
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1980/1102  رقم الطلب

   8/25/1980  تاريخ الطلب

   1102  رقم البراءة

  اسم األختراع
IMPROVEMENTS RELATING TO DRAINAGE 

INSPECTION CHAMBERS   

   تحسينات تتعلق بحجز فحص وتفتيش شبكات التصريف والمجاري ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى
IMPROVEMENTS RELATING TO DRAINAGE 

INSPECTION CHAMBERS   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 في حجرة فحص التصريف من النوع المزود بفوهه لدخول عامل التفتيش وبقاعدة لها

ماال يقل عن قناه واحدة في القاعدة الممتدة بين فوهه ادخال وفوهه اخراج، حيث 

القاعدة من مواد بالستيكية ولها جدار يشكل جزء منها وثغرات مستديرة في  تصنع

جداري الجانبي المتشكل لفوهتي االدخال واالخراج المذكورتين وحيث تقع ال التركيب

مشكلة على انفراد الستقبال انابيب ادخال واخراج وذلك عند كل من  اعضاء تفرع

وحيث يزود كل عضو تفرع بعضو خاتم لدن للختم مع السطح  الثغرات المذكورة

قوم عضو الختم التفرع المذكور على ان ي الخارجي النبوب مركب في عضو

   لحجرة الفحص المذكور كذلك بختم عضو التفرع بالسطح الداخلي

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 

 

 



 المالك

   روبرت وليام باركر ( عربى)اسم المالك 

   افنيو جاردنز بيرستيد ميدستون كنت انجلترا 22 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ROBERT WILLIAM PARKER ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
22 AVIEMORE GARDENS BEARSTED MAIDSTONE KENT 

ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

   ريد انترناشنوال ليمتد ( عربى)اسم المالك 

   انجلترا 1بيكاديلي لندن دبليو  83 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   REED INTERNATIONAL LIMITED ( التينى)اسم المالك 

   PICCADILLY LONDON W 1 ENGLAND 83 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   انتوني جيل ( عربى)اسم المالك 

   دورانت رود سوانلي كنت انجلترا 22 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   ANTHONY GILL ( التينى)اسم المالك 

   DURANT ROAD SWANLEY KENT ENGLAND 22 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جون جوزدن ( عربى)اسم المالك 

   بريورى جروف ديتون ميدستون كنت انجلترا 31 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   JOHN GOSDEN ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
31 PRIORY GROVE DITTON MAIDSTONE KENT 

ENGLAND   

   ( التينى)النشاط 

 

 

 

 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   619019/11161ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 

 المخترعون

   انتوني جيل ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   ANTHONY GILL ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   جون جوزدن ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   JOHN GOSDEN ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   روبرت وليام باركر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   ROBERT WILLIAM PARKER ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


