسين هو ; فان من زو ; غوردون  هاريس ;

جيمس فريمان ; والتر ايه بالتلر ; كاثرين ان 

 ساباتوس بيتون

(72) Inventors:  

Thomas Huber ; Jennifer Marie 

Mataraza ; Rosemarie H. DeKruyff ; 

Thomas Pietzonka ; Maximiliano 

Vasquez ; Dale T. Umetsu ; John A. 

Taraszka ; Barbara Brannetti ; Daniel J. 

Hicklin ; Alan S. Harris ; Tiancen HU ; 

Fangmin Xu ; Gordon James FREEMAN 

; Walter A. BLATTLER ; Catherine 

Anne Sabatos-Peyton 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 C07K16/28 (51) INT. CL. :  C07K16/28     :دولي( التصنيف ال31)

 ( عنوان االختراع:34)

 واستخداماتها TIM-3جزيسات جسم مضاد لـ   

(54) Invention Title: 

ANTIBODY MOLECULES TO TIM-3 

AND USES THEREOF 

 الملخص( 30)

تم الكشفففف عن جزيسات جسفففم مضفففاد ترتبط بشفففكل 

جزيسات الجسم . يمكن استخدام  IT-3/خان بـففففف 

لمعففالجففة، الوقففايففة و/أو  IT-3/المضفففففففاد لـفففففففففففف 

التشففففففخيص المناعي، لسففففففرران، أو ظرو  ُمعدية 

 و/أو اضطرابات.

(57) Abstract 

Antibody molecules that specifically bind 

to TIM-3 are disclosed.  The anti-TIM-3 

antibody molecules can be used to treat, 

prevent and/or diagnose immune, 

cancerous, or infectious conditions and/or 

disorders. 
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(72) Inventors:  
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 Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

PROPERTY 

 ;A61K39/395   :( التصنيف الدولي15)

A61P35/00; C07K16/28; C07K16/30 

(51) INT. CL. : A61K39/395; A61P35/00; 

C07K16/28; C07K16/30 

 ( عنوان االختراع:34)

 واستخداماتها CD123عوامل ربط   

(54) Invention Title: 

CD123 BINDING AGENTS AND USES 

THEREOF 

 الملخص( 30)

بولي نوكليوتيد تخليقي معزول يشفففففر الجسففففم المضففففاد 

 HC2 أو LC1 ، يشفففففتملHC1 ،HC2 لنوعيةثنائي ا

أو شففففففظيففة رابطففة  CD123 (IL3-Rα) x CD3 من

ا أل  من عناصففففففر الحماية  إلى  31ثنفائيفة النوعيفة وفقفب

تم بهاه الوثيقة توفير أجسففففام مضففففادة ترتبط على  .66

يتعلق االختراع الحالي   .CD123نحو محدد للمناعة بـففف 

لتي م المضادة اببولي نوكليوتيدات يمكنها تشففير األجسفا

أو الشفففففظايا  CD123تم توفيرها والتي لها نوعية تجاه 

الرابطة لمولتدت الضفد، خاليا تعبر عن األجسفام المضادة 

التي تم توفيرها أو شفففففظايا رابطة لمولتدت ضفففففد، وكالك 

النواقل المرتبطة وأجسفففام مضفففادة مرقهمة بصفففورة قابلة 

ةب إلى كلك، إضففاف  للكشففف أو شففظايا رابطة لمولتدت ضففد.

رر  السففففتخدام األجسففففام المضففففادة التي تم توفيرها تم 

على سففففبيل المثال، يمكن اسففففتخدام األجسففففام   وصفففففها.

المضادة التي تم توفيرها لتشخيص، أو عالج، أو مراقبة 

ا عن  ، أو تراجعففه، CD123تقففدم سففففففررففان يعبر وراثيففب

أوثبففاتففه; لتحففديففد مففا إكا كففان ينب ي معففالجففة مريأل من 

ن أم ال; أو لتحديد ما إكا كان الخاضفففف  مصففففاببا السففففررا

ا عن  أم ال وبفففالتفففالي  CD123بسففففففررفففان يعبر وراثيفففب

يسفففتجيب للعالج بعالج مضفففاد للسفففرران له نوعية تجاه 

CD123 مثفل األجسففففففام متعفددة النوعية المضففففففادة لـ ،

CD123 وCD3 .والتي ورد وصفها هنا 

 

 

(57) Abstract 

Provided herein are antibodies that 

immunospecifically bind to CD123.  Also 

described are related polynucleotides capable 

of encoding the provided CD123-specific 

antibodies or antigen-binding fragments, cells 

expressing the provided antibodies or antigen-

binding fragments, as well as associated 

vectors and detectably labeled antibodies or 

antigen-binding fragments.  In addition, 

methods of using the provided antibodies are 

described.  For example, the provided 

antibodies may be used to diagnose, treat, or 

monitor CD123-expressing cancer 

progression, regression, or stability; to 

determine whether or not a patient should be 

treated for cancer; or to determine whether or 

not a subject is afflicted with CD123-

expressing cancer and thus may be amenable 

to treatment with a CD123-specific anti-

cancer therapeutic, such as the multispecific 

antibodies against CD123 and CD3 described 

herein. 
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(71) Applicant:  

AMGEN INC. 
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جففل فو فففان مففا ; بففاول ا . هففارينجتون ; كوينجيففان ليو ; ان

بيريز ; شفففففانون رامفيلت ; اليكسفففففاندر جيه بيكريل ; -جوزمان

جينيفر ار. الين  ; البيرت اميجففادز  ; مففاثيو بي بوربو ; يوان 

تشففينغ ; مايكيل جيه. فروهن ; جيان جا . تشففين ; جيمس ايه 

براون ; لون بين ليو ; جونففاثففان د . لو ; انففا ايلينففا مينففاتي ; 

را ;  ثومفففاس تي. ن ويين ; كيوفين اكزو ; نوبوكو نيشفففففففيمو

مفار، اتش. نورمفان ;  ريان د  وايت ;  ليبينغ اتش. بيتاس ;  

وينيوان كيان ;  روبرت ام. رزاسففففا ;  ارون سففففي سففففي موند ; 

 ستيك ميروسلو جيمس ار مانينغ ;  ماركيان

(72) Inventors:  

Vu Van Ma ; Paul E. HARRINGTON ; Qingyian 

Liu ; Angel GUZMAN-PEREZ ; Shannon Rumfelt 

; Alexander J Pickrell ; Jennifer R. Allen ;  Albert 

Amegadzie ; Matthew P. BOURBEAU ; Yuan 

Cheng ;  Michael J. Frohn ; Jian J. Chen ;  James 

A. Brown ; Longbin Liu ; Jonathan D. Low ;  Ana 

Elena Minatti ;  Qiufen Xue ;  Nobuko Nishimura ; 

Thomas T. Nguyen ;  Mark H. Norman ;  Ryan D. 

White ;  Liping H. Pettus ;  Wenyuan Qian ;  

Robert M. Rzasa ;  Aaron C. SIEGMUND ; James 

R. MANNING ;  Markian Myroslaw Stec 

 Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

PROPERTY 

 :  ( التصنيف الدولي31)

C07 ;C07D279/08 ;A61P25/28 ;A61K31/5415

C07D471/04 ;C07D417/14 ;D417/04 

(51) INT. CL. : A61K31/5415; A61P25/28; 

C07D279/08; C07D417/04; C07D417/14; 

C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)

أمين كمثبطات -2-مركبات بروبيل حلقي متحد م   ثيازين  

 استخدامهاانزيم بيتا سكريتاز ورر  

(54) Invention Title: 

CYCLOPROPYL FUSED THIAZIN-2-AMINE 

COMPOUNDS AS BETA-SECRETASE 

INHIBITORS AND METHODS OF USE 

 

 الملخص( 30)

يوفر هفاا االختراع فسفة جفديفدة من مركبات مفيدة لتعديل نشفففففففار بيتا  

 :I(. الفمفركفبففففات بفهففففا الصفففففففي ففففة العففففامففففة ENCEسفففففففكفريفتففففاز )

   

(I)  

 

، Ri, Rc, R1، وكففل من  N4 ،N3 ،N6 ،N1يهففا المت يرات ف

R1 ،R3  وR0  ( من الصفي ةI .تم تعريفها في الوصفف التفصيلي )

يوفر هاا االختراع تركيبات صفيدالنية متضفمنة مركبات، واستخدامات 

هاه المركبات وتركيبات لعالج اضطرابات و/ أو حاالت متعلقة بتكوين 

يث .  حENCEعن النشار البيولوجي لـففف وترسيب لوحة بيتا، الناتج 

، على سففبيل المثال، مرض ENCEتشففمل االضففطرابات التي يسففببها 

الزهايمر، والعجز المعرفي، العاهات الاهنية وانفصفففففام الشفففففخصفففففية 

وغيرها من حاالت الجهاز العصففففففبي المركز . يوفر االختراع ايضففففففا 

نها، ، والصفففففيغ فرعية لتجسفففففيمات مIIIو  IIمركبات كات الصفففففي ة 

 مففركففبففففات وسففففففففيففطففففة ورففر  لففتففحضففففففففيففر مففركففبففففات االخففتففراع.

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides a new class of 

compounds useful for the modulation of beta-secretase 

enzyme (BACE) activity. The compounds have a 

general Formula I:  

 
        I 

wherein variables A4, A5, A6, A8, and each of Ra, Rb, 

R1, R2, R3 and R7 of Formula I, independently, are 

defined herein. The invention also provides 

pharmaceutical compositions comprising the 

compounds, and uses of the compounds and 

compositions for treatment of disorders and/or 

conditions related to A-beta plaque formation and 

deposition, resulting from the biological activity of 

BACE.  Such BACE mediated disorders include, for 

example, Alzheimer’s Disease, cognitive deficits, 

cognitive impairments, schizophrenia and other central 

nervous system conditions. The invention further 

provides compounds of Formulas II and III, and sub-

formula embodiments thereof, intermediates and 

methods for preparing compounds of the invention. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170614&CC=EP&NR=3177618A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170614&CC=EP&NR=3177618A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170614&CC=EP&NR=3177618A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170614&CC=EP&NR=3177618A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170614&CC=EP&NR=3177618A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170614&CC=EP&NR=3177618A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170614&CC=EP&NR=3177618A1&KC=A1
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(51) INT. CL. :  A61K31/4196; 

A61K9/20; A61K9/28; A61K9/50; 

A61P39/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 بالفم من ديفيرازيروكسصيغ ل عطاء   

(54) Invention Title: 

ORAL FORMULATIONS OF 

DEFERASIROX 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحفالي بفالكشففففففف عن صففففففيغ قابلة 

ل عطاء بالفم من ديفيرازيروكس حيث يشفففتمل على 

إرال  منخفأل تحت ظرو  المعدة وإرال  سفففففري  

أو عند المتعادل  sHبفالقرب من الرقم الهيدروجيني 

 المتعادل. sHالرقم الهيدروجيني 

(57) Abstract 

Orally administerable deferasirox 

formulations are disclosed having reduced 

release under gastric conditions and fast 

release at near neutral pH or at neutral pH 
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C07D487/08 
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عدالت للمستقبل كحوالت ثالثي فلوروميثيل كمُ   

النوو  جاما تي المرتبط بحمأل الريتيونَويك  

ROR-GAMMA-T 

(54) Invention Title: 

TRIFLUOROMETHYL ALCOHOLS AS 

MODULATORS OF ROR-GAMMA-T 

 الملخص( 30)

 

 .Iبالصي ة مركبات على االختراع هاا يشتمل

 

 
و A1و Xمن كل تعريف على الوصففف يشففتمل حيث 

A2 وA3 وA4 وR1 وR2 وR3 هفففاا يتضففففففمن 

ا االختراع  متالزمة تحسفففين أو لمعالجة رريقة أيضفففب

 أو المتالزمة تكون مرض،حيفث أو اضففففففطراب أو

 المفاصففل التهاب هو الماكور أوالمرض االضففطراب

 أيضففففففا االختراع أوالصففففففدفية. يتعلق الروماتويد 

-ROR-GAMMA المستقبل نشار لتعديل بطريقة

T    فّعالة كمية طائهبفرع وكلفك ثفدييّ  كفائن لفدى 

ا بففالصففففففي ففة  األقففل على واحففد مركففب من عالجيففب

 1 لعنصرالحماية

(57) Abstract 

The present invention comprises 

compounds of Formula I.  

 

 
wherein: X, A1, A2, A3, A4, R1, R2, and 

R3 are defined in the specification. The 

invention also comprises a method of 

treating or ameliorating a syndrome, 

disorder or disease, wherein said 

syndrome, disorder or disease is 

rheumatoid arthritis or psoriasis. The 

invention also comprises a method of 

modulating ROR-GAMMA-T activity in a 

mammal by administration of a 

therapeutically effective amount of at least 

one compound of claim 1. 
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UNITED KINGDOM 

  ( المالكون:01)

 خليل أبو الرب

(71) Applicant:  

Khalil ABU AL-RUBB 

  ( المخترعون:01)

 خليل أبو الرب

(72) Inventors:  

Khalil ABU AL-RUBB 

 .Agent : SABA & CO (74) كريةسابا وشركاهم للملكية الف( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 :  ( التصنيف الدولي15)

F03D1/02; F03D7/02 

(51) INT. CL. : F03D1/02; F03D7/02 

 ( عنوان االختراع:34)

 بيننظام ترتيب وتنظيم شفرات التور  

(54) Invention Title: 

TURBINE BLADE ARRANGEMENT 

 الملخص( 15)

تشففتمل على تجهيزة ريشففة  07تجهيزة تربين ريار 

قابلة الدوران أولى، وتجهيزة ريشففففففة قابلة الدوران 

ثانية. تشففكل تجهيزة الريشففة األولى جزء من تربين 

وتشكل تجهيزة الريشة اثانية جزء  06الريار األول 

. يمكن أن ينتج تربين 04الريففار الثففاني  من تربين

قوة دوارة لتربين الريففار األول  04الريففار الثففاني 

. في سففففففرعات ريار أقل من المتطلبة لتشفففففف يل 06

، يمكن أن يكون التربين الثفففاني 06التربين األول 

 .06قابل التش يل ويزود الطاقة للتربين األول  04
 

(57) Abstract 

A wind turbine arrangement 70 

comprising a first rotatable blade 

arrangement and a second rotatable blade 

arrangement.  The first blade 

arrangement forms part of a first wind 

turbine 76 and the second blade 

arrangement forms part of a second wind 

turbine 74. The second wind turbine 74 

can produce a rotative force to the first 

wind turbine 76.  At wind speeds below 

that required to operate the first turbine 

76, the second turbine 74 may be operable 

and provide power to rotate the first 

turbine 76. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170426&CC=EP&NR=3158192A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170426&CC=EP&NR=3158192A1&KC=A1
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 Patent No. 3573 (11) 3303:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0278 (21) 1713/7101 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 10/11/2015 (22) 17/11/1713 خ الطلب :( تاري11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/700،601  

61/700،000  

61/130،464  

(31) No. :  

 62/077,672  

62/077,799  

62/137,464  

 ( التاريخ:31)

17/11/1714 

17/11/1714 

14/73/1713 

(32) Date: 

10/11/2014 

10/11/2014 

24/03/2015 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

 الواليات المتحدة االمريكية

 الواليات المتحدة االمريكية

(33) Country: 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 النيالم فارماسيوتيكالز، إنك.

(71) Applicant:  

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 

  ( المخترعون:01)

كاالنثوتاثيل جي. راجيف ; مارتن ماير ;  غري ور  

لورينزينو ; فاسانت جادها  ;  -هينكل ; الورا سيب

 ستيوارت ميلشتاين ;  موثياه مانوهاران

(72) Inventors:  

Kallanthottathil G. Rajeev ; Martin 

Maier ; Gregory Hinkle      ; Laura Sepp-

Lorenzino ;  Vasant Jadhav ;  Stuart 

Milstein ; Muthiah Manoharan 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual (74) ابو غزالة للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

Property 

 ;A61K31/713     :( التصنيف الدولي15)

C12N15/113 

 

(51) INT. CL. :  A61K31/713; C12N15/113 

 ن االختراع:( عنوا34)

 B (HBV)لفيروس الكبد    iRNAتركيبات   

 ورر  الستخدامها

(54) Invention Title: 

HEPATITIS B VIRUS (HBV) iRNA 

COMPOSITIONS AND METHODS OF 

USE THEREOF 

 الملخص( 15)

، على سفففبيل RNAi بعوامل يتعلق االختراع الحالي

مزدوجة الجديلة، تسفففففتهد   RNAi المثال،عوامل

، ورر  السفففتخدام B (HBV) ينوم فيروس الكبدج

هاه لتثبيط التعبير عن واحد أو أكثر  RNAi عوامل

ورر  لعالج خاضفففعين مصفففابين  HBV من جينات

، HBVو/ أو اضفففطراب متعلق بـفففففففف HBV بعدوى

 . B على سبيل المثال، عدوى مزمنة بفيروس الكبد

(57) Abstract 

The present invention relates to RNAi 

agents, e.g., double-stranded RNAi agents, 

targeting the hepatitis B virus (HBV) 

genome, and methods of using such RNAi 

agents to inhibit expression of one or more 

HBV genesand methods of treating 

subjects having an HBV infection and/or 

HBV-associated disorder, e.g., chronic 

hepatitis B infection. 
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 Patent No. 3574 (11) 3304( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2013/0111 (21) 1713/7111( رقم الطلب : 11)

 Filed: 21/04/2013 (22) 11/74/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 1116611721 

(31) No. :  

 12166110.2 

 ( التاريخ:31)

37/74/1711 

(32) Date: 

30/04/2012 

  :( الدولة33)

 مكتب البراءات االوروبي 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  :ون( المالك01)

 تيلوتس فارما ايه جي

(71) Applicant:  

Tillotts Pharma AG 

  ( المخترعون:01)

د كلو-توماس بوزر ; روبرتو برافو غونزاليز ; فريدريك جان

 غوتيه

(72) Inventors:  

Thomas BUSER ; Roberto  BRAVO GONZALEZ 

; Frederic Jean-Claude GOUTTE 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property (74) بي اجنتس .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

T.M.P Agents 

 ;A61K31/606    :  ( التصنيف الدولي31)

A61K47/32; A61K47/36; A61K9/00; A61K9/28 

(51) INT. CL. : A61K31/606; A61K47/32; 

A61K47/36; A61K9/00; A61K9/28 

 ( عنوان االختراع:34)

 تركيبة عقار كو إرال  مت خر

(54) Invention Title: 

A delayed release drug formulation 

 ( الملخص30)

يتم الحصفففففففول على عقفففار كو إرال  متففف خر الى القولون من 

بة كات إرال  مت خر تشفففففففتمل على جزء رئيسفففففففي وربقة تركي

ت ليف لهاا الجزء الرئيسفي. يشفتمل الجزء الرئيسي على عقار 

وتشفففففففتمل ربقة الت ليف على ربقة خارجية وربقة واحدة على 

األقففل مففا بين الجزء الرئيسفففففففي والطبقففة الخففارجيففة التي يتم 

 اختيففارهففا من المجموعففة التي تتكون من ربقففة عففازلففة وربقففة

داخلية. حيث تشفففتمل الطبقة الخارجية الماكورة على مزيج من 

مواد أولى بوليميريفففة والتي هي عرضفففففففففة لهجوم البكتيريفففا 

الموجودة في القولون ويكون للمواد البوليميريففة الثففانيففة كات 

أو أعلى من كلك،  3درجة حموضفففففة بدرجة تصفففففل إلى حوالي 

 ثة والتي هيتشفففففففتمفل الطبقفة الداخلية على مواد بوليميرية ثال

قابل للاوبان في السفففوائل المعوية او سفففوائل الجهاز الهضفففمي 

ويجر  إختبفففار المواد البوليميريفففة الثفففالثفففة من حمأل بولي 

كربوكسفففففففيليففة محيففدة بشفففففففكففل جزئي على األقففل وبوليمر غير 

أيونيففة. وفي التجسفففففففيففدات التي تكون في المواد البوليميريففة 

تمل الطبقة الداخلية على الثالثة هي بوليمرات غير أيونية، تشفففف

أحد العوامل المنظمة على األقل وقاعدة. تشفففتمل الطبقة العازلة 

على بوليمر غير ايوني الفا  يكون قابل للاوبان في السفففففففوائل 

المعويففة او سفففففففوائففل الجهففاز الهضفففففففمي. حيففث تطبق الطبقففة 

الخففارجيففة مبففاشفففففففرة على الطبقففة الففداخليففة او الطبقففة العففازلففة 

طاء الت ليف الا  يتم تشفففكله من مزج باسفففتخدم مسفففتحضفففر غ

المواد البوليميرة األولى في وسفففففففط مففائي م  مففادة بوليمريففة 

ثفانية في وسفففففففط عضفففففففو . ووتضفففففففمن مزايا التركيبات وفقا 

لالختراع الحالي على مواد تسفففففري  تحلل العقار عندما يتعرض 

لظرو  القولون ممفا يخفأل أو يزيل ت ثير الطعام و/أو الكحول 

 .لعقار بعد تناولهعلى تحرر ا

(57) Abstract 

Delayed release of a drug to the colon is achieved 

from a delayed release formulation comprising a 

core and a coating for the core.  The core comprises 

a drug and the coating comprises an outer layer 

and at least one layer between the core and the 

outer layer selected from the group consisting of an 

isolation layer and an inner layer.  The outer layer 

comprises a mixture of a first polymeric material 

which is susceptible to attack by colonic bacteria, 

and a second polymeric material which has a pH 

threshold at about pH 5 or above.  The inner layer 

comprises a third polymeric material which is 

soluble in intestinal fluid or gastrointestinal fluid, 

said third polymeric material being selected from 

an at least partially neutralised polycarboxylic acid 

and a non-ionic polymer.  In embodiments in which 

the third polymeric material is a non-ionic 

polymer, the inner layer comprises at least one of a 

buffer agent and a base.  The isolation layer 

comprises a non-ionic polymer which is soluble in 

intestinal fluid or gastrointestinal fluid.  The outer 

is applied directly to the inner layer or the isolation 

layer using a coating preparation formed by 

combining the first polymeric material in an 

aqueous medium with a second polymeric material 

in an organic medium.  Advantages of formulations 

according to the present invention include 

accelerated release of the drug when exposed to 

colonic conditions and reduction or elimination of 

a food and/or alcohol effect on drug release after 

administration. 
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(31) No. :  

 62/101,488 

 ( التاريخ:31)

70/71/1713 

(32) Date: 

09/01/2015 

 ( الدولة: 33)

 االمريكيةالواليات المتحدة  

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ايلي ليلي اند كومباني

(71) Applicant:  

ELI LILLY AND COMPANY 

  ( المخترعون:01)

بين ت كريستر بوكفست ; تامر كوسكان ; روبرت 

 فيرنانديز-تشادويك كمنز ; جورجيه السينا

(72) Inventors:  

Bengt Krister BOKVIST ;  Tamer 

Coskun ;  Robert Chadwick CUMMINS ;  

Jorge Alsina-Fernandez 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

  :  ( التصنيف الدولي31)
C07K14/605 ;C07K14/575 ;A61K38/26 

(51) INT. CL. : 

A61K38/26; C07K14/575; C07K14/605 

 ( عنوان االختراع:34)

 GLP-1و GIPمركبات مساعد مشتر، من   

(54) Invention Title: 

GIP AND GLP-1 CO-AGONIST 

COMPOUNDS 

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحفففالي بمركبفففات محفففاكيفففة لبببتيفففد 

إنكرتين مزدوج تحفز مستقبالت كل من البولي ببتيد 

الُمفرز ل نسففففولين المعتمد على الجلوكوز البشففففر  

(PIN والببتيفد )الشففففففبيه بالجلوكاجون ) 1PPN-

ن أن تكون مفيدة في عالج مرض السكر  (، ويمك1

 (.(1/) 1من النوع 

(57) Abstract 

The present invention relates to dual 

incretin peptide mimetic compounds that 

agonize receptors for both human glucose-

dependent insulinotropic polypeptide 

(GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-

1), and may be useful for treating type 2 

diabetes mellitus (T2D). 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171115&CC=EP&NR=3242887A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171115&CC=EP&NR=3242887A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171115&CC=EP&NR=3242887A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171115&CC=EP&NR=3242887A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171115&CC=EP&NR=3242887A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171115&CC=EP&NR=3242887A1&KC=A1
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3306( رقم البراءة : 11)  (11) Patent No. 3576 

1716/7710( رقم الطلب : 11)  (21) Appl. No. 2016/0029 

16/71/1716( تاريخ الطلب : 11)  (22) Filed: 16/02/2016 

:( بيانات األسبقية37)    (23) Priority Data: 

 ( الرقم:31)

111،116 / 61 

(31) No. :  

 62/121,116 

ريخ:( التا31)  

16/71/1713  

(32) Date: 

26/02/2015 

  :( الدولة33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

:ون( المالك01)   

 ايلي ليلي اند كومباني

(71) Applicant:  

ELI LILLY AND COMPANY 

( المخترعون:01)   
:البرتو ألفارادو مانسو  ;جيرونغ لو ;ديفيد درايفر 

هياشيلو   

(72) Inventors:  

Alberto ALVARADO ; David DRIVER ;  

Jirong LU ;  Mansuo Lu HAYASHI 

( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)  (74) Agent : SABA & CO. 

INTELLECTUAL PROPERTY 

  :( التصنيف الدولي31)

A61K39/00; A61P25/28; C07K16/18   
(51) INT. CL. : 

A61K39/00; A61P25/28; C07K16/18 
 عنوان االختراع:( 34)
  واستخداماتها TAU  لـ أجسام مضادة 

(54) Invention Title: 

ANTIBODIES TO TAU AND USES 

THEREOF 

( الملخص30)  

يتعلق االختراع الحالي ب جسام مضادة أحادية النسيلة 

بشر ، تركيبات تشتمل على أجسام  tau لناتج تكتل

سام الماكورة، ورر  استخدام األج tau مضادة لـ

الماكورة لعالج أمراض التنكس  tau المضادة لـ

العصبي التي تتضمن مرض آلزهايمر، الشلل 

 .التدريجي فو  النوو  وداء بيك

(57) Abstract 

Monoclonal antibodies to human tau 

aggregate, compositions comprising such 

tau antibodies, and methods of using such 

tau antibodies for the treatment of 

neurodegenerative diseases including 

Alzheimer’s disease, Progressive 

Supranuclear Palsy and Pick’s disease. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
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 61/333495 
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11/73/1717 

(32) Date: 

11/05/2010 

 ( الدولة: 33)
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(33) Country: 
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(71) Applicant:  
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(72) Inventors:  

Wenhua Wang ; Thomas C. Joseph ; 

Todd Outwin 
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 :  ( التصنيف الدولي15)
A61 ;A61K31/7042 ;A61K31/7004 ;A61K31/381

A61P ;A61K9/28 ;61K9/20A ;A61K47/38 ;K47/26
3/10 

(51) INT. CL. : 

A61K31/381; A61K31/7004; A61K31/7042; A61K47/
26; A61K47/38; A61K9/20; A61K9/28; A61P3/10 

 وان االختراع:( عن34)

 -D-)بيتا-1صيغ صيدالنية تشمل مشتقات   

ثينيل ميثيل بنزين كمثبطات -1-غلوكوبيرانوسيل( 

SGLT 

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL 

FORMULATIONS COMPRISING 1-

(BETA-D-GLUCOPYRANOSYL)-2-

THIENYLMETHYLBENZENE 

DERIVATIVES AS INHIBITORS OF 

SGLT 

 خصالمل( 30)
 

يتعلق االختراع الحالي بصياغات محتوية على مركبات 

 ،(I) الصي ة

 

S

R1

O

OH

OH

OH

HO

R2

 
  

(I)  

 .أو عقار أولي منه، أو ملحه المقبول صيدلياب 

(57) Abstract 

The present invention relates to 

formulations including compounds of 

Formula (I),  

 

S

R1

O

OH

OH

OH

HO

R2

 
(I)  

or prodrug, or a pharmaceutically 

acceptable salt thereof. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130320&CC=EP&NR=2568988A1&KC=A1
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3578 (11) 3301:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2013/0182 (21) 1713/7111 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 16/06/2013 (22) 16/76/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 107،1 711 1711 17 

(31) No. :  

102012011890.2 

 ( التاريخ:31)

13/76/1711 

(32) Date: 

15/06/2012 

  :( الدولة33)

 المانيا 

(33) Country: 

GERMANY 

  :ون( المالك01)

 كوناريس ريسيرتش انستيتيوت ايه جي

(71) Applicant:  

CONARIS Research Institute AG 

  ( المخترعون:01)

 جيورغ وايتزيغ ; دير، سي ريت

(72) Inventors:  

Georg Waetzig ; Dirk Seegert 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

  :  ( التصنيف الدولي31)
A61P35/ ;A61K9/00 ;A61K31/455 ;A61K31/405

00 

(51) INT. CL. : 

A61K31/405; A61K31/455; A61K9/00; A61P35/00 

 ( عنوان االختراع:34)

تركيبة صيدالنية تحتو  على حمأل النيكوتينيك و   

أو التربتوفان احداث ت ثير  /د و أو النيكوتينامي /

 إيجابي على الوسط البكتير  الموجود في االمعاء

(54) Invention Title: 

A pharmaceutical composition containing 

nicotinic acid and/or nicotinamide and/or 

tryptophan for positively influencing the 

intestinal microbiota 

 خصالمل( 30)

يتعلق االختراع الحففالي بتركيبففة صففففففيففدالنيففة جففديففدة 

تحتو  على حمأل النيكوتينيففك أو النيكوتينففاميففد أو 

التربتوففان أو المركبفات كات الصففففففلة للت ثير إيجابياب 

على الجراثيم المعويفة. في نماكج معينة ، يتم تحرير 

التركيبة الصيدالنية جزئيبا أو كليبا في األمعاء الدقيقة 

 اء الفففففففففف ففففففففففلففففففففففيففففففففففظففففففففففة.أو األمففففففففففعفففففففففف
 

(57) Abstract 

The present invention relates to a new 

pharmaceutical composition containing 

nicotinic acid, nicotinamide, tryptophan 

or related compounds for positively 

influencing the intestinal microbiota. In 

certain embodiments, the pharmaceutical 

composition is partially or entirely 

released into the small intestine or large 

intestine. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150422&CC=EP&NR=2861229A1&KC=A1
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3579 (11) 3300:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0237 (21) 1713/7130 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 22/09/2015 (22) 11/70/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/736،114 

(31) No. :  

 62/056,284 

 ( التاريخ:31)

16/70/1714 

(32) Date: 

26/09/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 لو، ثيرابيوتكس انك.

(71) Applicant:  

luc therapeutics, inc  

  ( المخترعون:01)

فولكمان ; فرانك   ديفيد.ار اندرسون ; روبرت  ايه.

 اس. مينيتي

(72) Inventors:  

David R. ANDERSON ;  Robert 

A.VOLKMANN ;  Frank S.MENNITI 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 C07D209/52 (51) INT. CL. : C07D209/52    :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)

من  NR2Bُمعِدالت تفاغرية سالبة لمستقبل   

-ثامن هيدرو-أوكسي أريل-5-ألكيل أريل-Nالمركب 

 بيرول [C]خماسي الحلقة 

(54) Invention Title: 

N-ALKYLARYL-5-OXYARYL- 

OCTAHYDRO-

CYCLOPENTA[C]PYRROLE 

NEGATIVE ALLOSTERIC 

MODULATORS OF NR2B 

 خصالمل( 15)

يتعلق االختراع الحففالي بُمعففِدالت تفففاغريففة سفففففففالبففة 

 -3-ألكيل أريل-Nمن المركب  NR2Bلمسفففففتقبالت 

[ بيرول cخماسي الحلقة ]-ثامن هيدرو-أوكسي أريل

 :Iمفيدة في عالج األمراض العصبية كات الصي ة 

 

 
(I   ) 

 

` كمفففا Y، و R1 ،R2 ،L1 ،L2 ،X ،Yحيفففث 

 وصفت في الوصف التفصيلي.

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to N-

alkylaryl-5-oxyaryl-

octadihydrocyclopent[c]pyrrole negative 

allosteric modulators of NR2B receptors 

useful in the treatment of neurological 

diseases having the Formula I: 

 
  (I) 

 

where R1, R2, L1, L2, X, Y, and Y’ are 

described therein. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3580 (11) 3317:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2014/0058 (21) 1714/7731 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 27/02/2014 (22) 10/71/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/001،177 

(31) No. :  

 61/792،800 

 ( التاريخ:31)

13/73/1713 

(32) Date: 

15/03/2013 

 لة: ( الدو33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ايلي ليلي اند كومباني

(71) Applicant:  

ELI LILLY AND COMPANY 

  ( المخترعون:01)

ديريك ريان ويتشير ; كاثرين براوتي ام بيدلير ; 

جيفير  ستريتمان بويليس ; بيث ان ستريفلير ; 

   كيكليكريستين كا

(72) Inventors:  

Derrick Ryan Witcher ; Catherine 

Brautigam BEIDLER ; Jeffrey Streetman 

BOYLES ; Beth Ann STRIFLER ; 

Kristine Kay KIKLY 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;C07K16/18    :( التصنيف الدولي31)

C07K16/24 

(51) INT. CL. : C07K16/18; C07K16/24 

 ( عنوان االختراع:34)

 شامل ELR+ CXCأجسام مضادة لكيموكين   

(54) Invention Title: 

Pan-ELR+ CXC CHEMOKINE 

ANTIBODIES 

 الملخص( 30)

ا  يتعلق االختراع الحالي ب جسفام مضادة ترتبط تحديدب

فيد . تEPR  CXCية السبعة بالكيموكينات البشفر

األجسفام المضادة وفقبا لالختراع في عالج العديد من 

األمراض االلتهفففابيفففة/كاتيفففة المنفففاعفففة، مثفففل مرض 

(، والصدفية اللويحية، والبثار (IEالتهاب األمعاء )

الراحي األخمصفففي; والسفففرران، مثل سفففرران الكلى 

 أو سرران المبيأل.

(57) Abstract 

Antibodies are provided that specifically 

bind seven human ELR+ CXC 

chemokines.  The antibodies of the 

invention are useful for treating various 

inflammatory/autoimmune diseases, such 

as inflammatory bowel disease (IBD), 

plaque psoriasis, and palmoplantar 

pustulosis; and cancer, such as renal 

cancer or ovarian cancer. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3581 (11) 3311:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2015/0256 (21) 1713/7136 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 18/10/2015 (22) 11/17/1713 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/701،106 

(31) No. :  

 62/072,196 

 ( التاريخ:31)

10/17/1714 

(32) Date: 

29/10/2014 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ايلي ليلي اند كومباني

(71) Applicant:  

ELI LILLY AND COMPANY 

  ( المخترعون:01)

جيريمي شولنبيرغ يور، ; ماثيو جوزيف فيشير ; 

اثرين كماثيو ألين شيفلير ; ستيفن لي كوكليش ; 

مار   بارتريدجي ; االن  ام وارشوسكا  ; بيتر  

 رودولف مانينين

(72) Inventors:  

Jeremy Schulenburg York ; Matthew 

Joseph Fisher ; Matthew Allen Schiffler ; 

Steven Lee Kuklish ; Katherine Marie 

PARTRIDGE ; Alan M. 

WARSHAWSKY ; Peter Rudolph 

Manninen 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/451     :( التصنيف الدولي31)

A61K31/4709; A61K31/506; 

A61P19/02; A61P29/00; C07D211/62; 

C07D401/04; C07D405/14 

(51) INT. CL. :  A61K31/451; 

A61K31/4709; A61K31/506; A61P19/02; 

A61P29/00; C07D211/62; C07D401/04; 

C07D405/14 

 ( عنوان االختراع:34)

بيبيريدين جديدة مفيدة لتثبيط إنزيم -مركبات ميثيل  

 ميكروسومي E2بروستاجالندين  1-سينثاز 

(54) Invention Title: 

 Novel Methyl-Piperidine Compounds 

Useful for Inhibiting  Microsomal 

Prostaglandin E2 Synthase-1 

 الملخص( 30)

 

يتعلق االختراع الحالي بتوفير مركبات لها الصي ة 

 ، أو ملح مقبول صيدليبا منها،1

  
 

 

 

1، 

على النحو الموصو   P، وR ،R1حيث تكون 

هنا; رر  لتحضير المركبات; واستخدام المركبات 

 لعالج األلم و/أو االلتهاب المصاحب اللتهاب

 المفاصل أو االلتهاب العظمي المفصلي.

 

(57) Abstract 

The present invention provides 

compounds of Formula 1, or a 

pharmaceutically acceptable salt thereof, 

 

 
 

 1, 

where R, R1, and G are as described 

herein; methods of preparing the 

compounds; and use of the compounds to 

treat pain and/or inflammation associated 

with arthritis or osteoarthritis. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3582 (11) 3311( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2016/0017 (21) 1716/7710( رقم الطلب : 11)

 Filed: 31/01/2016 (22) 31/71/1716( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

  

(31) No. :  

  

 ( التاريخ:31)

 
(32) Date: 

 

 ( الدولة: 33)

  
(33) Country: 

 

  ( المالكون:01)

 فيت اس.بي.ايه.

(71) Applicant:  

FITT S.P.A. 

  ( المخترعون:01)

ميزاليرا، أليساندرو ;  فيجولو، فالنتينو ;  باتاغليا، لوكا ;  

 بيترونيلي، اندريا

(72) Inventors:  

MEZZALIRA, Alessandro ;  VIGOLO, Valentino 

; BATTAGLIA, Luca ; PETRONILLI, Andrea 

 Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property (74) بي اجنتس .ام  .( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية تي 04)

T.M.P Agents 

 ;B29C47/00; B29C47/02    :( التصنيف الدولي31)

B29C47/06; B29C48/355; B29C55/22; 

B29D23/00; B32B27/12; F16L11/08; 

F16L11/12 

(51) INT. CL. :  B29C47/00; B29C47/02; 

B29C47/06; B29C48/355; B29C55/22; B29D23/00; 

B32B27/12; F16L11/08; F16L11/12 

 ( عنوان االختراع:34)

خرروم مرن قابل لالمتداد، ورريقة وخط إنتاج لتصنيعه 

 باستمرار

(54) Invention Title: 

EXTENSIBLE FLEXIBLE HOSE, AND 

METHOD AND PRODUCTION LINE FOR 

CONTINUOUSLY MANUFACTURING 

THEREOF   

 ( الملخص30)

خرروم مرن لنقل السوائل، ال سيما خرروم حديقة مرن لنقل 

( 17المياه يتضمن الخرروم: ربقة داخلية واحدة على االقل )

خارجية واحدة  مصنوعة من مادة بوليمرية مرنة أولى; وربقة

مصنوعة من مادة بوليمرية مرنة ثانية;   (17على األقل )

( تتوسط بين 47، 37وربقة نسيج تقوية واحدة على األقل )

( وربقة خاريجة 17ربقة داخلية واحدة على األقل ماكورة )

( مصنوعة من مادة بوليمرية مرنة ثانية; 17واحدة على األقل )

( تتوسط بين 47، 37األقل )وربيقة نسيج تقوية واحدة على 

( وربقة خارجية 17ربقة داخلية واحدة على األقل ماكورة )

(. تقترن الطبقة الداخلية الواحدة على 17واحدة على األقل )

( بشكل 17( بالطبقة الخارجية الواحدة على األقل )17األقل )

( داخليا الا  إليه يتم 37تبادلي لتشكيل جزء انبوبي وحدو  )

(. يكون 47، 37نسيج التقوية الواحدة على األقل )دمج ربقة 

( مرونة بحيث يزداد روله تلقائيا 37للجزء األنبوبي الوحدو  )

عند حدوث الض ط العامل الناجم عن السائل المتدفق خالله ليزيد 

روله األصلي بحيث يسترده تلقائيا بمجرد توقف الض ط العامل 

ة نسيج تقوية واحدة ليعود مرة أخرى لطوله األصلي. تكون ربق

( قابل لالنتقال من حالة تكوين استراحة 47، 37على األقل )

التي تكون عليها عند توقف الض ط العامل الى حالة تكوين عامل 

التي تكون عليها عندما يزداد رول جزء أنبوبي وحدو  ماكور 

 .( عند حدوث الض ط العامل والعكس بالعكس37)

(57) Abstract 

A flexible hose for transporting fluid, particularly 

a flexible garden hose for transporting water. The 

hose comprises: at least one inner layer (10) made 

of a first elastic polymeric material; at least one 

outer layer (20) made of a second elastic polymeric 

material; at least one textile reinforcement layer 

(30, 40) interposed between said at least one inner 

layer (10) and at least one outer layer (20). The at 

least one inner layer (10) and the at least one outer 

layer (20) are reciprocally coupled to form a 

unitary tubular member (50) internally to which 

the at least one textile reinforcement layer (30, 40) 

is embedded. The unitary tubular member (50) has 

an elasticity such to automatically elongate upon 

the working pressure given by the liquid flowing 

therethrough to increase its original length and 

such to automatically recovery once the working 

pressure stops for assuming again the original 

length. The at least one textile reinforcement layer 

(30, 40) is susceptible to move from a rest 

configuration that has when the working pressure 

stops to a working configuration that has when said 

unitary tubular member (50) elongates upon the 

working pressure and vice-versa. 
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مشتقات سلفامويل بيروالميد واستخدامها كادوية لمعالجة 

 التهاب الكبد نوع بي

(54) Invention Title: 

SULPHAMOYLPYRROLAMIDE 

DERIVATIVES AND THE USE THEREOF AS 

MEDICAMENTS FOR THE TREATMENT OF 

HEPATITIS B 

 ( الملخص30)

 مثبطات تتكاثر اتش بي في كات الصي ة ) ا  د  ( 

 

 
 

بمفا فيهفا االشفففففففكفال االيزومريفة الفراغيفة وأمالحهفا وهيدراتها 

 R4الى   R6كما هو محدد هنا.   ومميعفاتها حيث يكون معنى

  Ra ،X الى   Rd و 

كمفففا يتعلق االختراع الحفففالي بعمليفففات لتحضفففففففير المركبفففات 

الماكورة المحتوية عليها واسففففففتخدامها لوحدها او باالتحاد م  

 مثبطات اتش بي في اخرى في المعالجة بواسطة اتش بي في .

(57) Abstract 

Inhibitors of HBV replication of Formula (ID) 

 

 
 

including stereochemically isomeric forms, and 

salts, hydrates, solvates thereof, wherein X, Ra to 

Rd  and R4 to R6 have the meaning as defined 

herein.The present invention also relates to 

processes for preparing said compounds, 

pharmaceutical compositions containing them and 

their use, alone or in combination with other HBV 

inhibitors, in HBV therapy. 

. 
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F24S10/40; F24S10/50; F24S10/70; 

F24S20/20; F24S20/30; F24S23/70; 

F24S23/79; F24S40/55 

(51) INT. CL. : F24S10/30; F24S10/40; 

F24S10/50; F24S10/70; F24S20/20; 

F24S20/30; F24S23/70; F24S23/79; 

F24S40/55 

 ( عنوان االختراع:34)

 جهاز اسفففتقبال شفففمسفففي يشفففتمل على فتحات ضفففوء

 وغال  مائي لتبريد فتحات الضوء

(54) Invention Title: 

SOLAR RECEIVER COMPRISING 

LIGHT APERTURES AND A WATER 

JACKET FOR COOLING THE LIGHT 

APERTURES   

 ( الملخص30)

جهاز اسفتقبال راقة شففمسفية يتضففمن: لوحات دثار مائي 

كل منها له جانب السففففففتقبال الضففففففوء وجانب خلفي م  

نيوم م لق سفدود للماء محدد بينها; فتحات ضفوء تمر بلي

من خالل البلينيوم الم لق السدود للماء الستقبال الضوء 

من الجوانب المستقبلة للضوء من لوحات الدثار المائي; 

فجوة وسفففففط نقل حرارة محددة بين الجوانب الخلفية من 

لوحات الدثار المائي ولوحة خلفية اسففففففطوانية; وأنابيب 

وء مقترنة بصريا م  فتحات الضوء وتمتد إلى توجيه ض

في بعأل التجسففففففيدات فرن   فجوة وسففففففط نقل الحرارة.

نهايات فتحات الضففففوء عند جانب اسففففتقبال الضففففوء من 

لوحفة الفدثفار المفائي تكون ملحومة م  بعضففففففها البعأل 

لفتحفففديفففد جزء على األقفففل من الجفففانفففب المسففففففتقبفففل 

 ن يتممسففتقبل راقة شففمسففية اسففطواني يمكن أ  للضففوء.

إنشاءه باستخدام عدد وافر من لوحات دثار مائي من هاا 

القبيل معد م  الجوانب المسففففتقبلة للضففففوء الخاصففففة به 

 .التي تواجه الخارج

(57) Abstract 

A solar receiver includes: water jacket panels 

each having a light?receiving side and a back 

side with a watertight sealed plenum defined 

in?between; light apertures passing through 

the watertight sealed plenums to receive light 

from the light-receiving sides of the water 

jacket panels; a heat transfer medium gap 

defined between the back sides of the water 

jacket panels and a cylindrical back plate; and 

light channeling tubes optically coupled with 

the light apertures and extending into the heat 

transfer medium gap. In some embodiments 

ends of the light apertures at the light 

receiving side of the water jacket panel are 

welded together to define at least a portion of 

the light-receiving side. A cylindrical solar 

receiver may be constructed using a plurality 

of such water jacket panels arranged with 

their light-receiving sides facing outward. 
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نظام أساسات األبراج ورريقة لتركيب نظام   

 األساسات ل براج

(54) Invention Title: 

Foundation system for towers and 

method for installing the foundation 

system for towers 

 الملخص( 30)

ام أسفففاس ألبراج، وخاصففففة لتوربينات ريار على نظ

البر، يتضففففففمن عمود مركز  يطمر أو يطمر جزئيا، 

ويفضففل أن يكون أجو  ويتشففكل عن رريق دواسففر 

مصنوعة من خرسانة مسبقة الصن ، وبالرة سفلية 

مسفطحة بشفكل أسفاسفي ومطمورة بالكامل، ووسائل 

دعم جفانبيفة في شففففففكفل دعامات مائلة توصففففففل عند 

العلويففة م  العمود المركز  وعنففد نهففايتهففا نهففايتهففا 

السفففلية م  البالرة السفففلية، والتي يفضففل أن تطمر 

بففالكففامففل. يق  برج الريففار على العمود الرئيسففففففي 

المطمور جزئيا.  يمكن أن يتضففففففمن نظام األسففففففاس 

عناصفر سففلية أخرى موصولة م  البالرة السفلية، 

  مثفل األضففففففالع الشففففففعاعية أو العوارض المحيطية.

يفضل أن تكون الدعامات هي عناصر مصنعة مسبقا 

تنطو  على نظفام ربط فعال واقتصففففففاد  عن رريق 

ااجهاد المسففبق.  يضففخم نظام األسففاس جزء الوزن 

ل ساس عن رريق الثقل المتكون من التربة أو مادة 

الصففففففابورة ممفا يسففففففمح باقتصففففففاد مهم في المواد 

 اانشائية ل ساس.

(57) Abstract 

Foundation system for towers, especially 

for onshore wind turbines, comprising a 

central shaft buried or partially buried, 

preferably hollow and formed by dowels 

made from precast concrete, an essentially 

flat lower slab and completely buried, and 

lateral support means in the form of 

inclined struts that are joined at their 

upper end with the central shaft and at its 

lower end with the lower slab, and that are 

preferably entirely buried. The wind 

tower is located on the partly buried main 

shaft. The foundation system may 

comprise other lower elements connected 

with the lower slab, such as radial ribs or 

peripheral beams. The struts are 

preferably prefabricated elements 

incorporating an efficient and economical 

connection system by prestressing. The 

foundation system maximizes the fraction 

of the weight of the foundation by gravity 

generated by soil or ballast material, 

allowing an important economy in the 

structural materials of the foundation. 
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 بي اجنتس

(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual 

Property T.M.P Agents 

 ;A61K38/09    :ي( التصنيف الدول31)

A61K47/12; A61K9/00 

(51) INT. CL. : A61K38/09; A61K47/12; 

A61K9/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 تصني  الديجاريليكس

(54) Invention Title: 

Manufacture of Degarelix 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالي بطر  انتاج منتج 

وبرعادة  ديجاريليكس مجفف بالتجميد، والا ،

مجم/ مل، يظهر  17التشكيل بماء للحقن بكمية 

كما يتعلق .ملي باسكال ثانية 13لزوجة تصل حتى 

االختراع الحالي بمادة عقار ديجايليكس مجففة 

بالتجميد والتي تظهر، بااكابة في ماء يحتو  على 

باسكال  321مجم/مل، لزوجة تصل حتى  17كمية 

ر ديجاريليكس ثانية، وعمليات لتوفير مادة عقا

 .المجففة بالتجميد الماكورة

 

 

(57) Abstract 

The present invention provides methods 

for producing a lyophilized degarelix 

product which, upon reconstitution with 

water for injection in an amount of 20 

mg/ml, shows a viscosity of up to 15 

mPas.The present invention also provides 

a lyophilized degarelix drug substance 

which shows, upon dissolution in water in 

an amount of 20 mg/ml, a viscosity of up to 

3.2 mPas, and processes for providing this 

lyophilized degarelix drug substance. 
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ORAL DOSAGE FORMS OF 
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يتعلق االختراع الحالي بتركيبة صففففيدالنية تؤخا عن 

على بنداميوسففتين أو إسففتر أو  رريق الفم، وتشففتمل

ملح أو كوابة منه مقبولين صففففففيدالنيبا كمكون فعال، 

وسففففففواغ مقبول صففففففيفدالنيبا، يكون عبارة عن مادة 

خافضففففففة للتوتر السففففففطحي آلفة للماء وغير أيونية 

 .مقبولة صيدالنيبا

(57) Abstract 

In the present invention there is provided 

an oral pharmaceutical composition, 

comprising bendamustine or a 

pharmaceutically acceptable, ester, salt or 

solvate thereof as an active ingredient, and 

a pharmaceutically acceptable excipient, 

which is a pharmaceutically acceptable 

non-ionic hydrophilic surfactant. 
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  Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property (74) ( الوكيل : أبو غزاله للملكية الفكرية 04)

 ;A61K31/41; A61K31/4184    :( التصنيف الدولي31)

A61K31/428; A61K31/4439; A61P31/04; 

C07D401/10; C07D403/10; C07D403/12; 

C07D403/14; C07D407/14; C07D413/10; 

C07D413/14; C07D417/10; C07D417/14; 

C07D471/04 

(51) INT. CL. : A61K31/41; A61K31/4184; 

A61K31/428; A61K31/4439; A61P31/04; 

C07D401/10; C07D403/10; C07D403/12; 

C07D403/14; C07D407/14; C07D413/10; 

C07D413/14; C07D417/10; C07D417/14; 

C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)
ثنائي سلفوناميد -2 ، 1 -بنزين-تترازوليل -3مشتقات 

 الكتاماز -بيتا-كمثبطات ميتالو 

(54) Invention Title: 

3-TETRAZOLYL-BENZENE-1,2-

DISULFONAMIDE DERIVATIVES AS 

METALLO-BETA-LACTAMASE INHIBITORS  

 ( الملخص30)

الكتاماز معدني - ßيتعلق االختراع الحالي بمركبات من مثبط 

 :I لها الصي ة

 

 
 1Rو Z ،AR ،1X ،2Xوأمالر مقبولة صفففففففيدالنياب منها، حيث  

يتعلق كففالففك االختراع  تكون كمففا تم تعريفهففا في هففاا الطلففب.

معدني از الكتام- ß الحالي بتركيبات تشففففففتمل على مركب مثبط

وفقففاب لالختراع أو ملح مقبول صفففففففيففدالنيففاب منففه، ومففادة حففاملففة 

مقبولة صفففيدالنياب، اختيارياب في توليفة باسفففتخدام مضفففاد حيو  

بيتفا الكتام و/أو مثبط بيتا الكتاماز. يتعلق كالك االختراع بطر  

لمعالجة عدوى بكتيرية تشفففتمل على إعطاء مريأل كمية فعالة 

تراع، في توليفة باسفففففففتخدام كمية فعالة عالجيفاب من مركب االخ

الكتام - ßمن واحفد أو أكثر من مضفففففففادات حيويفة من  عالجيفاب 

واختيففاريففاب في توليفففة م  واحففد أو أكثر من مركبففات مثبط بيتففا 

الكتاماز. تعد مركبات االختراع مفيدة في الطر  الموصففوفة في 

 هاا الطلب للت لب على مقاومة المضاد الحيو .

 

 

(57) Abstract 

The present invention relates to metallo-ß-

lactamase inhibitor compounds of Formula I: 

 

 
 

 and pharmaceutically acceptable salts thereof, 

wherein Z, RA, X1, X2 and R1 are as defined herein. 

The present invention also relates to compositions 

which comprise a metallo- ß -lactamase inhibitor 

compound of the invention or a pharmaceutically 

acceptable salt therof, and a pharmaceutically 

acceptable carrier, optionally in combination with 

a beta lactam antibiotic and/or a beta-lactamase 

inhibitor.  The invention further relates to methods 

for treating a bacterial infection comprising 

administering to a patient a therapeutically 

effective amount of a compound of the invention, in 

combination with a therapeutically effective 

amount of one or more ß -lactam antibiotics and 

optionally in combination with one or more beta-

lactamase inhibitor compounds.  The compounds 

of the invention are useful in the methods described 

herein for overcoming antibiotic resistance. 
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(33) Country: 
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 وفارتيس ايه جين

(71) Applicant:  

Novartis AG 

  ( المخترعون:01)
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(72) Inventors:  

Julien Papillon ; Michael Scott VISSER ;  

Michael Luzzio 

 .Agent : SABA & CO (74) سابا وشركاهم للملكية الفكرية( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/506    :( التصنيف الدولي31)

A61P31/04; C07D401/14; C07D413/14 

(51) INT. CL. : A61K31/506; A61P31/04; 

C07D401/14; C07D413/14 

 ( عنوان االختراع:34)
 ورر  استخداماتها Cمثبطات كيناز البروتين   

(54) Invention Title: 

PROTEIN KINASE C INHIBITORS 

AND METHODS OF THEIR USE 

 الملخص( 30)
  

مفيدة لعالج  PKC. إن مثبطات PKCلقفد وصفففففففففت مثبطات 

، متضفففففففمنة أنواع معينة من PKCاألمراض المرتبطة بـففففففففففففف 

عند كميات  PKCالسفففففففررفان. لقفد تحسفففففففنفت فاعلية مثبطات 

جرعففة أقففل لتحقيق انحسففففففففار في نمو الورم ، قوة وفففاعليففة 

االمتصفففففففان ، الطواعيففة المعففديففة  ، PKمحسفففففففنففة ، مخطط 

 المعوية واالختيارية للكيناز.

(57) Abstract 

PKC inhibitors are disclosed.  The PKC 

inhibitors are useful for treating PKC 

associated diseases, including certain 

cancers.  The PKC inhibitors have 

improved efficacy at lower dosage 

amounts to achieve tumor regression, 

improved potency, PK profile, absorption, 

gastrointestinal tolerance and kinase 

selectivity. 
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(72) Inventors:  

ROD CLARKE ; RYAN J. CARPENTER 

; JOSEPH E. BLOMBERG ; ERIC L. 
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TAYLOR M. FINLEY ; NOAH 
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E02F3/00; G01M13/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 كيب تجميعة تاكلإزالة وتر  

(54) Invention Title: 

WEAR ASSEMBLY REMOVAL AND 

INSTALLATION 

 الملخص( 15)

يتعلق االختراع الحففالي بعمليففة وأداة لتركيفب وإزالففة 

أنواع متنوعففة من أجزاء التففككففل المسففففففتخففدمففة م  

معدات التشفففف يل األرضففففية. وتسففففمح العملية واألداة 

لتككل عند مسففففففافة للمشفففففف تل برزالة وتركيب أجزاء ا

آمنة حتى يكون المشففففف تل بعيد من الناحية الفيزيائية 

عن المخففارر المحتملففة لعمليففة اازالففة والتركيففب. 

ويمكن تشفففف يل األداة يدوياب عبر مشفففف ل أو يمكن أن 

 .تكون األداة شبه آلية أو أداة آلية بشكل كلي

(57) Abstract 

A process and tool for installing and 

removing various kinds of wear parts used 

with earth working equipment. The 

process and tool allows the operator to 

remove and install the wear parts at a safe 

distance so that the operator is physically 

remote from the potential risks of the 

removal and installation process. The tool 

may be manually operated via an operator 

or the tool may be a semi-automated or 

fully automated. 
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(33) Country: 
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(71) Applicant:  

OxThera Intellectual Property AB 

  ( المخترعون:01)

ارون كاولي ; اليزابيث ليندنر ; هيلينا كاولي ; 

 ماريا أكرمان

(72) Inventors:  

Aaron Cowley ; Elisabeth Lindner ; 

Helena Cowley ; maria akerman   

 .Agent : SABA & CO (74) ريةسابا وشركاهم للملكية الفك( الوكيل : 04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K35/74 :( التصنيف الدولي31)

A61K38/00; A61P3/00; A61P3/10 

(51) INT. CL. : A61K35/74; A61K38/00; 

A61P3/00; A61P3/10 

 ( عنوان االختراع:34)

مدرات االفراز مشتقة من اوكسالوباكتير   

 فورميجينيس

(54) Invention Title: 

SECRETAGOGUES DERIVED FROM 

OXALOBACTER FORMIGENES 

 الملخص( 15)

يتعلق هففاا االختراع بمركفب معزز اافراز المشففففففتق 

من بكتريا تكسففير األوكسففاالت، لالسففتخدام في عالج 

المرض المتعلق باألوكسففففففاالت و/أو اختالل التوازن 

المتعلق باألوكسففاالت في الفرد، حيث يتسففبب إعطاء 

زز اافراز في اختزال األوكسفففاالت في البول و/أو مع

أوكسفففففففاالت البالزمففا في الفرد. يتعلق هففاا االختراع 

لتركيبة صففيدالنية تتضففمن مثل مركب معزز اافراز، 

رريقففة لعالج الفرد الففا  يعففاني من المرض المتعلق 

 .باألوكساالت، ورريقة لتحضير معزز اافراز

(57) Abstract 

The present invention relates to a 

secretagogue compound derived from 

oxalate degrading bacteria, for use in the 

treatment of an oxalate related disease 

and/or oxalate related imbalance in a 

subject, wherein the administration of the 

secretagogue results in a reduction of 

urinary oxalate and/or plasma oxalate in 

the subject. The invention further relates 

to a pharmaceutical composition 

comprising such a secretagogue 

compound, a method for treating a subject 

suffering from an oxalate related disease, 

and to a method for preparing a 

secretagogue. 
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 ( التاريخ:31)

17/71/1713 

(32) Date: 

20/01/2015 

 الدولة:  (33)

 جمهورية كوريا 

(33) Country: 

REPUBLIC OF KOREA 

  ( المالكون:01)

 سي جيه هيلث كير كوربوريشن
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يونغ جو كيم; ايون سون كيم ; جي يون لي; هيو، 

وو لي ; جا  هونغ كويون ; سونغ اه لي ; كوانغ 

   ; دونغ هيون كو ;  سونغ بيونغ هيودو تشو

(72) Inventors:  

Young Ju KIM ;  Eun Sun KIM ;  Ji Yun 

LEE ;  Hyuk Woo LEE ;  Jae Hong 

KWEON ;  Sung Ah LEE ;  Kwang Do 

CHOI ; Dong Hyun KO ; Seung Pyeong 

HEO 
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INTELLECTUAL PROPERTY 

  :  ( التصنيف الدولي31)

C07K16/18 ;A61P25/28 ;A61K39/00 

(51) INT. CL. : 

A61K39/00; A61P25/28; C07K16/18 

 ( عنوان االختراع:34)

شكل بلور  جديد لمشتق بنزيميدازول ورريقة   

 تحضيره

(54) Invention Title: 

A NOVEL CRYSTALLINE FORM OF A 

BENZIMIDAZOLE DERIVATIVE AND 

A PREPARATION METHOD 

THEREOF   

 الملخص( 30)

يتعلق االختراع الحالي بشففففكل بلور  جديد لمشففففتق 

بنزيميدازول ورريقة تحضففففيره. إن الشففففكل البلور  

الجديد وفقاب لالختراع الحالي يت ير بصفففعوبة كيميائياب 

و/أو فيزيائياب في إرار شفففففرر ُمجهد بالضفففففوء رويل 

قفدرة حث األمفد، لفه اسففففففتررفابيفة منخفضففففففة، ولفه 

كهرباء سفاكنة منخفضة لل اية، وبالتالي يكون مفيداب 

للصفياغة، وبسبب االستقرار الممتاز للشكل البلور  

نفسففففففه، ففرنفه مفيفد جفداب من أجل تخزين رويل األمد 

 للمركب.

(57) Abstract 

The present invention relates to a novel 

crystalline form of a benzimidazole 

derivative and a preparation method 

thereof.The novel crystalline form 

according to the present invention is 

hardly changed chemically and/or 

physically under a long-term photo-

stressed condition, has a low 

hygroscopicity, and has an extremely low 

static-electricity-inducing capability, thus 

being advantageous for formulation, and 

due to the excellent stability of the crystal 

form itself, it is very useful for long-term 

storage of the compound. 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180103&CC=EP&NR=3261720A1&KC=A1
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C07D487/04 

(51) INT. CL. : A61K31/519; A61K31/52; 

A61P37/00; C07D473/34; C07D487/04 

 ( عنوان االختراع:34)

مركبات تعمل على زيادة الخاليا الجاعية المكونة 

 للدم

(54) Invention Title: 

COMPOUNDS THAT EXPAND 

HEMATOPOIETIC STEM CELLS 

 ( الملخص30)

يتعلق االختراع الحالى بمركبات وتركيبات لزيادة عدد 

للزرع. يتعلق االختراع أيضاب  +CD34 خاليا

بمجموعة خلية تشتمل على خاليا جاعية مكونة للدم 

واستخدامها فى الزرع الااتى أو  (HSCs) زائدة

ى وراث الخيفى لعالج مرضى مصابين بنقص مناعة

وأمراض مناعة كاتية واضطرابات تكون دم متعددة 

اعادة تشكيل سالالت الخلية المكونة للدم وجهاز 

 .الدفاع المناعى

(57) Abstract 

The present invention relates to 

compounds and compositions for 

expanding the number of CD34+ cells for 

transplantation. The invention further 

relates to a cell population comprising 

expanded hematopoietic stem cells (HSCs) 

and its use in autologous or allogeneic 

transplantation for the treatment of 

patients with inherited immunodeficient 

and autoimmune diseases and diverse 

hematopoietic disorders to reconstitute the 

hematopoietic cell lineages and immune 

system defense 
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Douglas J. DeMarini ; Francisco 

Henriquez ; Lihong Wang ; Ngocdiep T. 

Le 

 .Agent : SABA & CO (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/519     :( التصنيف الدولي31)

A61K9/20; A61K9/28; A61P35/00 

(51) INT. CL. :  A61K31/519; A61K9/20; 

A61K9/28; A61P35/00 

 ( عنوان االختراع:34)

 تركيبة صيدالنية جديدة

(54) Invention Title: 

NOVEL PHARMACEUTICAL 

COMPOSITION 

 ( الملخص30)

يكشفففف كلك االختراع عن تركيبات صفففيدالنية جديدة 

-3-كلو بروبيل سفففففي -N-{3-[3 تحتو  على كوابة

دا   -1، 6-فينيفففل أمينو( -يودو  -4-فلورو  -1)

تترا  -0، 6، 4، 3-ترا  أوكسفففو  -0، 4، 1-ميثيل 

يل[ -1-بيريميدين  [d-3، 4بيريدو ] -1H -هيدرو

فينيل{ أسففففففيتاميد دا  ميثيل سففففففلفوكسففففففيد، ورر  

 .استخدام التركيبات في عالج و عمليات لتحضيرها

(57) Abstract 

Disclosed are novel pharmaceutical 

compositions containing N-{3-[3-

cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodo-

phenylamino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxo-

3,4,6,7-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-

d]pyrimidin-1-yl]phenyl}acetamide 

dimethyl sulfoxide solvate, methods of 

using the compositions in therapy and 

processes for preparing the same. 
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 Patent No. 3595 (11) 3303( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2016/0032 (21) 1716/7731( رقم الطلب : 11)

 Filed: 02/03/2016 (22) 71/73/1716( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 61/110،176 

(31) No. :  

 62/127,206 

 ( التاريخ:31)

71/73/1713 

(32) Date: 

02/03/2015 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدة االمريكية 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 أمجين انك.

(71) Applicant:  

Amgen Inc.  

  ( المخترعون:01)

اليساندرو بويزيو ; جون ستيلواجين ; إسحا  ا  

-ماركس ; ماثيو ويز ; ثوماس دينيين ; انجل جوزمان

 بينجامين سي. ميلي رام بيريز ;

(72) Inventors:  

Alessandro Boezio ; John STELLWAGEN ; 

Isaac E. MARX ; Matthew Weiss ;  Thomas 

Dineen ;  Angel GUZMAN-PEREZ ; 

Benjamin C. MILGRAM 

 Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

PROPERTY 

 ;A61K31/437    :( التصنيف الدولي31)

A61P29/00; C07D471/04 

(51) INT. CL. : A61K31/437; A61P29/00; 

C07D471/04 

 ( عنوان االختراع:34)

 مركبات سلفوناميد كيتونية ثنائية الحلقة

(54) Invention Title: 

BICYCLIC KETONE SULFONAMIDE 

COMPOUNDS 

 ( الملخص30)

 ،(I) راع الحالي مركبات الصي ةيوفر االخت

I 

 

 حيث: 

 

 
كما عّر  في الوصف، إينانتيومير، داياستيرومير،  

أتروب أيزومير منه، أو خليط منه، أو أمالر مقبولة 

صيدالنيا منه، والتي تكون عبارة عن مثبطات لقنوات 

وتكون  .Nav 1.7 الصوديوم كو بوابة الجهد، وباألخص

األمراض التي يمكن عالجها عن المركبات مفيدة لعالج 

رريق تثبيط قنوات الصوديوم مثل اضطرابات األلم، 

السعال، أو الحكة. يوفر االختراع أيضا تركيبات محتوية 

 .على مركبات االختراع الحالي

(57) Abstract 

The present invention provides compounds of 

Formula (I), 

I;  

 

wherein: 

 
 

 
 

 as defined in the specification, an enantiomer, 

diastereomer, atropisomer thereof, or a 

mixture thereof, or pharmaceutically 

acceptable salts thereof, that are inhibitors of 

voltage-gated sodium channels, in particular 

Nav 1.7. The compounds are useful for the 

treatment of diseases treatable by inhibition of 

sodium channels such as pain disorders, 

cough, or itch. Also provided are 

pharmaceutical compositions containing 

compounds of the present invention. 
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 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)
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 61/703113 

(31) No. :  

 62/095185 

 ( التاريخ:31)
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22/12/2014 

 ( الدولة: 33)
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غويليرمو اس. كورتيس ; ساجان جوزيف ; ويليام 

تي. ماكميلن ; جاينغ زاو ; جوناثان الكساندر مكلين 

 ; مايكل جون رودري ز

(72) Inventors:  

Guillermo S. CORTEZ ;  Sajan Joseph ;  

William T. MCMILLEN ;  Gaiying 

ZHAO ; Johnathan Alexander MCLEAN 

;  Michael John RODRIGUEZ 

 .Agent : SABA & CO (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/506     :( التصنيف الدولي31)

A61P35/00; C07D513/04 

(51) INT. CL. : A61K31/506; A61P35/00; 

C07D513/04 

 ( عنوان االختراع:34)
ون -4-بيرول  [سي-2, 3]مشتقات ثينو 

 ERKكمثبطات

(54) Invention Title: 

THINO[2.3-C[ PYRROL -4-ONE 

DERIVATIVES AS ERK INHIBITORS 

 ( الملخص30)

-3، 1يتعلق االختراع الحالي بمركبات ثينو]

c]أون التي تثبط نشار إنزيم كيناز منظم-4-بيرول 

ويمكن أن تكون مفيدة  (ERK) برشارة خارج الخاليا

 في عالج السرران

(57) Abstract 

The present invention provides 

thieno[2,3-c]pyrrol-4-one compounds that 

inhibit activity of extracellular-signal-

regulated kinase (ERK) and may be 

useful in the treatment of cancer. 
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 Appl. No. 2014/0268 (21) 1714/7161 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 14/09/2014 (22) 14/70/1714 ( تاريخ الطلب :11)

 :Priority Data (23)   :( بيانات األسبقية37)

 ( الرقم:31)

 61/100014 

(31) No. :  

 61/877714 

 ( التاريخ:31)

13/70/1713 

(32) Date: 

13/09/2013 

  :( الدولة33)

 ريكيةالواليات المتحدة االم 

(33) Country: 

UNITED STATES 

  :ون( المالك01)

 أمجين انك.

(71) Applicant:  

Amgen Inc. 

  ( المخترعون:01)

 كريستينا كروبكا ; روالند بي. والتر ; ماريون سبكليفيه

(72) Inventors:  

Christina KRUPKA ; Roland B. WALTER ; 

Marion SUBKLEWE 

 Agent : SABA & CO. INTELLECTUAL (74) اهم للملكية الفكريةسابا وشرك( الوكيل : 04)

PROPERTY 

  :  ( التصنيف الدولي31)

A61P35/02 ;A61K39/395 ;61K31/4045A 
(51) INT. CL. : 

A61K31/4045; A61K39/395; A61P35/02 

 ( عنوان االختراع:34)

توليفة من عوامل تخلُّق متوالي ومركبات ثنائية   

في عالج ابيضاض  CD3و  CD33النوعية تستهد 

 النقو  الدم

(54) Invention Title: 

Combination of Epigenetic Factors and 

Bispecific Compounds Targeting CD33 and 

CD3 in the Treatment of Myeloid Leukemiaa  

 الملخص( 15)
يوفر االختراع الحففففالي توليفففففة من عوامففففل التخلق المتوالي 

في  CD3و  CD33والمركبات ثنائية النوعية التي تسففففتهد  

عالج ابيضفففففففاض الففدم النقو ، حيففث يتم اختيفار عفامفل التخلق 

المتوالي من المجموعفة التي تتكون من مثبطات هسفففففففتون د  

 DNA(، مثبطفات ميثيل ترانسففففففففيراز HDACأسفففففففيتيالز )

(DNMT) I هيفدروكسفففففففي يوريا، عامل تحفيز مسفففففففتعمرة ،

(، مثبطففففات هسفففففففتون د  ميثيالز و G-CSFالفمفحفبفبففففات )

ATRA ريتينويففك(. ووفقففاب لففالففك، يوفر -ل حمأل ترانس)كفف

االختراع تركيبفة صفففففففيفدالنية تشفففففففتمل على مركب يسفففففففتهد  

CD33  وعففامففل تخلق متوالي واحففد على األقففل وعففامففل تخلق

متوالي لالسفففففففتخففدام في تخفيف، و/أو عالج ابيضفففففففاض الففدم 

النقو ، وحيففث يزيففد عففامففل التخلق المتوالي من اسفففففففتجففابيففة 

. عالوة على كلك، يوفر CD33هد  المريأل للمركب المسفففففففت

االختراع اسفففففففتخففدام عففامففل واحففد على األقففل للتخلق المتوالي 

لزيففادة اسفففففففتجففابيففة المريأل بففابيضفففففففاض الففدم النقو  للعالج 

، رريقة عالج ابيضفففاض الدم CD33بالمركب الا  يسفففتهد  

النقو ، وتشفففففففتمفل الطريقة على إعطاء عامل واحد على األقل 

لمريأل  بحفاجففة  CD33يسفففففففتهفد   للتخلق المتوالي ومركفب

إلى كلك، وصففندو  يشففتمل على تركيبة صففيدالنية لالختراع أو 

عامل تخلق متوالي لالختراع ومركب ثنائي النوعية يسفففففتهد  

CD33. 

 

 

(57) Abstract 
The present invention provides a combination 

epigenetic factors and bispecific compounds 

targeting CD33 and CD3 in the treatment of 

myeloid leukemia, wherein the epigenetic factor is 

selected from the group consisting of histone 

deacetylase (HDAC) inhibitors, DNA 

methyltransferase (DNMT) I inhibitors, histone 

demethylase inhibitors and ATRA (All Trans-

retinoic acid). Accordingly, the invention provides 

a pharmaceutical composition comprising a CD33 

targeting compound and at least one epigenetic 

factor and an epigenetic factor for use in the 

amelioration and/or treatment of a myeloid 

leukemia, wherein the epigenetic factor increases 

the responsiveness of a patient to a CD33 targeting 

compound. Moreover, the invention provides the 

use of at least one an epigenetic factor for 

increasing the responsiveness of a myeloid 

leukemia patient to a treatment with a CD33 

targeting compound, a method for the treatment of 

a myeloid leukemia, the method comprising the 

administration of at least one epigenetic factor and 

a CD33 targeting compound to a patient in the need 

thereof and a kit comprising a pharmaceutical 

composition of the invention or an epigenetic factor 

of the invention and a bispecific CD33 targeting 

compound. 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160720&CC=EP&NR=3043794A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160720&CC=EP&NR=3043794A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160720&CC=EP&NR=3043794A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160720&CC=EP&NR=3043794A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160720&CC=EP&NR=3043794A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20160720&CC=EP&NR=3043794A2&KC=A2
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(71) Applicant:  

Infinity Discovery, Inc. 

  ( المخترعون:01)

يشيل جيه جروجان ; الفيردو سي. كاسترو ; م

جولين ادامز ; لويس جرينير ; دانيال ايه.سنيدر ; 

مار، ال. بيهنكي ; ثوماس تي.تيبيتس ; تاو ليو ; 

 كاثرين ايه. إيفانز

(72) Inventors:  

ALFREDO C.CASTRO ; MICHAEL J. 

GROGAN ; JULIAN ADAMS ; Louis 

Grenier ; DANIEL A. SNYDER ; Mark 

L. Behnke ; THOMAS T. TIBBITTS ; 
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 .Agent : SABA & CO (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 ;A61K31/69    :( التصنيف الدولي31)

A61P29/00 

(51) INT. CL. : A61K31/69; A61P29/00 

 ( عنوان االختراع:34)

رات البورونية كمثبطات اميد االحماض واالست

 هيدروليز الحامأل الدهني

(54) Invention Title: 

BORONIC ACIDS AND ESTERS AS 

INHIBITORS OF FATTY ACID AMIDE 

HYDROLASE 
 ( الملخص30)

االختراع الحالي يوفر مركبات، وتركيبات صيدلية مشتقة 

                 أو (II)، (I) منها، تشمل عن رريق الصيغ

(III)  

   

 
 

االخفتراع الحفففالي ايضفففففففففا يوفر رر  لعالج الظرو  

عن رريق  FAAH المصففاحبة م  الفعالية المتزايدة من

 تناول كمية فعالة عالجيا من المركب المتوفر من الصيغ
(I) ،(II) أو (III) او تركيب صفففيدلي مشفففتق منه، تجاه ،

شفففففخص مريأل بحاجة اليه. اضففففففافيا، االختراع الحالي 

في شخص مريأل عن رريق  FAAH رر  لتثبيط يوفر

 أو (II)، (I) تناول كمية فعالة عالجيا من مركب الصي ة

(III) او تركيب مشفتق مقبول صفيدليا، لشفخص مريأل ،

 .بحاجة اليها

(57) Abstract 

The present invention provide compounds, 

and pharmaceutical compositions thereof , 

encompassed by the formulae (I), (II) or (III).  

 

 
The precent invention also provides methods 

for treating conditions associated with 

excessive FAAH activity by adminstering a 

therapeutically effective amount of a provided 

compound of the formulae (I), (II), or (III), or 

a pharmaceutical composition therof, to a 

patient in need thereof. Additionally, the 

precent invention provides methods for 

inhibiting FAAH in a patient by administering 

a therapeutically effective amount of a 

comopund of the formulae (I), (II), or (III), or 

a pharmaceutical composition thereof, to a 

patient in need thereof. 
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 ( التاريخ:31)

 
(32) Date: 
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(33) Country: 

 

  ( المالكون:01)

 سينترو د  انمونولوجيا موليكيولر

(71) Applicant:  

Centro De Inmunologia Molecular 

  ( المخترعون:01)

بيريز رودريجويز، روالندو ; مونتيرو كاسيميرو، 
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(72) Inventors:  
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Casimiro, Jose Enrique ; Mazorra 
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Casaco Parada , Angel Raimundo 
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Property  

 ;A61K39/00    :( التصنيف الدولي31)

C07K16/28 

(51) INT. CL. : A61K39/00; C07K16/28 

 ( عنوان االختراع:34)

تركيبة صيدالنية تحتو  على أجسام مضادة وحيدة 

و تستخدم في   CD6النسيلة مضادة لربائط 

 تشخيص وعالج  التهاب المفاصل الرثياني

(54) Invention Title: 

PHARMACEUTICAL COMPOSITION 

COMPRISING AN ANTI- CD6 

MONOCLONAL ANTIBODY USEFUL 

FOR THE DIAGNOSIS AND 

TREATMENT OF RHEUMATOID 

ARTHRITIS 

 ( الملخص30)

يتعلق ااختراع الحففالي بفرع المنففاعففة وخففاصففففففففة 

بتكوين مركبات صففيدالنية تحتو  على جسففم مضففاد 

لتفاضفففل  CD6 ر، انتيجينوحيد النسففيلة بشففر  يد

الكريفات البيضففففففاء. وبناء على كلك فرن ال رض من 

هاا ااختراع توفير مركبات صفففففيدالنية تحتو  على 

 CD6 جسففففم مضففففاد وحيد النسففففيلة من مضففففادات

البشرية من أجل تشخيص ومعالجة أمراض المناعة 

 .الااتية، وبشكل خان إلتهاب المفاصل الروماتيزمي

(57) Abstract 

The present invention is related to the 

branch of immunology and particularly 

with the generation of pharmaceutical 

compositions containing a humanized 

monoclonal antibody recognizing the 

leukocyte differentiation antigen CD6. 

Accordingly with that statement, the 

purpose of this invention is to provide 

pharmaceutical compositions which 

contain a humanized anti-CD6 

monoclonal antibody for the diagnosis and 

treatment of Autoimmune Diseases, 

particularly the Rheumatoid Arthritis. 
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(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 ميريال، انك.

(71) Applicant:  

Merial, Inc. 

  ( المخترعون:01)

دجيبارا ; -جان كريستو  اودونت ; زاهية هاناز

 و  شيانغ ; جستن ويدنر-تشوم ميباتسيون ; يو

(72) Inventors:  

Jean-Christophe AUDONNET ; Zahia 

HANNAS-DJEBBARA ; Teshome 

MEBATSION ; Yu-Wei CHIANG ; 

Justin WIDNER 

 .Agent : SABA & CO (74) ( الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية04)

INTELLECTUAL PROPERTY 

 A61K39/12 (51) INT. CL. : A61K39/12    :( التصنيف الدولي31)

 ( عنوان االختراع:34)
 و استخداماتها FMDV لقاحات مؤتلفة ل 

(54) Invention Title: 

FMDV RECOMBINANT VACCINES 

AND USES THEREOF 

 ( الملخص30)

يشتمل االختراع الحالي على لقاحات أو تركيبات 

FMDV ا أو تركيبة . قد يكون اللقار أو التركيبة لقاحب

تحتو  على مستضدات الحمى القالعية. يشتمل 

ا على نواقل مؤتلفة ترميز وتعبر عن  االختراع أيضب

ية أو المستضدات أو الحلق FMDVمستضدات 

المناعية التي يمكن استخدامها لحماية الحيوانات ، 

وخاصة األفران أو األبقار أو األغنام أو الخنازير ضد 

 فيروس الحمى القالعية.

(57) Abstract 

The present invention encompasses 

FMDV vaccines or compositions. The 

vaccine or composition may be a vaccine 

or composition containing FMDV 

antigens. The invention also encompasses 

recombinant vectors encoding and 

expressing FMDV antigens, epitopes or 

immunogens which can be used to protect 

animals, in particular ovines, bovines, 

caprines, or swines, against FMDV. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3601 (11) 3671( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2015/0178 (21) 1713/7101( رقم الطلب : 11)

 Filed: 27/07/2015 (22) 10/70/1713( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1410030020 

(31) No. :  

 14179599.7 

 ( التاريخ:31)

71/71/1714 

(32) Date: 

01/08/2014 

 ( الدولة: 33)

 وروبيمكتب البراءات اال 

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 جانسين فارماسوتيكا ان، في

(71) Applicant:  

JANSSEN PHARMACEUTICA NV 

  ( المخترعون:01)

، جل -الفار  ; اندريز -د  دي يو، سيرجيو -الونسو

جونزاليز، اوسكار ;  -خوسيه، اجناسيو ; دل ادو

اريز، اندريز افيلينو ; فان جول، سو -ترابانسو

ميشيل، لو،، ماريا ; د  لوكس اوليفرز، انا، 

 ازابيل

(72) Inventors:  

Alonso-de Diego, Sergio-Alvar ; Andrés-

Gil, José, Ignacio ; Delgado-Gonza'lez, 

O'scar ; Trabanco-Sua'rez, Andrés, 

Avelino ; Van Gool, Michiel, Luc, Maria ; 

De Lucas Olivares, Ana, Isabel 

( الوكيل : مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية 04)

 الصناعية

(74) Agent : PHILADELPHIA 

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE 

 ;A61K31/4985    :( التصنيف الدولي31)

A61P25/00; C07D487/04 

(51) INT. CL. : A61K31/4985; A61P25/00; 

C07D487/04 

 ان االختراع:( عنو34)
الفا   5، 1  ]ثاني هيدرو بيرازولو   7،  6مركبات 

اون واستخدامها كمنظمات  – (يد 5) 4 –بيرازين  [

 2الوسترية سلبية لمستقبالت ملجور 

(54) Invention Title: 

6,7-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-

a]PYRAZIN-4(5H)-ONE COMPOUNDS 

AND THEIR USE AS NEGATIVE 

ALLOSTERIC MODULATORS OF 

MGLUR2 RECEPTORS 

 ( الملخص30)

ثاني هيدرو  0،  6يتعلق االختراع الحالي بمشفففتقات 

اون  –يد(  3) 4 –الفا [ بيرازين  3، 1بيرازولو ] 

بصفففففففتهفا منظمات الوسففففففترية سففففففلبية لمسففففففتقبل 

. كمفففا يتعلق 1جلوتفففاميفففت ميتفففاتروبي نوع فرعي 

االختراع بتركيبففات صففففففيففدالنيففة تشففففففتمففل على هففاه 

لفمفركفبفففات وبفعمليفففات تحضففففففير هفففاه المركبفففات ا

والتركيبففات واسففففففتخففدام هففاه المركبففات والتركيبففات 

لمن  أو معالجة االضففطرابات التي تتضففمن مسففتقبل 

 . 1جلوتاميت ميتاتروبي نوع فرعي 

(57) Abstract 

The present invention relates to novel 6,7-

dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazin-4(5H)-one 

derivatives as negative allosteric 

modulators (NAMs) of the metabotropic 

glutamate receptor subtype 2 

(“mGluR2”). The invention is also 

directed to pharmaceutical compositions 

comprising such compounds, to processes 

for preparing such compounds and 

compositions, and to the use of such 

compounds and compositions for the 

prevention or treatment of disorders in 

which the mGluR2 subtype of 

metabotropic receptors is involved. 
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 Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3602 (11) 3671:  ( رقم البراءة11)

 Appl. No. 2007/0165 (21) 1770/7163 :( رقم الطلب 11)

 Filed: 25/04/2007 (22) 13/74/1770( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23) ألسبقية: ( بيانات ا37)

 ( الرقم:31)

 000،374/67 

(31) No. :  

 60/797,504 

 ( التاريخ:31)

73/73/1776 

(32) Date: 

03/05/2006 

 ( الدولة: 33)

 الواليات المتحدن االمريكية 
(33) Country: 

UNITED STATES 

  ( المالكون:01)

 شركة جانسين فارماسوتيكا ان. في

(71) Applicant:  

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V 

  ( المخترعون:01)

كي لي ; -رؤول ار كففالفو; مففار، ايففه. ينجمففان ; يو

كينيث ام. ويلز ; ميشففففيل سففففي . جيتير ; وينج اس. 

تشوينج; وليام بارسونز ; ميشيل براندت ; وينكسي 

بان ; سففففففكوت ال. دكس ; ديريك ايه. بيوتشففففففامب; 

 تيل; جين ليومار، ار. بليير ; شارميال با

(72) Inventors:  

Mr Raul R. Calvo; Mr. Mark A. 

Youngman ; Mr.Yu Kai Lee; Mr. Kenneth 

M.Wells; Mr .Michele  C .Jetter ; Mr. 

Wing S. Cheunge ; Mr .William parsons; 

Mr. Michael Brandt; Mr. Wenxi Pan ; Mr. 

Scott L. Dax ; Mr. Derek A. Beauchamp ; 

Mr. Mark R. Player; Ms. Sharmila Patel ; 

Ms. Jian Liu 

مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية ( الوكيل : 04)

 الصناعية

(74) Agent : PHILADELPHIA 

INDUSTRIAL PROPERTY 

   :( التصنيف الدولي15)

A61P29 ;A61K31/4706 ;A61K31/4184

C07D ;C07D401/06 ;C07D235/08 ;/00

403/06 

(51) INT. CL. : 

; A61K31/4706; A61P29/00; C07D235/08; 

C07D401/06; C07D403/06 

 ( عنوان االختراع:34)

مركبات بنزيميدازول بصفتها منظمات لمستقبالت   

 1في ار 

(54) Invention Title: 

Benzimidazole Modulators Of VR1 

 الملخص( 30)

( وتركيبات 1بات الصي ة )يوجه االختراع الى مرك

صيدالنية تحتو  على هاه المركبات وبطر  معالجة 

 تستخدمها
 

.  

(57) Abstract 

The invention is directed to compounds of 

formula (1) to pharmaceutical 

compositions containing such compounds 

and to methods of treatment using them. 

 

 

 

 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090211&CC=EP&NR=2021330A2&KC=A2
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 Hashemite Kingdom of Jordan مملكة األردنية الهاشميةال

 Ministry of Industry and Trade وزارة الصناعة والتجارة

  Directorate of Industrial Property مديرية  حماية الملكية الصناعية

 Patent No. 3603 (11) 3673( رقم البراءة : 11)

 Appl. No. 2018/0099 (21) 1711/7700( رقم الطلب : 11)

 Filed: 29/10/2018 (22) 10/17/1711( تاريخ الطلب : 11)

 :Priority Data (23)   ( بيانات األسبقية:37)

 ( الرقم:31)

 1316110126  

1310311127  

1311111120  

1310117020  

1310116720  

1413007723  

(31) No. :  

 13168291.6  

13175181.0  

13182281.9  

13191209.9  

13198160.7  

14157900.3  

 ( التاريخ:31)

10/73/1713 

74/70/1713 

10/71/1713 

31/17/1713 

11/11/1713 

73/73/1714 

(32) Date: 

17/05/2013 

04/07/2013 

29/08/2013 

31/10/2013 

18/12/2013 

05/03/2014 

 ( الدولة: 33)

 مكتب البراءات االوروبي 

 مكتب البراءات االوروبي

 البراءات االوروبي مكتب

 مكتب البراءات االوروبي

 مكتب البراءات االوروبي

 مكتب البراءات االوروبي

(33) Country: 

European Patent Office (EPO) 

European Patent Office (EPO) 

European Patent Office (EPO) 

European Patent Office (EPO) 

European Patent Office (EPO) 

European Patent Office (EPO) 

  ( المالكون:01)

 جانسين سيانسيز ايرلند يو سي

(71) Applicant:  

  Janssen Sciences Ireland UC 

  ( المخترعون:01)

فانديك، كوين ; فيرشفففورين، ويم جاسفففتون ; هاشفففيه، جيروين 

ايفون بول ; السفففت، سفففتفان جولين ; ما، جووان، ديفيد كريج 

 مار  برنارد -بويسون، بيير جين; رومبوتس، جيرت ; را

(72) Inventors:  

VANDYCK, Koen VERSCHUEREN, Wim Gaston 

; HACHE, Geerwin Yvonne Paul ; LAST, Stefaan 

Julien  MC GOWAN, David Craig 

 ROMBOUTS, Geert  ; RABOISSON, 

Pierre Jean-Marie Bernard 

 Agent : PHILADELPHIA INDUSTRIAL (74) ملكية الصناعية( الوكيل : مكتب فيالدلفيا لحماية ال04)

PROPERTY OFFICE 

 ;A61K31/401; A61P31/20    :( التصنيف الدولي31)

C07D207/36; C07D207/40; C07D403/12; 

C07D405/12 

(51) INT. CL. : A61K31/401; A61P31/20; 

C07D207/36; C07D207/40; C07D403/12; 

C07D405/12 

 نوان االختراع:( ع34)

مشتقات سلفامويل بيروالميد واستخدامها كادوية لمعالجة 

 التهاب الكبد نوع بي

(54) Invention Title: 

SULPHAMOYLPYRROLAMIDE 

DERIVATIVES AND THE USE THEREOF AS 

MEDICAMENTS FOR THE TREATMENT OF 

HEPATITIS B 

 ( الملخص30)

  ة ) ا  د  ( مثبطات تتكاثر اتش بي في كات الصي

 
 

بمفا فيهفا االشفففففففكفال االيزومريفة الفراغيفة وأمالحهفا وهيدراتها 

   4R  الى 6Rكمفا هو محفدد هنا.   ومميعفاتهفا حيفث يكون معنى

  Ra ،X الى  Rdو 

كمفففا يتعلق االختراع الحفففالي بعمليفففات لتحضفففففففير المركبفففات 

دامها لوحدها او باالتحاد م  الماكورة المحتوية عليها واسففففففتخ

 مثبطات اتش بي في اخرى في المعالجة بواسطة اتش بي في .

(57) Abstract 

Inhibitors of HBV replication of Formula (ID) 

 
 including stereochemically isomeric forms, and 

salts, hydrates, solvates thereof, wherein X, Ra to 

Rd and R4 to R6 have the meaning as defined 

herein. The present invention also relates to 

processes for preparing said compounds, 

pharmaceutical compositions containing them and 

their use, alone or in combination with other HBV 

inhibitors, in HBV therapy. 
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 براءات االختراع المنقضية

وتعديالته  1000( لسنة 31حسب أحكام قانون براءات االختراع األردني رقم )

 والنظام الصادر بمقتضاه
2252 2246 2193 2181 2177 2169 2163 2162 2161 2147 

2521 2494 2399 2373 2363 2352 2319 2302 2301 2257 

2814 2807 2786 2746 2745 2731 2693 2615 2559 2549 

2884 2875 2872 2848 2845 2836 2830 2821 2818 2816 

3034 3027 3007 3003 2999 2994 2992 2979 2920 2886 

3171 3159 3135 3127 3124 3110 3087 3085 3083 3061 

      3312 3247 3200 3192 

(64مجموع البراءات المنقضية)  
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 s:Patent Assignment :نقل ملكية براءة اختراع

 

 
 

( من قانون براءات االختراع 10استنادا لنص المادة )

( وتعديالتة،  أعلن بان 1777( لسنة )31رقم )

 (:1036أصحاب براءة االختراع رقم )

 

By virtue of section (27) of Patents Law 

No. (32) And its amendments on the 

year 1999, I hereby declare that the 

registered owners of the Patent No. 

(2756) 

 

 قد انتقلت ملكيته:

 

 

 باير انتللكشيواا بروبرتي جي ام بي اتش من:

 

 

 مونهاي ، المانيا 31530، 51ستراسية -نوبل-ألفريد

 

 

 : بيه اتش فارما كو.، اا تي دي.إلى

  

جيل، -5جونجنو  11ه توين تاورز ايه، كي-اف،  ا0

 غو، سيؤوا، جمهورية كوريا-جونجنو

 

 

Have been assigned from the original 

registered owners: 

 

FROM: BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH 

  

Alfred-Nobel-Strabe 10, 40789 Monheim, 

Germany 

 

TO: pH Pharma Co., Ltd. 

 

9F, The-K Twin Towers A, 50 Jongno 1-

gil, Jongno-Gu, Seoul, Republic of Korea 

 

 اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 10/73/1710-في:

وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها براءة 

االختراع قد أدرج قي سجل براءات االختراع حسب 

 األصول.

 

 

 

 :مسجل براءات االختراع

 

 

 

 

As from the date of the deed of 

assignment of:-17/03/2017 

The name & address of the assignee as 

shown above have been duly recorded in 

the Register of Patents of Invention. 

 

 

 

Patent registrar: 
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Patent Assignments: 
  

  

  نقل ملكية براءة اختراع:

By virtue of section (27) of Patents Law 

No. (32) And its amendments on the year 

1999, I hereby declare that the registered 

owners of the Patent No.  

 (3335) 

  

( من قانون براءات االختراع 10استنادا لنص المادة )

 ( وتعديالتة،  أعلن بان1777( لسنة )31رقم )

 (:3333أصحاب براءة االختراع رقم )    

Have been assigned from the original 

registered owners: 

FROM: Ipsen Pharma S.A.S.  

   

65 quai Georges Gorse - F-92100  

Boulogne-Billancourt - France  

  

TO: Ipsen Consumer HealthCare 

  

65  quai Georges Gorse - F-92100  

BOULOGNE-BILLANCOURT - 

FRANCE   

  

 انتقلت ملكيته:  قد
  

  

  ايبسين فارما شركة بأسه  مبسطة من:

  

  -بولونييه 05511-أف –كيه جورج جورس   21

 فرنسا  -بيانكور

  

  : يبسين كونسيومر هيل كيرإلى

   

 

  -بولونييه 05511-أف –كيه جورج جورس   21

 فرنسا  -بيانكور

  

  

As from the date of the deed of 

assignment of:-31/03/2019 

The name & address of the assignee as 

shown above have been duly recorded in 

the Register of Patents of Invention.  

  

  

  

Patent registrar: 
  

  

  

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل 

  31/73/1710-في:

وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها براءة 

قد أدرج قي سجل براءات االختراع حسب االختراع 

 األصول. 

  

  

  

 مسجل براءات االختراع: 
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 s:Patent Assignment :نقل ملكية براءة اختراع

 

 
 

( من قانون براءات االختراع 10استنادا لنص المادة )

( وتعديالتة،  أعلن بان 1777( لسنة )31رقم )

 (:3363أصحاب براءة االختراع رقم )

 

By virtue of section (27) of Patents Law 

No. (32) And its amendments on the 

year 1999, I hereby declare that the 

registered owners of the Patent No. 

(3363) 

 

 قد انتقلت ملكيته:

 

 

ايساي ار اند دي مانجمن  كو.، اا تي دي.؛  من:

 ييبيزم، أنك.

 

 

 إيبيزم، أنك.: إلى

  

 فلور 3تكنولوجي سكوير،   311

 15530كامبريدج، ام ايه 

 الواليات المتحدن االمريكية

 

 

Have been assigned from the original 

registered owners: 

 

FROM: EISAI R&D MANAGEMENT 

CO., LTD.; Epizyme, Inc. 

 

  

TO: Epizyme, Inc. 

 

400 Technology Square, 4th  Floor 

Cambridge, MA 02139 

United States of America 

 

 اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 11/3/1713-في:

وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها براءة االختراع 

 قد أدرج قي سجل براءات االختراع حسب األصول.

 

 

 

 :مسجل براءات االختراع

 

 

 

 

As from the date of the deed of 

assignment of:-18/03/2013 

The name & address of the assignee as 

shown above have been duly recorded in 

the Register of Patents of Invention. 

 

 

Patent registrar: 
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 ت يير عنوان مالكي براءة االختراع

 

Amendment of Address  of  Patent 

Owners 

 
 

اءات االختراع ( من نظام بر34استنادا لنص المادة )

أعلن بان أصحاب براءة 1771(لسنة 00رقم )

 (:3363االختراع رقم )

 

By virtue of section (34) of Patent 

Regulation no. (97) for  the year 2001, I 

hereby declare that the owners of the 

Patent No. (3363) 

 

 

 قد تم ت يير عنوانهم:

 

 

 من:

 

بي، كامبريدج، 1سويت فاسار ستريت،  313

 ، الواليات المتحدة االمريكية71130ماساشوستس 

 

 إلى:

 

 فلور 4تكنولوجي سكوير،  477 

 71130كامبريدج، ماساشوستس 

 الواليات المتحدة االمريكية

Have changed their Address: 

 

 

FROM: 

313 Vassar Street, Suite 2B, Cambridge, 

Massachusetts 02139, United States of 

America 

  

TO: 

 

400 Technology Square, 4th  Floor 

Cambridge, Massachusetts 02139 

United States of America 

 

 

 مسجل براءات االختراع

 

 

Patent registrar  
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 s:Patent Assignment :نقل ملكية براءة اختراع

 

 
 

اع ( من قانون براءات االختر10استنادا لنص المادة )

( وتعديالتة،  أعلن بان 1777( لسنة )31رقم )

 (:3431أصحاب براءة االختراع رقم )

 

By virtue of section (27) of Patents Law 

No. (32) And its amendments on the 

year 1999, I hereby declare that the 

registered owners of the Patent No. 

(3438) 

 

 قد انتقلت ملكيته:

 

 

ايساي ار اند دي مانجمن  كو.، اا تي دي.؛  من:

 ييبيزم، أنك.

 

 

 إيبيزم، أنك.: إلى

  

 فلور 3تكنولوجي سكوير،   400

 15530كامبريدج، ام ايه 

 الواليات المتحدن االمريكية

 

 

Have been assigned from the original 

registered owners: 

 

FROM: EISAI R&D MANAGEMENT 

CO., LTD.; Epizyme, Inc. 

 

  

TO: Epizyme, Inc. 

 

400 Technology Square, 4th  Floor 

Cambridge, MA 02139 

United States of America 

 

 اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل

 11/3/1713-في:

وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها براءة االختراع 

 قد أدرج قي سجل براءات االختراع حسب األصول.

 

 

 

 :مسجل براءات االختراع

 

 

 

 

As from the date of the deed of 

assignment of:-18/03/2013 

The name & address of the assignee as 

shown above have been duly recorded in 

the Register of Patents of Invention. 

 

 

Patent registrar: 
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 Amendment of Address  of  Patent عت يير عنوان مالكي براءة االخترا

Owners 

 
 

( من نظام براءات االختراع 34استنادا لنص المادة )

أعلن بان أصحاب براءة 1771(لسنة 00رقم )

 (3431االختراع رقم: )

 

By virtue of section (34) of Patent 

Regulation no. (97) for  the year 2001, I 

hereby declare that the owners of the 

Patent No. (3438) 

 

 

 قد تم ت يير عنوانهم:

 

 

 من:

 

بي، كامبريدج، 1فاسار ستريت، سويت  313

 ، الواليات المتحدة االمريكية71130ماساشوستس 

 

 إلى:

 

 فلور 4تكنولوجي سكوير،  477 

 71130كامبريدج، ماساشوستس 

 الواليات المتحدة االمريكية

Have changed their Address: 

 

 

FROM: 

325 Vassar Street, Suite 2B, Cambridge, 

Massachusetts 02139, United States of 

America 

  

TO: 

 

400 Technology Square, 4th  Floor 

Cambridge, Massachusetts 02139 

United States of America 

 

 

 مسجل براءات االختراع

 

 

Patent registrar  

 

 


