
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1051  رقم الطلب

   3/13/1980  تاريخ الطلب

   1051  رقم البراءة

   penem compounds and amethod for preparing them -2  اسم األختراع

   بينيم وطريقة لتحضيرها -2مركبات  ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

   penem compounds and amethod for preparing them -2  ملخص الوصف الفنى

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

الى الكيل ( ش)بينهم من الصيغه حيث يشير -2يتناول االختراع الحالي مركبات 

او امينو الكيل اسفل او احادى او ثاني اسفل امينو الكيل اسفل تو حمضيل اميو  اسفل

اسفل او الكيل او ار الكيل متخالف او ايدروكسي الكيل اسفل او ايدروكسي او  الكيل

هو ( 1ش)الكوكسي كربونيل الكيل اسفل و  كربوكسي الكيل اسفل او الكيل او

 9ك يد ا يد حيث يمثل ش 9ش: اسفل او الكيل او زمرة الصيغه  ايدروجين او الكيل

او الكيل او اريل متخالف او ارالكيل متخالف او ايدروكسي  ايدروجين او الكيل اسفل

رابع  هو زمرة سيانو او( س)ايدروجين او ميثيل و  هو( 2ش)او الكيل او اريل و 

او كاثيون ( يد)هو ( 3ش)، حيث 5ش 4ن ش ك ا –او  3ك ا ا ش–ايل او  -5-ازول

) كل على انفراد ( 5و ش 4ش) يمثل  فلز قلوي او فتاليديل او بينالويلوكسي ميثيل و

 1و ش 2ال يمثل كال من ش 3هو ك ا ا ش( س)او الكيل اسفل بشرط انه عندما ( يد

وطرق  –المركبات  تركيبات تضم مثل هذهااليدروجين كما يتناول االختراع 

   لتحضيرها
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