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نشرة براءات االختراع

نشرة رسمية تعنى بنشر كل ما يتعلق ببراءات االختراع
يصدرها مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

قيمة العدد

• لاير سعودي للعدد الواحد. األفراد : 15	

للعدد الواحد. • املؤسسات و املنظمات والشركات واملكاتب املتخصصة : 30 لاير سعودي 	

• 	: التايل  العنوان  إىل  املكاتبة  يتم  النشرة  على  وللحصول  املكتب،  باسم  شيك  مبوجب  مقدمًا  املطلوبة  األعداد  قيمة  دفع  يتم 

مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص ب : 340227  الرياض  11333  المملكة العربية السعودية

سيقوم المكتب بإرسال النشرة بالبريد المسجل فور استالمه للمبلغ.
بالنسبة للجهات والهيئات الحكومية يتم إرسال النشرة مجانًا بالبريد المسجل

تتوفر نسخة إليكترونية من هذه النشرة على موقع المكتب على اإلنترنت

www.gccpo.org 
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مـقـدمـة

بنشر  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  االختراع  براءات  مكتب  يصدرها  التي  االختراع«  براءات  »نشرة  تعنى 
البيانات  التنفيذية والتي تمثلها  التعاون والئحته  اإلشهارات المنصوص عليها في نظام براءات االختراع لدول مجلس 
ويأتي  النشرة،  فترة  المكتب خالل  لدى  االختراع  وبراءات  االختراع  براءات  طلبات  على  طرأ  ما  بشأن  والمعلومات 
هذا العدد )الخامس عشر( من هذه النشرة في ظل نمو متزايد ألعمال المكتب ليغطي أنشطة المكتب المتعلقة بالطلبات 

والبراءات خالل الفترة 2010/07/01 م وحتى 2010/12/31م ، ويشتمل العدد على ما يلي:-

1( قائمة براءات االختراع الممنوحة.
2( الصفحات األولى لبراءات االختراع الممنوحة.

3( قائمة براءات االختراع وطلبات براءات االختراع الساقطة.
4( قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة.

5( قائمة طلبات براءات االختراع والبراءات التي تم تغيير ملكيتها.
6( قائمة طلبات براءات االختراع المسحوبة.

7( قائمة بالقرارات المسحوبة .
8( اإلشعارات الصادرة .

9( قائمة التصويبات .

كما يشتمل هذا العدد على جزء خاص  بلجنة التظلمات يشتمل على ما يلي:-
1( قائمة طلبات براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات.

2( ائمة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات.
3( منطوق قرارات لجنة التظلمات.

يتم في هذا العدد النشر عن منح )186( براءة اختراع أصدر المكتب قرارات بالموافقة على منحها بعد استيفاء شروط 
المنح وسداد رسوم المنح والنشر لها.

وقد تم تسليم وثائق البراءات التي تم النشر عنها في العدد السابق والبالغ عددها )136( براءة اختراع  ألصحابها )المادة 
11 من النظام( حيث لم يتقدم ذو مصلحة باالعتراض على منح أي منها .

وقد أجاز النظام لكل ذي مصلحة لديه اعتراض على منح أي براءة من براءات االختراع التي يتم النشر عنها في هذا 
الالئـحـة  في  الواردة  اإلجـراءات  حسب  التظلمات  لجنة  إلى   ) أشهر  ثالثة  )خالل  بـدعوى  يتقـدم  أن  العـدد 

التنفيذية على العنوان التالي:-
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أمين سر لجنة التظلمات
مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص ب  340227     الرياض  11333  المملكة العربية السعودية

هاتف : 96614827777+  تحويلة 1026
فاكس : 96614809768+

grievance@ gccsg.org :بريد إليكتروني

       يمكن الحصول على نسخ ورقية من هذه النشرة باالتصال بمكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج 
                                          www.gccpo.org العربية علما بأنها متوفرة إليكترونيا على موقع المكتب على اإلنترنت

                                                   
واهلل الموفق،،،،            

 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب براءات االختراع
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نبذة عن
مكتب براءات االخرتاع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

    مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  هو مكتب إقليمي إليداع طلبات براءات االختراع 
في دول مجلس التعاون وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية، سلطنة ُعمان ، 

دولة قطر، ودولة الكويت، بهدف الحصول على براءات اختراع وبالتالي حماية االختراعات فيها.

    يمنح المكتب براءات اختراع للطلبات المودعة لديه إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في نظام براءات االختراع 
لدول مجلس التعاون والئحته التنفيذية.

    البراءات الممنوحة من المكتب سارية المفعول في جميع دول مجلس التعاون ، وال تحتاج ألي إجراء آخر في أي دولة 
عضو في مجلس التعاون . 

    وفقًا لنظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون يحظر التعدي على أي براءة صادرة من المكتب. ويعد ذلك تحت 
طائلة المسؤولية الجنائية أو المدنية أو كليهما معًا ، وفقًا لقوانين وأنظمة  كل دولة من دول مجلس التعاون . 

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالمكتب على
هاتف : 4820136 ، 4820260 )009661(

فاكس : 4829600 )009661(  
gccpatent@gccsg.org : البريد اإللكتروني
 www.gccpo.org  : الموقع على اإلنترنت





 قائمة
براءات االختراع الممنوحة   



نشرة براءة  اإلختراع ـ 15



13نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

قائمة براءات االختراع الممنوحة

صفحهتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم
GC00012942010/11/2920مركبات معقدة ثابتة من مركبات ضعيفة الذوبان 99/293م ت خ/ب/1
GC00012952010/10/2421معالجة االضطرابات العصبية2000/754م ت خ/ب/2
GC00012962010/11/2822طرق وتكوينات خفيفة الوزن للتحكم فى الرمال2001/1379م ت خ/ب/3

طريقة لعزل مائع داخل تكوين أرضي محتوي على 2001/1478م ت خ/ب/4
GC00012972010/05/3123هيدروكربون

GC00012982010/08/3024مشتق اندروستان حديث مضاد لاللتهاب2001/1553م ت خ/ب/5
GC00012992010/11/2425جهاز تسخين بئر يتضمن موصل كهربي داخل انبوب للوقاية2001/1693م ت خ/ب/6
GC00013002010/06/1526طريقـة لتحضير حمض األسيتيك2001/1710م ت خ/ب/7
GC00013012010/06/2027طريقة لمعالجة تكوين تحت االرض2002/1989م ت خ/ب/8
GC00013022010/06/2028طريقة السترجاع زيت من مستودع زيت طبيعي2002/2071م ت خ/ب/9

عملية لتحضير سيتالوبرام راسمي و/أو S - أو R - 2002/2104م ت خ/ب/10
GC00013032010/05/3129سيتالوبرام بفصل خليط من  R - و  S - سيتالوبرام

GC00013042010/06/2030طريقة ونظام إلنتاج خليط من نفط وغاز من خالل بئر2002/2236م ت خ/ب/11
GC00013052010/06/1531طريقة لتحضير اليوريا2002/2240م ت خ/ب/12
GC00013062010/06/1532عملية إلنتاج حمض الخليك2002/2247م ت خ/ب/13
GC00013072010/09/0333نظام لتثبيت الزجاج2003/2443م ت خ/ب/14
GC00013082010/12/2934تركيب زيبراسيدون وطرق للتحكم في التخليق2003/2487م ت خ/ب/15
GC00013092010/06/1535حفاز وطريقة الستخدام الحفاز2003/2505م ت خ/ب/16

تصنيع واستخدام ألياف سعف ومخلفات النخيل مع راتنجات 2003/2508م ت خ/ب/17
GC00013102010/11/1536بالستيك

عملية النتاج تيار مخفف من االثيلين وتيار مخفف من 2003/2566م ت خ/ب/18
GC00013112010/11/0937البروبيلين

GC00013122010/06/2038طريقة وجهاز ألخذ عينات مائع تحت سطحي2003/2614م ت خ/ب/19

2003/2630م ت خ/ب/20
عملية وتركيبة ذات تعجيل فائق للحصول على إمداد مستمر 

من الماء العذب من ماء مالح باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح وطاقة األمواج

GC00013132009/12/2939

GC00013142010/09/0340طريقة وجهاز لعمليات التقطير الحفزي2003/2641م ت خ/ب/21
GC00013152010/06/2041إزالة الملوحة من ماء مستودع أرضى بتجويف بئر2003/2690م ت خ/ب/22
GC00013162010/06/1542طريقة إلنتاج حمض الخليك2003/2692م ت خ/ب/23

طريقة لبدء تشغيل عملية تحويل مجموعة إيبوكسي، وكذا 2003/2740م ت خ/ب/24
GC00013172010/11/0943حفاز وعملية الدخال مجموعة إيبوكسي في أوليفين

عملية إلدخال مجموعة الكربونيل في مركبات إيثيلينية غير 2003/2834م ت خ/ب/25
GC00013182010/06/1544مشبعة

GC00013192010/11/0945عملية وجهاز إلنتاج مركبات هيدروكربونية من الميثان2003/2836م ت خ/ب/26
GC00013202010/06/1546الكلة البارافين2003/2838م ت خ/ب/27
GC00013212010/06/1547تفاعل يعمل بالتدفق النبضي2003/2863م ت خ/ب/28
GC00013222010/11/0948طريقة النتاج محفز إعادة التكرير بالهدرجة المحفزة2003/2866م ت خ/ب/29
GC00013232010/11/0949طريقة النتاج 2003/2883SAPم ت خ/ب/30

إنتاج مواد وقود وزيوت تزليق من مادة شمعية منتجة بطريقة 2003/2949م ت خ/ب/31
GC00013242010/05/3150فيشر تروبش

عبوة ذاتية الفتح تستخدم مع عبوات مركبة أو فتحات تفريغ 2003/2972م ت خ/ب/32
GC00013252010/06/2051أوعية أو قنينات يتم قفلها بمادة رقائقية

GC00013262010/11/2852معضدات دوبامين مورفولين2003/3077م ت خ/ب/33
GC00013272010/11/2953مشتق نصف سلفات سيتوسين أزيدو متبلور المائي2003/3081م ت خ/ب/34
GC00013282010/11/2954مشتقات بيريميدين لمعالجة النمو غير الطبيعي لخلية2003/3100م ت خ/ب/35

مركبات بيرازولو ]b - 4 ،3[ بيريدين، واستخدامها كمثبطات 2003/3129م ت خ/ب/36
GC00013292010/10/2555إلنزيم فوسفو داي استريز
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صفحهتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم

ث ُمْحَتَوى داخل قطاع واحد على 2004/3148م ت خ/ب/37 تجهيزة الستعادة مائع ملوِّ
GC00013302010/11/2456األقل مكون من خزانات مستعرضة في سفينة غارقة

ماكينة لخدمة خاليا التحليل الكهربى المستخدمة فى إنتاج 2004/3189م ت خ/ب/38
GC00013312010/11/2457األلومنيوم

GC00013322010/11/2458جهاز للتحكم في الضغط الديناميكي الحلقي وطريقة الستخدامه2004/3232م ت خ/ب/39
GC00013332010/11/2459قطاع مفرغ يستخدم فى تصنيع أنبوبة2004/3240م ت خ/ب/40

مواد حفازة من أكاسيد معدنية مختلطة إلنتاج ألدهيدات غير 2004/3265م ت خ/ب/41
GC00013342010/11/0960مشبعة من األولفينات

عملية نزع /امتصاص الماء بالضغط المتعدد إلزالة الغاز 2004/3282م ت خ/ب/42
GC00013352010/10/0561الحمضي من الغازات

مشتقات -7 إمينو لمركب الكامبتوثيسين ذات نشاط مضاد 2004/3296م ت خ/ب/43
GC00013362010/06/0562لألورام

GC00013372010/11/2963مثبطات ترانسكربتاز عكسي غير - نيكلوسيد2004/3321م ت خ/ب/44

سخان بالمقاومة الكهربائية من نوع الملف المكشوف 2004/3357م ت خ/ب/45
GC00013382010/11/2464باستخدام أسالك مقاومة مجدولة وطرق لعمل ذلك

GC00013392010/05/2365مثبطات مستقبل 2004/3384CGRPم ت خ/ب/46
GC00013402010/11/2466نظام تمدد لمد عنصر انبوبي بطريقة متزايدة2004/3404م ت خ/ب/47
GC00013412010/11/2467نظام تمدد للمد التدريجي لعنصر انبوبي2004/3406م ت خ/ب/48
GC00013422010/11/2468جهاز ونظم وطرق لسد انبوب بدرجة حرارة عالية2004/3431م ت خ/ب/49
GC00013432010/10/2569جهاز تمديد لمد انبوبة2004/3433م ت خ/ب/50

لقمة حفر بالدق أو الطرق، ومجموعة حفر متضمنة على لقمة 2004/3495م ت خ/ب/51
GC00013442010/10/2570الحفر هذه وطريقة لحفر تجويف بئر

GC00013452010/11/0971مشتقات شيلدونين رباعي2004/3508م ت خ/ب/52
GC00013462010/08/3072طريقة ونظام لتخزين سائل في تكوين جيولوجي2004/3566م ت خ/ب/53

مضادات أجسام مضادة لمستقبل عامل نمو يشبه إنسولين 1- 2004/3620م ت خ/ب/54
GC00013472010/09/0373واستخداماتها

طريقة لالكتساح المستمر باستخدام أجهزة متعددة تـُولـِّد 2004/3699م ت خ/ب/55
GC00013482010/11/0974اهتزازات زلزالية ولفصل البيانات الناتجة منها

GC00013492010/10/2575نظام لإلمداد بالمياه العذبة2004/3795م ت خ/ب/56
GC00013502010/06/1576الموائع اللزجة2004/3857م ت خ/ب/57

مكون صلب محسن لحفاز مستخدم في بلمرة بلمرة إسهامية 2004/4003م ت خ/ب/58
GC00013512010/11/0977اإلثيلين وعملية الستخدامه

نظام اتصال السلكي ونظام مصعد يشتمل على نظام االتصال 2004/4029م ت خ/ب/59
GC00013522010/11/0978الالسلكي

GC00013532010/10/0579نظام إنضغاط يستخدم تيارات دخل متعددة2004/4072م ت خ/ب/60
GC00013542010/09/0480مشتقات سلفون أميد لمعالجة أمراض2005/4193م ت خ/ب/61
GC00013552010/09/0481مشتقات سلفون أميد لمعالجة أمراض2005/4194م ت خ/ب/62
GC00013562010/10/2582غالف لمضخة تعمل بالطرد المركزي2005/4220م ت خ/ب/63

تشكيالت لحارقات مرحلية بعيدة في افران ذات جدران مشعة 2005/4245م ت خ/ب/64
GC00013572010/10/2583وطرق استخدامها

GC00013582010/06/1584ألومينا مجففة بالرش الستخدامها كمادة حاملة للحفاز2005/4401م ت خ/ب/65
GC00013592010/06/1585تخلـُّل مادة سائبة استرطابية2005/4504م ت خ/ب/66

مشتقات مستبدلة من -4ألكيل و-4ألكانويل-بيبريدين 2005/4511م ت خ/ب/67
GC00013602010/09/0386وإستخدامها كمضادات نيروكينين

سخانات ذات درجة حرارة محدودة تستخدم لتسخين تكوينات 2005/4573م ت خ/ب/68
GC00013612010/08/3187أرضية تحت سطحية

GC00013622010/12/0588منصة لعرض وتخزين البضائع2005/4587م ت خ/ب/69

مشتقات -3 أو -4 مستبدل أحاديا فينول وثيوفينول كمركبات 2005/4623م ت خ/ب/70
H3 ترابطية لمستقبلGC00013632010/09/0389

GC00013642010/10/2690جهاز مثبط للحريق فوق خزانات التخزين2005/4715م ت خ/ب/71
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 -N- 2بنزيل2-- فنيل بوتان أميدات كمواد ضابطة لمستقبل 2005/4729م ت خ/ب/72
GC00013652010/09/0391أندروجين

GC00013662010/11/2992مشتقات بيرازولو-بيريميدين2005/4790م ت خ/ب/73
GC00013672010/11/2993مشتقات إندول2005/4791م ت خ/ب/74
GC00013682010/11/0994مركبات تتوسط فعالية المجموعة سي واستعماالتها2005/4795م ت خ/ب/75
GC00013692010/06/2095طريقة للتحكم في درجة حرارة تفاعالت حفزية طاردة للحرارة2005/4802م ت خ/ب/76
GC00013702010/08/3196نظام جهاز استشعار2005/4885م ت خ/ب/77
GC00013712010/11/0997جهاز ونظام لتحديد الموضع المالئم لبئر وتمييز الخزان2005/4896م ت خ/ب/78

2005/4920م ت خ/ب/79
طريقة  وجهاز ووسيلة لتخزين برنامج مهيأه للتقييم الكمي 
والكيفي للمخاطر آليا بناء على التصميم الفني لحفرة البئر 

وخصائص االرض
GC00013722010/05/2998

2005/4953م ت خ/ب/80
طريقة وجهاز ووسيلة لتخزين برنامج مهيأه لعرض التقييم 
الكمي والكيفي للمخاطر بناء على التصميم الفني لحفرة البئر 

وخصائص االرض
GC00013732010/05/2999

طريقة وجهاز تخزين برامج مهيأة لتوفير تصميم عمود أنابيب 2005/4959م ت خ/ب/81
GC00013742010/05/29100الحفر آليا بناء على هندسة ثقب البئر ومتطلبات المسار

ن دّوار وخاصة لشفرة 2005/4966م ت خ/ب/82 ترتيبة إلدخال هواء تبريد إلى مكوِّ
GC00013752010/10/19101متحركة في مكنة دوارة

مصعد بدون وزن مصعد بدون وزن عكسي2005/4973م ت خ/ب/83
2010/10/26102عكسي

تركيبة تستخدم في عالج أو تلطيف األعراض المصاحبة 2005/4976م ت خ/ب/84
GC00013772010/09/03103لجفاف الفم

GC00013782010/06/15104تثبيت عملية الهيدروفورملة2005/4978م ت خ/ب/85
GC00013792010/11/09105شكل بلورى لمركب البيفنيل2005/5041م ت خ/ب/86
GC00013802010/11/09106طريقة لتصميم نماذج جيولوجية لكتل رسوبية تحت سطحية2005/5135م ت خ/ب/87
GC00013812010/05/29107إذابة انتقائية لسطح خارجي لصدع2005/5150م ت خ/ب/88

معالجة جديدة لتحويل معاوقة األسمنت من أشكال موجات 2005/5156م ت خ/ب/89
USIGC00013822010/08/31108

مبخر ذو غشاء ساقط مناسب للتشغيل عند الحمل الجزئى 2005/5170م ت خ/ب/90
GC00013832010/05/31109والعملية المطلوبة لذلك

GC00013842010/08/31110طريقة للحفر في تكوين كثير الفقد2005/5189م ت خ/ب/91
GC00013852010/09/27111الصمام الحجمي الذكي2005/5197م ت خ/ب/92

 طريقة ونظام للتوصيل الكهربائى وموازنة المجال 2005/5202م ت خ/ب/93
GC00013862010/09/03112المغناطيسى لخاليا اختزال األلومنيوم

GC00013872010/11/09113إحكام وضع جهاز حفرة بئر في عنصر انبوبي2005/5311م ت خ/ب/94

تركيبة لوصل وحدات قنوات صندوقية مخصـَّصة لوقاية 2005/5496م ت خ/ب/95
GC00013882010/09/03114الكبول

GC00013892010/05/29115تقنية وجهاز لتكملة مناطق متعددة2005/5521م ت خ/ب/96
GC00013902010/04/03116حلقة أرياش توجيه آللة تربينية وطريقة تعديل مرافقة2005/5529م ت خ/ب/97
GC00013912010/08/31117طريقة لتحديد التشبع بالماء لتكوين تحت األرض2005/5536م ت خ/ب/98

عناصر للتحكم في فقد المائع وتركيبات لسمنتة آبار الزيت 2005/5555م ت خ/ب/99
GC00013922010/08/31118والغاز تشتمل على العنصر المذكور للتحكم في فقد المائع

GC00013932010/09/03119عملية اولى لصنع 1،2 - ديكلورو إيثان2005/5593م ت خ/ب/100
GC00013942010/08/31120نظام وطريقة لقياس التدفق في خط انابيب2006/5650م ت خ/ب/101
GC00013952010/10/05121نظام آلي لعزل خط أنابيب واكتشاف التسرب فيه2006/5700م ت خ/ب/102
GC00013962010/06/15122حافــز معالجـه بالهيدروجين ، طريقة تحضيره واستعماله2006/5701م ت خ/ب/103
GC00013972010/05/23123جهاز وطريقة لسحب بوليمر من مفاعل بلمرة في طور الغاز2006/5720م ت خ/ب/104
GC00013982010/06/15124مصعد مناسب للتفاعالت الباعثة للغاز2006/5721م ت خ/ب/105
GC00013992010/05/23125مفاعل حفزي2006/5740م ت خ/ب/106

مواد مركبة من ألياف خزفية مجوفة، وعمليات إلنتاجها 2006/5753م ت خ/ب/107
GC00014002010/11/09126واستخدامها
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GC00014012010/11/09127عملية لتحضير الميالمين2006/5755م ت خ/ب/108
GC00014022010/10/25128عداد لقياس تدفق المائع2006/5768م ت خ/ب/109

2006/5771م ت خ/ب/110
مركبات تشتمل على شقوق أريل غير متجانس مرتبطة 
واستخدامها كمعدالت جديدة لنكهة المقبالت، ومكسبات 

المذاق، ومحسنات للمذاق للتركيبات الصالحة لألكل
GC00014032010/09/03129

طريقة لجعل تشغيل جمع من وحدات أداة ضاغطة في صورة 2006/5800م ت خ/ب/111
GC00014042010/04/03130مثلى وجهاز لهذا الغرض

جهاز وطريقة لتعبئة أكياس مصنوعة من الرقائق المعدنية 2006/5847م ت خ/ب/112
GC00014052010/11/09131باألطعمة

GC00014062010/03/16132جهاز لحماية المحاليل الوريدية2006/5861م ت خ/ب/113
GC00014072010/11/09133مشتق أيزوكسازولين وطريقة جديدة لتحضيره2006/5873م ت خ/ب/114

الصورة المتبلرة - yd لهيدروكلوريد إيفابرادين، وعملية 2006/5877م ت خ/ب/115
GC00014082010/06/05134لتحضيرها، وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها

الصورة المتبلرة - Bd لهيدروكلوريد إيفابرادين، وعملية 2006/5878م ت خ/ب/116
GC00014092010/06/05135لتحضيرها، وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها

الصورة المتبلرة - B لهيدروكلوريد إيفابرادين، وعملية 2006/5879م ت خ/ب/117
GC00014102010/11/09136لتحضيرها، وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها

طريقة إلزالة الرواسب الملحية في غاليات حرارية لوحدة 2006/5881م ت خ/ب/118
GC00014112010/05/23137إعادة تشكيل نفايات

ل باستخدام مناطق 2006/5892م ت خ/ب/119 معالجة هيدروجينية عالية معدل التحوُّ
GC00014122010/09/03138تفاعل وضغط متعددة

GC00014132010/05/31139عملية لتحضير تيار مائي يحتوي على يوريا2006/5920م ت خ/ب/120
GC00014142010/06/20140طريقة إلسالة تيار غني بهيدروكربون2006/5925م ت خ/ب/121
GC00014152010/05/29141طريقة لعملية وتصميم عند إعادة حقن الفتات2006/5927م ت خ/ب/122
GC00014162010/06/20142طريقة وجهاز لتقليل محتوى تيار غاز طبيعي مسال2006/5972م ت خ/ب/123
GC00014172010/11/09143مفاعل للتخليق متباين التكوين للمركبات الكيميائية2006/5974م ت خ/ب/124
GC00014182010/11/29144مواد ناتجة عن األيض من أجل مضادات NK-1 للتقيؤ2006/5979م ت خ/ب/125
GC00014192010/05/31145عملية لإلنتاج المتصل لميثيل ميركابتان2006/6054م ت خ/ب/126
GC00014202010/10/25146إطار دعامي  لألجهزة الكهربائية2006/6064م ت خ/ب/127

جهاز وطريقة للف أنبوبة مدفونة تحت األرض أو مدفونة 2006/6101م ت خ/ب/128
GC00014212010/05/23147جزئًيا

GC00014222010/08/31148طريقة وجهاز لوضع فرشة وحدة فصل هزازة بزاوية2006/6192م ت خ/ب/129
GC00014232010/05/23149جهاز وطريقة ونظام لمحاكاة مستودع باستخدام طريقة شواز2006/6195م ت خ/ب/130

وسيلة توجيه ألعمدة تنزلق داخل بعضها البعض ، وذراع 2006/6238م ت خ/ب/131
GC00014242010/06/15150تلسكوبي وعملية توجيه

GC00014252010/08/27151عملية لبلمرة الطور الغازي لألوليفينات2006/6243م ت خ/ب/132
GC00014262010/05/31152نظام النتاج مادة تتصلب بالكبريت المعدل2006/6244م ت خ/ب/133
GC00014272010/05/23153ججهاز جهاز تكسير محّسن2006/6254م ت خ/ب/134
GC00014282010/12/06154إطار داعم لتعليق األجهزة الكهربائية على الحائط2006/6264م ت خ/ب/135

تغليف بوليمري متعدد الطبقات بخواص محسنة للحماية من 2006/6413م ت خ/ب/136
GC00014292010/11/09155الصدأ

GC00014302010/08/30156عملية إلنتاج تيار غازي يخلو تقريبا من مركبات المركابتان2006/6525م ت خ/ب/137

 طريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء من 2006/6592م ت خ/ب/138
GC00014312010/08/30157مصدر غازي يحتوى على مركبات النيتروجين

GC00014322010/08/30158عملية فيشر - تروبش متعددة المراحل2006/6600م ت خ/ب/139
GC00014332010/11/09159عملية فيشر-تروبش ومجموعة مفاعل2006/6605م ت خ/ب/140
GC00014342010/09/04160عملية تحول الهيدرو في الهيدرو كربونات الثقيلة2006/6721م ت خ/ب/141
GC00014352010/10/25161أداة صمام خنق2006/6801م ت خ/ب/142

مركبات بنزإميداول بها استبدال وطرق الستخدامها كمثبطات 2006/6823م ت خ/ب/143
GC00014362010/05/23162إنزيمات كيناز مرتبطة بتكوين الورم
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مولد للحرارة غير فعال حفزيا وعملية محسنة لنزع 2006/6842م ت خ/ب/144
GC00014372010/08/30163الهيدروجين

GC00014382010/05/23164عملية لتحضير ألكيل ميث أكريالت2006/6846م ت خ/ب/145
GC00014392010/11/09165إنتاج كحوالت بمرتبة منظف2006/6847م ت خ/ب/146
GC00014402010/11/09166إنتاج كحوالت بمرتبة منظف2006/6848م ت خ/ب/147
GC00014412010/09/03167تركيبة بوليمر2006/6854م ت خ/ب/148
GC00014422010/11/09168طريقة إلنتاج الميثانول, ووحدة إلنتاجة2006/6871م ت خ/ب/149

تركيبة حفزية للمعالجة الهيدروجينية للهيدروكربونات وطريقة 2006/6880م ت خ/ب/150
GC00014432010/05/31169لتلك المعالجة

عملية وحفازات بلمرة  إلنتاج بوليمرات ثنائية النسق في 2006/6886م ت خ/ب/151
GC00014442010/06/21170مفاعل مفرد

GC00014452010/05/23171حلقة الوضوء المتكاملة األوتوماتية2006/6928م ت خ/ب/152
GC00014462010/09/04172عملية إلنتاج كربونات ثنائي االلكيل وثنائي األولفينات2006/6929م ت خ/ب/153
GC00014472010/10/25173مصعد منفصل يستخدم في الحماية المهبطية لخرسانة مسلحة2006/6930م ت خ/ب/154

محفزات أكاسيد مخلوطة لألكسدة الحفزية ألوليفينات الطور 2006/6971م ت خ/ب/155
GC00014482010/11/09174الغازي وعمليات لتحضيرها

GC00014492010/05/23175توربين هوائي2006/7012م ت خ/ب/156

مشتقات تريازولوبيريدين كمثبطات إلنزيمات ليبيز 2006/7060م ت خ/ب/157
GC00014502010/05/29176وفوسفوليبيز

أنظمة طرق التحليل البيولوجي القياسي لدليل أصل 2006/7237م ت خ/ب/158
GC00014512010/05/29177المجموعات السكانية أصل المجموعات السكانية

GC00014522010/08/30178عملية إلنتاج اليوريا ووحدة إنتاج متعلقة بذلك2006/7241م ت خ/ب/159
GC00014532010/11/09179مبادل حراري ملفوف حلزونيا2006/7269م ت خ/ب/160
GC00014542010/09/03180طريقة تهيئة ألجهزة ذات هيئات افتراضية2006/7285م ت خ/ب/161

عملية لنزع مركبات الكبريت وثاني أكسيد الكربون من تيار 2006/7322م ت خ/ب/162
GC00014552010/05/23181غازي

GC00014562010/11/09182طريقــة لبدء عملية إلنتاج هيدروكربونات من غاز تخليق2006/7348م ت خ/ب/163
GC00014572010/11/09183طريقة وجهاز إلنتاج ميثيل أيزو بيوتيل كيتون نقي2006/7381م ت خ/ب/164
GC00014582010/05/23184طريقــة وجهاز إلنتاج ميثيل أيزو بيوتيل كيتون نقي2006/7382م ت خ/ب/165
GC00014592010/06/15185طريقة لتحويل نيترات الفلز2006/7455م ت خ/ب/166
GC00014602010/05/23186مشتقات بيريميدين لمعالجة النمو غير الطبيعي لخلية2006/7463م ت خ/ب/167

عملية ألكسدة جزئية لطور غاز حفازة بغير تماثل للبروبيلين 2006/7501م ت خ/ب/168
GC00014612010/11/09187إلى حمض األكريليك

2007/7548م ت خ/ب/169

تركيب طالء عالي الصالبة  ضد التلف و قشرة  تغطية ضد 
التلف و مادة اساس مع قشرة تغطية و مادة اساس ضد التلف 
و طريقة لتكوين قشرة تغطية على سطح مادة االساس وطريقة 
ضد تلف مادة االساس و مجموعة تركيب طالء عالي الصالبة 

ضد التلف متعددة التغليف

GC00014622010/11/09188

GC00014632010/10/24189أنبوب إخماد وجهاز يشتمل على أنابيب اإلخماد المذكورة2007/7624م ت خ/ب/170
GC00014642010/10/24190دفاعة ومروحة مطورين2007/7637م ت خ/ب/171
GC00014652010/09/27191مشتقات كومرين جديدة بفاعلية مضادة للورم2007/7748م ت خ/ب/172

مولد إلنتاج الطاقة الكهربية يتم تشغيله باستخدام مائع وطريقة 2007/7778م ت خ/ب/173
GC00014662010/10/24192لعمل المولد

مادة حيوية، ومادة مغروسة قابلة للحقن مشتملة عليها، 2007/7838م ت خ/ب/174
GC00014672010/08/30193وطرق لتحضيرها، واستخداماتها

GC00014682010/11/09194تقليل الشحنة الكهروستاتية في عملية بلمرة2007/8134م ت خ/ب/175

مبادل حراري داخلي جديد مركب لمفاعل غاز - سائل - صلب 2007/8155م ت خ/ب/176
GC00014692010/10/25195من أجل تخليق

GC00014702010/08/30196طريقة وجهاز الزالة الزئبق من الغاز الطبيعي2007/8193م ت خ/ب/177
GC00014712010/08/30197إنتاج البروبيلين واإليثيلين من البيوتان واإليثان2007/8346م ت خ/ب/178
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GC00014722010/11/09198تحديث نماذج السرعة باستخدام عمليات مسح سرعة االنتقال2007/8467م ت خ/ب/179
GC00014732010/05/23199عملية للتحضير المستمر ألنهيدرات كربوكسيلية غير مشبعة2007/8550م ت خ/ب/180

عملية للتحضير المستمر لمركبات انهيدريد كربوكسيلية غير 2007/8551م ت خ/ب/181
GC00014742010/08/30200مشبعة

GC00014752010/08/30201تخليق ببتيد منتحي لإلنسولين2007/8564م ت خ/ب/182

GC00014762010/09/03202طريقة لمعالجة ماء الصرف2007/9105م ت خ/ب/183

زيادة قدرة استيعاب جهاز تخزين الطاقة بواسطة األثقال 2007/9531م ت خ/ب/184
GC00014772010/11/29203واإلختالف في االرتفاعات

GC00014782010/11/09204عملية لتحضير الكيلين جليكول2007/9599م ت خ/ب/185
GC00014792010/10/23205سرير طبي ذي تجهيزات خاصة2009/12658م ت خ/ب/186
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 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  A61K 47/32, 31/484, 31/496, 31/5517, 
31/166, 31/15 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 9947518 A (F.HOFFMANN-LA ROCHE 
AG.) 23 September 1999 
- WO 9804551 A (F.HOFFMANN-LA ROCHE 
AG.) 05 February 1998 
  

 
 

 
 

 
 ماجد الرفيق : الفاحص 

  مركبات معقدة ثابتة من مركبات ضعيفة الذوبان ]54[
مركبات معقدة غير ذائبة في الماء ثابتة من  :الملخص ] 57[

مركبات ضعيفة الذوبان موزعة جزيئياً في بوليمرات أيونية 
يمرات األيونية غير الذائبة غير ذائبة في الماء ويكون للبول

دالتون ودرجة حرارة  80,000المفيدة وزن جزيئي أكبر من 
م وتم ترسيب 50انتقال زجاجي تساوي أو أكبر من حوالي 

المركبات ترسيباً دقيقاً في البوليمرات األيونية في شكلها 
الالبللوري وتزيد المركبات المعقدة طبقاً لهذا االختراع بشكل 

للمركبات الفعالة ) التوافر أو التواجد الحيوي(ة  واضح االتاح
 .عالجياً ضعيفة الذوبان

 
 7: عدد األشكال                  42 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001295: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18020/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2000/754/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/07/2000: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 الدنمارك         07/1999/     08 199900991       
 ساندرا هوج  -2 ،كوني سانتشيز -1:  المخترعون] 72[
-اوتيليافيج، دي كيه 9، اس/لوندبيك ايه. اتش:  مالك البراءة] 73[

 فالباي، الدنمارك كوبنهاجن،، 2500
 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: 161K 31/343; A61P 25/00, 25/22 

 :المراجع ] 56[
- Eddi Meler, "Behavioral Profiles of SSRIs in 
Animal Models of Depression, Anxiety and 
Aggression", Psychopharmacology )1997(, Pages: 
197-205. 

 
 
 
 
 
 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 معالجة االضطرابات العصبية] 54[
وذلك لتحضير دواء ) صيدالنياً (ملح من أمالحه المقبولة دوائياً  يأو أ "escitalopram" ستخدام مركب إسيتالوبراما :الملخص ] 57[

، يجتماعالالقلق ا واضطرابات، القلق العام اضطرابات، وبصفة خاصة العصبية، شاملة حاالت القلق االضطراباتعالج  ييكون ُمفيداً ف
ونوبات الهلع أو  ،جباريةإلضطرارية أو االضطرابات الذهول اا، وصابات أو الرضوض السابقةإلة عن إجهادات االناشئ واالضطرابات

 .الذعر الفجائية
 

 3 :الحماية  عدد عناصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
]12[ براءة اختراع
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

GC 0001296 : 11[ رقم البراءة[

]45[ تاريخ النشر عن منح البراءة : 2011/03/31       2011/15

رقم قرار الموافقة على منح البراءة : 10/19339

تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة : 2010/11/28

]21[ رقم الطلب : م ت خ/ب/1379/2001
]22[ تاريخ تقديم الطلب : 2001/05/21

]30[ األولوية :
]31[ رقم األولوية     ]32[ تاريخ األولوية      ]33[ اسم الدولة

        09/579146           2000/05/25              أمريكا
]72[ المخترعون : 1- جينو ايه ديليلو، 2- فليب جي  راى، 3- 

هارولد د. برانون، 4- أالن ر. ريكاردز، 5- كريستوفر ج. ستيفنسون 
]73[ مالك البراءة:  بي جيه سيرفيسز كومباني، 5500 نورثويست 

سنترال درايف، هيوستن، تكساس 77092، الواليات المتحدة 
األمريكية

]74[ الوكيل : أحمد نجدت بازارباشي

]51[ التصنيف الدولي :
Int. Cl.7: E21B 43/267

]56[ المراجع :
- US 5955144 A (REDIGER  RICHARD A  et al.) 
21 September 1999
- US 5837656 A (REDIGER RICHARD A  et al.) 
17 November 1998
- US 3492147 A (YOUNG BILL M et al.) 27 
January 1970
- US 5420174 A (DEWPRASHAD BRAHMADEO) 
30 May 1995

الفاحص : مصعب أحمد الفضالة
]54[ طرق وتكوينات خفيفة الوزن للتحكم فى الرمال

]57[ الملخص : طرق وتكوينات تستخدم للتحكم في اإلنتاج من تكوينات تحت أرضية تستخدم مواد دقائقية خفيفة الوزن نسبياً و/أو جزئيات طافية 
متعادلة فعلياً مثل مادة دقائقية تتحكم في الرمال.

عدد عناصر الحماية : 31     عدد األشكال : 3

                   

]12[ براءة اختراع



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001297GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14614/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1478/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/07/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  المكتب األوروبي  2000/07/14     00305993.8  
اريك  دى   - 2،كيفن  البيرت  ماهير -1:  المخترعون] 72[

 -5 ،هارولد  جيه  فينجار -4 ،فيليب تيمونز باكسلى - 3،روفجناك
  جون ميشيل كارانكاس -7 ،اتوان زانج - 6،اليا اميل بيرشنكو

، .في. ج بيشيونال ريسيرتش ماتشابيشل انترنا:  مالك البراءة] 73[
 اتش آر، ذي هاج، هولندا 2596، 30كارل فان بيلندتالن 

 العمار براهيم إسليمان : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4787452 A )JENNINGS, JR.( 29 November 
1988 
- US 4565249 A (PEBDANI et al.) 21 January 1986 

 
 
 
 
 
 

 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 طريقة لعزل مائع داخل تكوين أرضي محتوي على هيدروكربون] 54[
يبين هذا االختراع طريقة لعزل مائع، وتتضمن هذه الطريقة عزل المائع خالل جزء من التكوين األرضي المحتوي على  :الملخص ] 57[

من الفحم يحلل فيها الهيدروكربون حراريا، ويفضل أن يكون لجزء من ذلك التكوين الهيدروكربون المعالج حراريا في موقعه مثل طبقة 
 .مللي دارسي على األقل 100على األقل نفاذية قدرها 

 
  9:الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0001298GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17005/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1553/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا          2000/08/05           0019172.6 
 - 3،كيث بيجادايك - 2،ستيفن جون كوت -1:  المخترعون] 72[

 روزالين كاي نايس 
جالكسو جروب ليمتد، جالكسو ويلكم هاوس، : مالك البراءة ] 73[

أوه ان ان، المملكة  6بيركلي افينيو، جرينفورد، ميدلسيكس، يو بي 
 المتحدة

 العمار براهيم إمان سلي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07J; A61K; A61P 

 :المراجع ] 56[
- US 3856828 A (PHILLIPPS G et al.) 24 
December 1974 
- Isogai, Mitsutaka et al.: "Binding Affinities of 
Mometasone Furoate and Related Compounds 
Including its Metabolites for the Glucocorticoid 
Receptor or Rat Skin Tissue",  J. Steroid 
Biochem, MOL. BOIL. (1993). 
- Phillipps G H et al.: "Synthesis and Structure 
Activity Relationships in a Series of 
Antinflammatory Corticosteroid Analogues, 
Halomethyl Androstane- 17 Beta-
Carboselenoates", Journal of Medicinal 
Chemistry, American Chemical Society, Vol. 37, 
No. 22, 01 October 1994, Pages 3717-3729 
- US 4335121 A (PHILLIPPS GORDON H et al.) 
15 June 1982 
- EP 0057401 A (SCHERING CORP.) 11 August 
1982 
- US 3828080 A (MAY P et al.) 06 August 1974 
- Popper T L et al.: "Structure-Activity 
Relationship of a Series of Novel Topical 
Corticosteroids", Vol.27, No. 4-6, 1987, Pages: 
837-843 

 
 نوف النصبان: الفاحص 

 ندروستان حديث مضاد لاللتهابأمشتق ] 54[
 ):I(جوانبه مركب الصيغة العامة  يقدم هذا االختراع في أحد: الملخص ] 57[

HO
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 .كما يقدم االختراع أيضا تركيبات تحتوى على المركب المذكور، وعمليات تحضيره، واستخدامه في العالج. أو أي من مواده الذوابة

 
 5: عدد األشكال            30 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
]12[ براءة اختراع



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001299: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19193/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1693/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/10/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   مريكاأ          2000/10/19    09/692,726 
تشارلز  - 2فريدريك جوردن كارل الصغير، -1:  المخترعون] 72[

جون ماثيو  -4 ،لورنس جيمس بيالمويكز - 3،روبرت كيدي
جون  - 7إريك دي روفيجناك، -6 جيمس لويس مينوتي، - 5كوليز،

 فينجار . هارولد جيه - 8مايكل كارانيكاس،
، .في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيل انترناش:  مالك البراءة] 73[

 ، هولندا2596اتش آر ، ذي هيج، 30ن لندتآلول فان بييكار
 العمار براهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E21B 36/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2244255 A (LOOMAN) 03 June 1941 
- EP 294809 A2 (ORS DEVELOPMENT 
CORPORATION( 14 December 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز تسخين بئر يتضمن موصل كهربي داخل انبوب للوقاية] 54[
جهاز تسخين بئر يتضمن موصل كهربى والذى يتم تعليقه داخل الجزء  : الملخص] 57[

ن أرضى يحتوى على تكوي يحرارة فبوب وقاية والذي يتم تهيئته لنقل نالداخلى أل
 .أنبوب وقاية فيجموعة السخان موصل هيدروكربون يحيط بالبئر والذى يتم فيه ترتيب م

 
 6: عدد األشكال     23: عدد عناصر الحماية 
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
]12[ براءة اختراع



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001300GC : رقم البراءة ] 11[
 
            2011/03/31      2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[ 

 14848/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1710/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/11/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المانيا            2000/11/10       10055810.0 
دوريت  - 3زابينه تسايس، - 2دايفد لينكه، -1:  المخترعون] 72[

 مانفريد بيرنز - 5اوفه دينجرديسن، - 4فولف،
افنتيس ريسيرتش آند تكنولوجيز جي ام بي :  مالك البراءة] 73[

 ، فرانكفورت، ألمانيا65926اتش آند كو كيه جي، 
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C07C 51/215 

 :المراجع ] 56[
- DE 19630832 A )HOECHST AG( 05 February 
1998 
- WO 0014047 A (JONES MICHEL DAVID; 
KITCHEN SIMON JAMES )GB(; COOK JOHN 
(GB); ELL) 16 March 2000 

 
 
 
 
 
 

 الثبيتيبندر : الفاحص 
 طريقـة لتحضير حمض األسيتيك ]45[
 مفاعالت ذات ية وبحصيلة مرتفعة فيتعلق االختراع الحالى بعملية لتحضير حمض األسيتيك بأكسدة اإليثان بانتقائية عالي :الملخص ] 57[

 .طبقة مميعة
 

 8: عدد األشكال         13: الحماية  عدد عناصر
 

 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001301GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14954/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/1989/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/05/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2001/05/17  60/291.771      
 وايني فرينر : المخترع] 72[
 براكسترات، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي : مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذي هيج، جيه جي 2514، 83-89
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/25, 37/06, 43/27 

 :المراجع ] 56[
- GB 2338254 A )SOFITECH E. W. MORRIS) 15 
December 1999 
- US 4090563 A (LYBARGER JAMES H et al.) 23 
May 1978 
- US 5979556 A )ROSSKNECHT TIM G et al.) 09 
November 1999 
- WO 01836 39 A (SCHLUMBERGR 
HOLDINGS; SOFITECH NV; SCHLUMBERGR 
CA LTD )CA(; SCHL) 08 November 2001 

 
 

 حمد سليم الهنائيأ: الفاحص 
 األرضطريقة لمعالجة تكوين تحت ] 54[
 ،إنفاذية التكوين ، تكفى لزيادةمائييتم الكشف عن طريقة لزيادة إنفاذية تكوين تحت األرض وبها يتم حقن كمية من خليط  :الملخص] 57[

 .النسيج المشتمل على التكوين فيوذلك  ،وكسيلية معينة، وأنواع مواد كاتيونية معينةأمينو بولى كرب وتشتمل على أنواع مواد أنيونية
 

 2 :عدد األشكال             15: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001302GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14964/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 06/2010/ 20:تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2071/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/06/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 جنوب أفريقيا            2001/12/14          2005/10182       
روجر  -2 ،جاريث دايفد هنتلي شاو -1:  المخترعون] 72[

 جوهانسن 
ذى بتروليوم اويل آند غاز كوربوريشن اف  -1:  مالكو البراءة] 73[

دوينزشت أفينيو، موسل بي،  ليمتد،) بروبرياتري(ساوث افريكا 
-إن ،فورسبين، ويل ايه اس ايهستات -2، جنوب أفريقيا؛ 6500
 ، النرويجستافنجر، 4035

 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/16; F25J 3/04 

 :المراجع ] 56[
- GB 2117053 A (BOC GROUP PLC) 05 October 
1983 
- US 4434613 A )STAHL CHARLES R) 06 March 
1984 
- US 5133406 A (PURI RAJEN) 28 July 1992 
- US 4344486 A (PARRISH DAVID R) 17 August 
1982 
- EP 0162368 A )LGA GASTECHNIK GMBH( 27 
November 1985  

 
 

 حمد سليم الهنائيأ: الفاحص 
 طريقة السترجاع زيت من مستودع زيت طبيعي] 54[
 إلنتاجفصل هواء : ، وتتضمن الطريقة خطواتسترجاع زيت من مستودع زيت طبيعياليتعلق االختراع الحالي بطريقة  :الملخص ] 57[

من المجرى المشبع باألكسجين  األقلوتوفير مجرى غاز طبيعي وتلقيم جزء على  ،بع بأكسجين ومجرى مشبع بنيتروجينمجرى مش
ويتم استخدام الحرارة المنتجة في منشأة . حرارةكربون ومنتجات هيدرو إلنتاج، منشأة تحويل غاز لسائل إلىومجرى الغاز الطبيعي، 

. مجرى مشبع بنيتروجين مكيف الضغط إلنتاجطاقة لتكييف ضغط النيتروجين في المجرى المشبع بالنيتروجين  إلنتاجتحويل الغاز لسائل 
 .مستودعزيت من المستودع زيت طبيعي لتعزيز استرجاع  إلىويتم تمرير المجرى المشبع بنيتروجين مكيف الضغط 

 
 4:  عدد األشكال            22: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001303GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14669/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2104/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 الدنمارك          2001/06/26      200100991       
ترولز فولزجارد  -2، ريكي ايفا هومبل -1:  المخترعون] 72[

هانز  -5، اولي نيلسن -4، مايكل هارولد روك -3، كريستينسن
 روبرت دانسر -6، بيترسن

-اوتيليافيج، دي كيه 9اس، /لوندبيك ايه. اتش:  مالك البراءة] 73[
 ، الدنماركفالباي كوبنهاجن،، 2500

 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 307/87 

 :المراجع ] 56[ 
- EP 0347066 A1 (H. LUNDBECK A/S) 20 
December 1989 
- Ohman D. et al.: "On-Line Extraction Using an 
Alkyl-Diol Silica Precolumn for Racemic 
Citalopram and its Metabolites in Plasma. Results 
Compared with Solid-Phase Extraction 
Methodology", Journal of Chromatography B, 
Vol. 752, No. 2, 05 April 2001 
- Cannarsa M.: "Racemic Switches: Historical 
Perspectives and Current Status", Chimica Oggi, 
September 1999, Vol. 17, No. 9, Pages 28-32, 
ISSN: 0392-839X  

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 سيتالوبرام-Sو  -Rسيتالوبرام بفصل خليط من -Rأو  -Sأو /عملية لتحضير سيتالوبرام راسمي و] 54[
-Sو أ -Rأو /بعملية لتحضير قاعدة حرة لمركب سيتالوبرام راسمى أو أمالح إضافة حمض له و ييتعلق االختراع الحال : الملخص] 57[

من واحد من  %50أكثر من ب سيتالوبرام-Sو  -Rأو كأمالح إضافة الحمض لهما عن طريق فصل خليط  كقاعدة حرة سيتالوبرام
 :أنويتميز االختراع ب .سيتالوبرام-Rأو  سيتالوبرام-Sأو قطفة من /سيتالوبرام راسمى وتتكون من  قطفة يالمتشاكالت ف

 ؛فة حمض لهاعدة حرة أو كأمالح إضايتم ترسيب السيتالوبرام من المذيب كق -1
 ؛يتم فصل المادة المترسبة عن السائل األم -2
إذا كانت المادة المترسبة متبلرة، فإنه يمكن أن يتم إعادة تبلرها مرة واحدة أو أكثر لتكوين سيتالوبرام راسمى، ثم يمكن  -أ2

 ؛تحويلها اختيارياً بعد ذلك إلى أمالح إضافة حمض له
 الحصول على مادة مترسبة متبلرة، حتى يتم 2 ،1تبلرة، فإنه يمكن إعادة الخطوتين إذا كانت المادة المترسبة غير م -ب2

 ؛ويتم إعادة تبلر المادة المترسبة المتبلرة مرة واحدة أو أكثر لتكوين سيتالوبرام راسمى، ثم يمكن تحويلها إلى أمالح إضافة حمض له
عن السائل األم، وكذلك يمكن تحويله  سيتالوبرام-Rسيتالوبرام أو -Sيتم اختيارياً تنقية السائل األم مرة أخرى، ويتم عزل  -3

 .اختيارياً إلى أمالح إضافة الحمض لهما
 

 10: عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 0001304GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14958/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2236/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/09/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي     2001/10/01    01203721.4      
 ادريان نيكوالس إكين :  المخترع ]72[
، في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش ار 2596,30كاريل فان بيلندتالن 
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/12, 43/32 

 :المراجع ] 56[
- WO 98/25005 ((KELLEY & SONS GROUP 
INTERNATIONAL) 11 June 1998 
- US 3638731 A (DRISCOLL VANCE J) 01 
February 1972 
- EP 0840836 A )SHELL INT RESEARCH( 13 
May 1998 
- US 5826659 A (HERSHEBERGER MICHAEL 
D) 27 October 1998 
- Chia, Y. and Hussain, S.,"Gas Lift Optimization 
Efforts and Challenges", SPE 57313, 25 October 
1999 

 أحمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طريقة ونظام إلنتاج خليط من نفط وغاز من خالل بئر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريقة ونظام  :الملخص] 57[

للسيطرة على إنتاج نفط وغاز في بئر من اآلبار كتلك البئر التي 
تتم  وعليه، .تم تشغيلها عند حافة مخروط الغازتعمل وي

أو ضغط مواد البئر المتدفقة /السيطرة على معدل تدفق و
مسيطر عليه ) خانق(الناتجة بواسطة استخدام وسيلة خنق 

ناميكياً بحيث يتم بصفة مستمرة جر كمية محددة من الغاز دي
، في حين يتم الخام الناتج" زيت البترول"لنفط الموجود في ا

أثناء ذلك منع كل من تكوين مخروط الغاز التام الكامل وكذلك 
وقد تتم السيطرة . )غاز المكمن(ز من الغطاء الغازي نفاذية الغا

طرة وهو النظام الذي على الخنق بواسطة نظام تحكم وسي
اعتبارها  يتضمن إجراء خطوات الحل الحسابي التي تأخذ في

وضغوطها وموضع الخنق  درجات حرارة رأس البئر،
كمتغيرات حسبما يتم قياسها وهي التي تحافظ على بقاء 
متوسط السرعة اإلجمالية لمواد البئر المتدفقة بقيمة ثابتة 

، يحافظ النظام واختيارياً  .بصفة أساسية وبمستوى عالي نسبياً 
بالنسبة  "سائل-إلى-غاز"أيضاً على تحقيق نسبة مثالية لـ 

 .المتدفقة لمواد البئر
 

 1 :عدد األشكال           11: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001305GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14868/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2240/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 هولندا                2001/10/01 1019081         
 جوزيف هوبرت ميسن  - 2،جونكرز كيس -1:  المخترعون] 72[
 6411، 1 هيت اوفرلون، .في. دي اس ام ان:   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداهيرلين، تي اي
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 273/04 

 :المراجع ] 56[
- EP 0329215 A1 )STAMICARBIN B.V.( 23 
August 1989 
- EP 1036787 A1 (UREA CASALE S.A.) 20 
September 2000 
- GB 2107705 A (UNIE VAN 
KUNSTMESTFABRIEKEN BV( 05 May 1983 
- GB 2107704 A (UNIE VAN 
KUNSTMESTFABRIEKEN BV( 05 May 1983  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 طريقة لتحضير اليوريا] 54[
 وثانيبعملية لتحضير اليوريا من األمونيا  الحاليختراع اليتعلق ا :الملخص ] 57[

أكسيد الكربون باستخدام مفاعل تخليق، ومكثف، ووحدة غسل، ووحدة نزع، حيث 
شغيل، أثناء الت غازييتم من خالل تصريف تيار  والذييكون مخرج وحدة النزع، 

متصالً بمدخل المكثف ومدخل المفاعل، وحيث يكون مخرج المكثف متصالً بمدخل 
 فيتم الحصول عليه  الذيوحدة الغسل، وحيث يتم إجراء عملية فصل لخليط الفاعل 

 – كلياً أو جزئياً  – اتجاه مضاد بأحد المواد البادئة، حيث يتم التحكم فيوحدة الفصل 
ادم من وحدة الفصل إلى المكثف والمفاعل وذلك بواحد أو الق الغازيتقسيم التيار  في

الجزء غير المشترك من الوصلة الوظيفية بين  فيأكثر من عناصر التحكم الموجودة 
 .أو مدخل المفاعل/مخرج وحدة الفصل ومدخل المكثف و

 
  2:عدد األشكال               12:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001306: رقم البراءة ] 11[
 
  2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14844/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2247/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/10/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا              2001/10/16      0124835.0
 بريان إليس  : المخترع] 72[
 1 ،، بريتانيك هاوسبي بي كيميكالز ليمتد:   البراءة مالك] 73[

 المملكة المتحدةبي ايه، لندن،  7 ،ام 2فنسبراي سيركس، إي سي 
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

                                          :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/68, 23/52; C07C 51/25, 51/15 

 :المراجع ] 56[
- EP 1043064 A )BP CHEM INT LTD( 11 October  
2000 
- WO 9951339 A (JONES MICHAEL DAVID; 
KITCHEN SIMON JAMES )GB(; COOK JOHN 
(GB); ELL) 14 October 1999 
- EP 1192987 A (ROHM & HAAS) 03 April 2002 

 
 
 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية إلنتاج حمض الخليك] 54[
% مول 25أو اثيلين، وبها تكون انتقائية اإلثيلين أقل من /عملية إلنتاج حمض الخليك من خليط غازي متضمن إيثان و :الملخص ] 57[

على أوكسجين جزيئي عند درجة حرارة مرتفعة في وجود تركيب حفاز وهذا  يتوحيوتلك العملية تتضمن احتكاك الخليط الغازي مع غاز 
من العناصر الموليبيدنيوم، الفاناديوم، النيوبيوم، الذهب وذلك في غياب الباالديوم  التركيب المحفز يتضمن باالتحاد مع األوكسجين، كال

 :طبقا للصيغة التجريبية
 

MoaWbAucVdNbeZf   (I) 
 

 ؛Reو  Sn ،Sb ،Cu، Pt ،Ag ،Feكثر من العناصر المختارة من المجموعة التي تتكون من أرة عن واحد أو عبا Zحيث تكون 
a ،b ،c ،d ،e   وf  أنتمثل النسب الذرية الجرامية للعناصر بحيث: 

 ؛b+a  =1و   b  >1؛ صفر a  1< صفر 
10-5  >c  0.02 

 d   2< صفر 
 ؛ وe  1< صفر 

0.0001  f  0.05 
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001307: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17515/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2443/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/01/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 أراكال عبدالقادر عبداللطيف :  عالمختر] 72[
. ب. ص، سينتشري جالس أل أل سي:   مالك البراءة] 73[

 العربية المتحدة اإلماراتدولة ، دبي ،52496
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E06B 3/58, 3/60, 3/62, 3/64, 3/54, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2237600A )FIOS WINDOW GROUP LTD( 
08 May 1991 
- GB 2144477A )N&P WINDOWS LIMITED( 06 
March 1985 
- GB 2178470A )SCHUERMANN &CO HEINZ, 
SCHUECO INT GMBH & CO( 11 February 1987 
- EP 0011901A1 )STAMICARBON B.V.( 11 June 
1980 
- JP10-184208A (NANBU KASEI KK) 14 July 
1998 
- JP 11-256942A (SANKYO ALU IND) 21 
September 1999 
- CN 2295835Y )TIANJIN KELIN CLEAN 
EQUIPMENT ENGINEERING CO.LTD( 28 
October 1998 
- GB 2179591A )SECONDARY WINDOWS LTD( 
11 March 1987 

 
 أحمد عبد هللا القرينيس: الفاحص 

 نظام لتثبيت الزجاج] 54[
قة تتيح التثبيت الذاتي لومنيوم صمما بطريأليتعلق االختراع الراهن بآلية تثبيت متميزة ومتينة تتألف من أطارين من ا: الملخص ] 57[

على نحو جيد بحواف الزجاج عند دفعها  اإلمساكلمذكورة ا اآلليةالذكر بعد ذلك وتتيح  اإلطارويولج  األنثى اإلطارد وضعه على نللزجاج ع
 .في المطاط المخدد

 
 8: عدد األشكال       1 :عدد عناصر الحماية 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001308: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 9640/9 :ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 2010/12/29: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2487/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 2003/02/03: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/358.806 
 60/359.038    
 60/360.459    

2002/2/20      
2002/2/21      
2002/2/27      

 اأمريك
 أمريكا
 أمريكا

، آدام ورث جروبين -2، كيل روبرت ليماني -1:  المخترعون] 72[
 فرانك روبرت بوش -4، هاري رالف هاوارد -3
 ، ايسترن بوينت رود،فايزر برودكتس انك : ك البراءةمال] 73[

 األمريكيةالواليات المتحدة ، 06340 تون، كونيكتيكوتجرو
 كدسة ناصر علي :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl. 7: A61K 31/496; A61P 25/00 

 :المراجع ] 56[
  
- WO9742191 A (SHINE RUSSELL JAMES; 
PFIZER (US); ROSE CAROL ANNE (US); 
BUSCH) 13 November 1997 

 
 
 
 

 
 

 
 ندى البهيجي: الفاحص 

 تركيب زيبراسيدون وطرق للتحكم في التخليق] 54[
جزء على  1000يشمل ماال يزيد عن  )ziprasidone composition( يوفر االختراع الموصوف تركيب زيبراسيدون :الملخص ] 57[

-مزالجزء على المليون من  500 حوالي يفضل ماال يزيد عن، )des-chloro ziprasidone( الكلورو زيبراسيدون-المليون من مزال
تتوافر أيضا طرق لتخليق . الكلورو زيبراسيدون-مزالجزء على المليون من  100 ي، ويفضل أكثر ماال يزيد عن حوالالكلورو زيبراسيدون

 .ستخدام تركيبات الزيبراسيدوناو
 

 7 :عدد عناصر الحماية 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001309GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14852/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2505/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/02/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ            2002/02/25 60/360060  
دونالد جيمس  -2 ،جون روبرت لوكميير -1:  المخترعون] 72[

 - 5،راندال كاليتون ييتيس - 4توماس زيمانسكي، - 3،ريموس
 ويليام هيرمان جيرديس

 ،.في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي : مالك البراءة] 73[
 ، هولندا2596ر آ اتش، ذي هيج، 30 النكاريل فان بيولندت

 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl. 7: B01J 23/66, 35/10, 37/00; C07D 301/10; 
C07C 29/10, 213/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4908343 A (BHASIN MADAN M) 13 March 
1990 
- EP 0480538 A (UNION CARBIDE CHEM 
PLASTIC ( 15 April 1992 
- US 5063195 A (DI SHANG LIAN et al.) 05 
November 1991 
- US 4761394 A )LAURITZEN ANN M( 02 August 
1988 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 حفاز وطريقة الستخدام الحفاز] 54[

 1وتكون تلك المادة الحاملة لها مساحة سطح قدرها  ،حفاز يتضمن على مادة حاملة وفضة مترسبة على المادة الحاملة : الملخص ]55[
علي األقل % 70ميكرومتر  10 إلى 0.2 حيث تمثل المسام التي لها أقطار تتراوح في المدي منب، وتوزيع لحجم المسام على األقل جم/2م

 ؛بالنسبة لوزن المادة الحاملةقل على األجم /مل 0.27 من الحجم المسامي الكلي وتعمل تلك المسام سويا علي إعداد حجم مسامي قدره
ويتم الحصول علي تلك المادة الحاملة بواسطة طريقة تتضمن ة، لطريقة لتحضير حفاز وتتضمن تلك الطريقة ترسيب فضة علي مادة حام

 :علي تكوين خليط يتضمن
 10كبر من أمن  يتراوح) d50(لها متوسط لحجم الجزيئات  ألومينا جزيئية أولى-وزن من % 90الى  50من ) أ( 

 ميكرومتر؛ و 100وحتى 
 10الى  1يتراوح من ) d50(جزيئية ثانية لها متوسط لحجم الجزئ  ألومينا-وزن من % 50الى  10من ) ب( 

 ميكرومتر؛ 
 جسام لها شكل معينأتشكيل الخليط إلى في الخليط؛ و ألومينا-وزن معتمدة علي الوزن الكلي لـ % وتكون  

 و؛ تم تشكيلها لتكوين المادة الحاملة جسام التيألوحرق ا
 .المذكوريفين مع األكسجين في وجود الحفاز ولألوتتضمن تلك الطريقة على تفاعل ا، إيبوكسيدوليفين الى ألطريقة لتحويل ا

 
 21 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001310: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19091/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2508/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/02/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 رضا ابراهيم صالح :  المخترع] 72[
مجمع   AA28، فيال رقم  رضا ابراهيم صالح :  مالك البراءة] 73[

 العربية المتحدة  ابوظبي، اإلمارات -ل، خلف العين مو -االندلس 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04H 12/00 

 :المراجع ] 56[
 - US 20020066248 A1 )BUHRTS et al.) 06 JUNE 
2002  

 
 
 

 أحمد عبد هللا القرينيس: الفاحص 
 نخيل مع راتنجات بالستيكتصنيع واستخدام ألياف سعف ومخلفات ال] 54[
خلطها مع أحد المركبات  يتعلق في تصنيع واستخدام الياف سعف النخيل والمخلفات االخرى من النخيل او التمور بعد :الملخص ] 57[

النتاج مواد متجانسة جديدة يكون قوامها الياف  )البي في سي(البالستيكية مثل البولي اثلين والبولي بروبلين وكلوريد الفنيل المتعدد 
لمواصفات الياف  من مركبات بالستيكية بحيث تتصف المادة الجديدة بمواصفات طبيعية كما هو الحال منتجات النخيل عامة ونسبة اقل

مركبة من الياف منتجات النخيل وتستخدم المواد الجديدة ال. منتجات النخيل وتتصف ايضا ببعض الصفات االيجابية للمركبات البالستيكية
 .والبوليمرات في استخدامات واسعة في الصناعات االنشائية والبالستيكية والتحويلية

 
 14: عدد األشكال                2:الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001311GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18538/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2566/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/03/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 .ن -3 ،ايريك ب ويبير -2 ،بورتر .رودنى ال -1:  المخترعون] 72[
 بالينسكى .ام
 10001، شيفرون فيليبس كيميكال كومبنى : مالك البراءة] 73[

ذى  ،77380،تكساس، سيكس بينيس درايف، ذى وودالندز
 الواليات المتحدة االمريكيةوودالندز، 

 يأحمد نجدت بازارباش: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 45/32, 69/12, 70/02 

 :المراجع ] 56[ 
- EP 0825245 A2 )STONE 7 WEBSTER 
ENGINEERING CORPORATION( 25 February 
1998 
- US 5090977 A )STRACK et al.( 25 February 
1992 
- WO 097/33953 A1(ABB LUMMUS GLOBAL 
WC) 18 September 1997 

 
 
 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 وتيار مخفف من البروبيلين اإلثيلينعملية إلنتاج تيار مخفف من ] 54[
. مشتقات أوليفينية إلنتاجتيار من االثيلين المخفف و تيار من البروبيلين المخفف لتستخدم كتغذية  إلنتاجتوفر عملية  :الملخص  ]57[

سيومين، حمض  إلنتاجتيار من البروبيلين المخفف يستخدم كتغذية ، وإثيل بنزين إلنتاجالمخفف كتغذية  اإلثيلينيستخدم تيار من  ،تحديدا
 .من البروبيلين ىمشتقات أخرسيد بروبيلين وأكريليك، أك

 
 12: عدد األشكال             86 :عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001312: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14966/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2614/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/04/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         2002/06/28      10/184,883      
 الكساندر زازوفسكي  -2 ،هيل. بونكر ام -1:  المخترعون] 72[
رفيالجيز الكترونيكوس سيرفيسيوس دي بي : مالك البراءة] 73[

جزر فرجينيا ، رود تاون،  Craigmuir Chambers، . ايه. اس
 ، بريطانياتورتوال -العذراء

 هيم العمارسليمان ابرا: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 49/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6301959 B )HRAMATZ et al.) 
- US 5770798 A (GEORGI et al.) 
  

 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طريقة وجهاز ألخذ عينات مائع تحت سطحي] 54[
ويتم تزويد أداة أخذ العينات من . يقة الستخراج مائع من تكوين تحت سطحىيتعلق االختراع بالكشف عن جهاز وطر  :الملخص ] 57[

 ، التجويف السفلى بمسبار لـه جدار داخلى قادر على تحويل موائع بكر بشكل انتقائى إلى واحدة أو أكثر من قنوات التدفق البكر ألخذ عينات
ويمكن أيضاً قياس خواص المائع المار من خالل . أثناء تحويل موائع ملوثة إلى واحدة أو أكثر من قنوات التدفق الملوث ليتم التخلص منها

ويمكن إرسال البيانات المتولدة أثناء . قنوات المسبار باستخدام تقنيات مثل الكثافة الضوئية لتقييم متغيرات مختلفة مثل مستويات التلوث
ويمكن بشكل انتقائى تضبيط تدفق المائع . أو إرسال إشارات األوامر/أو االتصال و/ذ العينات إلى وحدة تحكم قادرة على توليد البيانات وأخ

أو بتضبيط نسب التدفق خالل /إلى أداة التجويف السفلى لجعل تدفق المائع أمثل إلى القنوات بتضبيط الجدار الداخلى داخل المسبار و
أو تشغيلها يدوياً لجعل تدفق /أو نسب التدفق بشكل تلقائى بواسطة وحدة التحكم و/ويمكن تضبيط الشكل العام للجدار الداخلى و . القنوات

 .المائع أمثل أيضاً 
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 براءة اختراع ]12[
 0001313GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  9/9629:ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 2009/12/29: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2630/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/04/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2002/05/02          60/377,769        
 جيفري سوداج:  المخترع] 72[
، أنجوين، 94. ب. ، صجيفري سوداج:   مالك البراءة] 73[

 ، الواليات المتحدة األمريكية94508كاليفورنيا 
 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 1/00, 3/02; C02F 1/04, 1/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4,319,141 A )SCHMUGGE( 09 March 1982 
- US 6,327,994 B1 )LABRADOR( 11 December 
2001 
- US 4,219,387 A )GRUNTMAN( 26 August 1980 
- US 4,507,916 A )ANDERSON( 02 April 1985 

 
 

 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
عملية وتركيبة ذات تعجيل فائق للحصول على إمداد مستمر من الماء العذب من ماء مالح باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ] 54[

 وطاقة األمواج
يتعلق االختراع الحالي بالحصول على إمداد مستمر من الماء العذب عن طريق عملية تحلية باستخدام نظام من أعمدة  :الملخص ] 57[

ة الفنتورية لزيادة سرعة وضغط الهواء المتدفق عند مدخل ومخرج النظام مما يسمح بزيادة تكثيف ومعالجة الماء المتبخر خالل اإلدار
د وجدران فنتورية مقعرة لمواجهة الريح، ومحور إدار وتجهيزه  ،ة فنتوري رأسي يعمل بطاقة الرياحمنشأ يتضمن سطح تبخير ُمسوَّ

وقناة لنقل الحرارة تسحب الهواء البارد من سطح كتلة مائية ، ة إسطوانات مفرغة مرصوصة بطريقة أفقيةألجزاء التكثيف تتصل بواسط
وفتحة للخروج السريع للماء المنصرف تسمح للماء ، مجاورة، وتُخرج الهواء الساخن من قمة التركيبة من خالل فتحة الهواء العادم

 .بالتدفق إلى خزان عن طريق الجاذبية
 

  6: عدد األشكال       16 :الحماية  رعدد عناص
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001314: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17441/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2641/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/05/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         2002/11/06      2002167196     
. ماريو جاي  - 2،غروتين. أيه . وليبرورد  -1:  المخترعون] 72[

 ماراسشينو 
كاتالتيك ديستيليشن تكنولوجيز ، باي آريا :  مالك البراءة] 73[

 ، باسادينا، أمريكا77507بوليفارد ، باسادينا ، تكساس، 
 العمار  إبراهيمسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 41/00, 2/20, 2/56; B01D 3/34, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6335473 B1 (BAKSHI et al.) 01 January 2002 
- US 5919989 A (BAKSHI et al.) 06 July 1999 
- US 5811597 A (HWAN et al.) 22 September 1998 
- US 6232509 B1 )SMITH JR. et al.) 15 May 2001 
- US 5362377 A (MARKER) 08 November 1994  

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 طريقة وجهاز لعمليات التقطير الحفزي] 54[
 أو ألولتتضمن مكون  أولىمكون ثالث حيث يتم تغذية مادة  إلنتاجمع مكون ثاني  أوطريقه لتفاعل مكون أول مع نفسه   :الملخص ] 57[

من  األقلالمذكور والمكون الثاني المذكور إلى عمود به جدار تقسيم يحتوي على تركيب تقطير حفزي في واحد على  األول المكون
مع مكون ثاني مع تركيب  أوبمفرده  األوليتم تالمس المكون   1): (للعمود المحتوى على جدار تقسيم حيث المنفصلةالقطاعات الرأسية 

مع مكون ثاني لتكوين  أومع نفسه  األولمن المكون  األقلتقطير حفزي في منطقة تفاعل تقطير وبذلك يتم عمل تفاعل حفزي لجزء على 
، التقطير وسحب المنتج من مفاعل عمود ، والمكون الثاني والمنتج األولالمكون  أوو المنتج  األوليتضمن المكون  أولخليط ) 2(منتج و 

 األولوالمنتج أو المكون  األولوالذي يحتوي على المكون ، والتجزيئ  ألحفزيخليط ثاني في داخل العمود مع التفاعل  تجزيءبينما يتم 
ب والمنتج في منطقة تقطير  موزايه ومنفصلة وال يتم فيها التفاعل وذلك لتجزيئ المنتج وسح) إذا كان هناك مكون ثاني( والمكون الثاني 

ثالثي بتفاعل ميثانول مع ايزواميلين في تيار به  أثيرمثيل  أميليكون تحضير ، فمثالً . المنتج من منطقة التقطير التي ال يتم فيها تفاعل
حيث يتضمن مفاعل عمود التقطير جانب واحد من العمود الذي به مفاعل عمود تقطير  باستخدامذرات كربون   5مركبات تحتوي على 

يفصل عن الميثانول الغير متفاعل والمركبات التي تحتوي على ، الثالثي أثيرمثيل  أميلوهو ، وعلى أحد الجانبين فإن المنتج .جدار تقسيم
الثالثي  أثيرمثيل  أميلمع الميثانول ثم يتم فصل  أميلينيتم تفاعل الجزء المتبقي من مركبات ايزو  األخرذرات كربون وعلى الجانب   5

  .ذرات كربون 5 المركبات التي تحتوي على  /ذرات كربون مع االيزوتروب المكون من ميثانول  5حتوي على والمركبات التي ت
 

 2: عدد األشكال           57 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001315: رقم البراءة ] 11[
 
       03/2011/ 31 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

15/2011  

 14960/10: قرار الموافقة على منح البراءة رقم 
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 

  
 2003/2690/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/06/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي        03/06/2002          02077176.1       
تشاد االن  - 2،كريستيان جيرمي افيلد -1:  المخترعون] 72[

باولوس هينريكوس جوانيس  - 4،براهيم خطيبإزارا  - 3،ويتفيلد
 رونالد انتون هوفالند  - 5،فيربيك

 ،.في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:  مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج، اتش أر 2596,30كاريل فان بيلندتالن 

 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 61/02; E21B 43/38 

 :المراجع ] 56[
- Patent Abstracts of Japan, Vol. 2000, No. 20,  10 
July 2001 & JP 2001 062449 A (HAYASHI 
MASAO; KFC LTD; ASAHI ENGINEERING 
KK; TAKENAKA KOMUTEN CO LTD( 
- US 4125463 A )J.W. CHENOWETH( 14 
November 1978 
- GB 068774 A ( J.L. RAMO MESPLE) 19 August 
1981 
- US 5352111 B1 )J.BODE ET AL( 05 March 2002 
- US 4735722 A (J. C. KREPAK) 05 April 1988 
- US 3 283 813 A (E. R. BROWNSCOMBE et al.) 
08 November 1966 

 
 حمد سليم الهنائيأ: الفاحص 

 إزالة الملوحة من ماء مستودع أرضى بتجويف بئر] 54[
تبين طريقة وبئر إلزالة الملوحة من ماء مالح خاص بمستودع ماء ارضي، حيث يتدفق ماء المستودع األرضي المالح  :الملخص ] 57[

خاص بإنتاج ماء مزال  اصة بمستودع أرضي بتجويف بئرمن طبقة مستودع ماء أرضي تحت السطح مباشرة إلى منطقة تدفق داخلي خ
 او التنقية، وتعمل على فصل ماء/ منه الملح وفيها توضع تركيبة بتجويف بئر مكونة من واحد أو اكثر من اغشية إزالة الملوحة و
طح وتيار ثانوي خاص بقذف أو دفع المستودع األرضي المالح إلى تيار رئيسي من ماء مزال منه الملح الذي ينتج من خالل البئر إلى الس

  .محلول الملح المركز، الذي يمكن التخلص منه داخل منطقة تصريف محلول ملحي تحت السطح
 

 4: عدد األشكال      17: الحماية  عدد عناصر
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جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001316GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14846/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2692/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/06/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا          06/2002/     12 0213485.6        
 - 3،ديفيد جون لو - 2،جون جلن صنلي -1:  المخترعون] 72[

 ستيفن جيمس سميث - 4،اندرو ديفيد بول
 1، بريتانيك هاوس بي بي كيميكالز ليمتد : مالك البراءة] 73[

 المملكة المتحدة ،بي ايه7ام   2إي سي   لندن فنسبري سيركس،
 براهيم العمارإسليمان : ل الوكي] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/12, 53/08 

 :المراجع ] 56[
- EP 0849248 A )BP CHEM INT LTD( 24 June 
1998 
- EP 0849250 )BP CHEM INT LTD( 24 June 1998 

 
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 طريقة إلنتاج حمض الخليك] 54[
و مشتق فعال منه بواسطة أ/الميثانول وفي مجموعة كربونيل  إدخالحمض الخليك وذلك بواسطة عملية  إلنتاجطريقة  :الملخص ] 57[
دخال مجموعة إلتفاعل سائل يتضمن على حفاز تركيب على  يدخال مجموعة كربونيل تحتوإمنطقة تفاعل  يكسيد الكربون فأول أ

قل ألحب من يوديد مثيل، تركيز محدود من الماء، حمض الخليك، اسيتات المثيل، منشط واحد على ايريديوم، حفاز مصاالالكربونيل من ا
تتكون من يوديدات فلزات قاعدية، يوديدات فلزات  يومركب توازن مختار من المجموعة التوالرينيوم وثينيوم، االزميوم رمختار من ال

كثر منها حيث تكون النسبة أومخاليط من اثنين او  ،-Iمالح قادرة على انتاج أ، -I إنتاجعلى قادرة رضية، مركبات معقدة فلزية أقاعدية 
، وتتراوح النسبة الجزيئية الجرامية للمركب الموازن الى االيريديوم فى المدى من 1: 2 كبر من أالجزيئية الجرامية للمنشط الى االيريديوم 

 .1:  ]5كبر من صفر الى أ[
 

 2: عدد األشكال           19: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001317: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18640/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/2010/ 09:تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2740/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          06/2002/     28  60/392,499     
 وايني إرول إفانس :  المخترع] 72[
   ،في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي: مالك البراءة] 73[

 اتش آر، ذي هيج، هولندا 2596 ،30كاريل فان بيلندتالن 
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 301/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2219575 A (MCNAMEE RAYMOND W et 
al.) 29 October 1940 
- WO 9505896 A )SHELL INT RESEARCH( 02 
March 1995 
- EP 0352849 A )SHELL INT RESEARCH( 31 
January 1990 
- EP 0326392 A )EASTMAN KODAK CO( 02 
August 1989 

 
 
 

 بوصافييحي ناصر ال: الفاحص 
 دخال مجموعة إيبوكسي في أوليفينإلطريقة لبدء تشغيل عملية تحويل مجموعة إيبوكسي، وكذا حفاز وعملية ] 54[

 :طريقة لبدء تشغيل عملية لتحويل اوليفين إلى إيبوكسيد، وتتضمن تلك العملية: الملخص  ]55[
 يل إلى إيبوكسيد بهاليد عضوي، ونقع مسبق لحفاز عالي االنتقائية يعتمد على الفضة خاص بالتحو) أ(
 4-10×  2و تتضمن على هاليد عضوي بتركيز يبلغ أإمرار فوق الحفاز الذي سبق نقعه شحنة تكون خالية من الهاليد العضوي ) ب(

 ساعة؛ 200ساعة وحتى  16ساس نسبة الهالوجين بالنسبة للشحنة الكلية، لفترة ال تزيد عن أعلى األكثر، محسوبا على % مول
وعملية لتحويل  ل عليه بواسطة الطريقة المذكورة؛وليفين إلى إيبوكسيد، ويكون ذلك الحفاز من الممكن الحصوأحفاز مناسب لتحويل 

وليفين، ألساسا مع شحنة تتضمن على اأوليفين إلى إيبوكسيد، وتتضمن تلك العملية على الطريقة المذكور وفيها يتم تالمس الحفاز أ
، )ب(من التركيز المستخدم في الخطوة % مول 4-10×  0.2حيث يكون تركيز الهاليد العضوي اكبر بمقدار كسجين وهاليد عضوي أ

 .ساس محتوى الهالوجين بالنسبة للشحنة الكليةأمحسوبا على 
 

 11 :عدد عناصر الحماية 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001318GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14854/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2834/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا      10/08/2002 0218613.8     
، كريستيان جيمينيز -2، هاملتون-ديفد كولى -1:  المخترعون] 72[
 رونالد إيستامجراهام  -3
 17-15، نترناشونال يو كيه ليمتدإلوكيت  : راءةمالك الب] 73[

 المملكة المتحدة ،بي بي، ساوثهامبتون 3 14كوينز تريس، إس أو 
 م العماربراهيإسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/14, 67/38, 69/24 

 :المراجع ] 56[
- WO 01 68583 A )SHELL INT RESEARCH( 20 
September 2001 
- WO 96 19434 A )EASTHAM GRAHAM 
RONALD; TOOZE ROBERT PAUL )GB(; ICI 
PLC (GB); WANG) 27 June 1996 
- WO 01 72697 A (SHELL INT RESEARCH( 04 
October 2001 

 
 
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 عملية إلدخال مجموعة الكربونيل في مركبات إيثيلينية غير مشبعة] 54[
تتضمن العملية تفاعل مركب إيثيلينى . ل في مركبات إيثيلينيه غير مشبعةيتعلق االختراع بعملية إلدخال مجموعة الكربوني :الملخص ] 57[

بواسطة  ي، ويمكن الحصول على النظام الحفزنظام حفزيمجموعات الهيدروكسيل ووجود مصدر ل يكسيد الكربون فأمشبع مع أول  غير
 اشتراك

 و ،من المجموعة الثامنة أو مركب مثلفلز ) أ(
 ):I( تات فوسفين لها الصيغة العامةبيدين) ب(
 

 
 

وعند ضغط جزئي ألول أكسيد الكربون ال يقل  م°49لى إم °30 –حرارة تتراوح من  يتـم إجراء تفاعل إدخال مجموعة الكربونيل عند درجة
 2م/نيوتن 510×  30 عن

 
 27 :عدد عناصر الحماية 
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001319: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18644/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2836/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا          08/2002/    31 0218815.9        
 - 3،بيارد  0ديفد  ب - 2،فينسنت  وايت -1:  المخترعون] 72[

 عالم  0رودني جيه  - 4،اندرو ويفير
 7201، . اير برودكتس اند كيميكالز ، انك : مالك البراءة] 73[

الواليات ، ألين تاون، 1501-18195 بي اي، هاميلتون بوليفارد
 ألمريكية المتحدة ا

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4782096 A (BANQUY DAVID) 01 November 
1988 
- US 4252736 A (HAAG O  et al.) 24 February 
1981 
- US 5173513 A )PINTO ALWYN( 22 December 
1992 
- US 5132007 A (MEYER LEE G et al.) 21 July 
1992 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية وجهاز إلنتاج مركبات هيدروكربونية من الميثان] 54[
ذات أوزان جزيئية ) مركبات مشبعة باألكسيجين(يتعلق االختراع الحالي بإنتاج مركبات هيدروكربونية أو أوكسيجينات  :الملخص ] 57[

يكون ") syngas("توليد غاز تخليقي : كون مشتمالً على ميثان وذلك في عملية تكون مشتملة على الخطوات المتضمنةعالية من غاز ي
عامل (أكسيد الكربون والهيدروجين وذلك بواسطة إجراء تفاعل لغاز يكون مشتمالً على الميثان مع بخار وغاز مؤكسد  مشتمالً على أول

إنتاج مركبات هيدروكربونية أو أوكسيجينات ذات أوزان جزيئية : يكون مشتمالً على األكسيجين، والمتضمنة) مؤكسد يقوم بعملية األكسدة
المكون من الهيدروجين غير المتفاعل وأول أكسيد الكربون غير ) العادم(التخليقي، ثم إزالة الغاز المنصرف عالية في عملية تحويل الغاز 

المتفاعل الناتجين عن عملية تحويل الغاز التخليقي السالفة الذكر، ثم فصل الهيدروجين غير المتفاعل بصورة تبريدية مخفضة للحرارة 
أو من الغاز المشتق منه للحصول على منتج هيدروجين مفصول الذي يكون بصفة أساسية خالياً وذلك من الغاز المنصرف السالف الذكر 

فض لدرجة الحرارة يكون مشتمالً على أول أكسيد كربون غير متفاعل ومن . من أول أكسيد الكربون غير المتفاعل وسائل تبريدي أول ُمخِّ
وهناك فائدتين لهذه العملية . المنصرف الموجود في عمود غسيل الميثان السائلالمفضل أن يتم فصل الهيدروجين غير المتفاعل من الغاز 

 تتمثل أولها في أن عملية الفصل التبريدية المخفضة للحرارة تكون أكثر فعالية من تقنيات إمتزاز تأرجح الضغط المعروفة، وتتمثل ثانيها
كون صغيراً بالقدر الكافي الذي قد يتم فيه استخدام منتج الهيدروجين في أن تركيز أول أكسيد الكربون في منتج الهيدروجين المفصول ي

المفصول في عملية هدرجة الجزء الشمعي للمركبات الهيدروكربونية ذات الوزن الجزيئي العالي بدون إجراء أية تنقية إضافية أو أية 
 .معالجة إضافية

   
 3: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001320GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14856/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2838/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          08/2002/     15 10/219,877      
 ،جون ار ادمز -2 سميث  جر، 0لورانس ايه -1:  المخترعون] 72[
 ابراهام ب جيلبين  - 4،لوسشير 0ميتشيل ايه -3
باي  101000كاتالتيك ديستيليشن تكنولوجيز ،  : مالك البراءة] 73[

يات الوال، باسادينا، 77507بوليفارد، باسادينا، تكساس،   اآري
 المتحدة االمريكية

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/06, 2/54 

 :المراجع ] 56[
 - US 4301315 A (HASKELL et al.) 17 November 

1981 
- US 3155742 A (HOLZMAN et al.) 03 November 
1964 
  
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 الكلة البارافين] 54[
من اوليفين ) صغير االصل(تبين في هذا االختراع طريقة الكلة االلكان باوليفين او مادة بادئة لالوليفين مثل اوليجومير  :الملخص ] 57[

و تتضمن تلك الطريقة اتصال مجموعة سائلة مشتملة على حفاز حمضي وايزوبارلفين و اوليفين في تدفق سفلي للتيار متصل في ، ثالثي
تفاعل مع شبكة توزيع تحت ظروف من درجة الحرارة والضغط تمكن من تفاعل اآليزوبارافين المذكور واالوليفين  ةنفس الوقت في منطق

ودون توقع وجود . منظقة التفاعلومن المستحسن إن تظل المجموعة السائلة عند حوالي درجة غليانها في . تالمذكور إلنتاج ناتج الكيال
نجد مثالً أن االلكلة الحمضية على البارد ، وعلية. أن اوليجوميرات اآلوليفين تعمل كمواد بادئة لألوليفين وليست كأوليفين في التفاعل

مع االيزوبيوتان ينتج عنها أيزولوكتان مع تفاعل األيزوبيوتان )  أساسا ثنائي األصل وثالثي األصل(بأستخدام أوليجومير من أيزوبيوتين 
ويكون األيزواوكتان الناتج هو نفسه تماما كذلك الناتج في العملية . مع وحدات األيزوبيوتين المكونة لالوليجوميرات على أساس جزئي 

 .الحمضية على البارد المعروفة
 

 1: عدد األشكال       49:الحماية  عدد عناصر
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 0001321GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14858/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2863/ب/م ت خ :رقم الطلب ] 21[
 23/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
. ويليام ام - 2،سميث جيه آر. لورينس ايه -1: المخترعون] 72[

 كروس
باي  101000 ،ديستيليشن تكنولوجيزكاتالتيك  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،، تكساس77507 بوليفارد، باسادينا آريا 
 مريكيةألا
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 35/10; C07C 2/62 

 :المراجع ] 56[
- Proeschrift, "Nonsteady Operation of Trickle-
Bed Reactors", J. G. BOELHOUWER, 28 
November 2001 
- US 5799977 A )R.GUPTA et al.( 01 September 
1998 
- US 4288640 A )L.SCHUSTER et al.( 08 
September 1981 
- US 5431890 A (C.S. CROSSLAND et al.) 11 July 
1995 
- EP 0008860 A1 (CHEMICAL RESEARCH AND 
LICENSING COMPANY) 19 March 1980 
- US 5785933 A (B.A. CUNNINGHAM et al.) 28 
July 1998 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 تفاعل يعمل بالتدفق النبضي] 54[
 .التدفق النبضي) نمط(ل لحث نظام و المراحل ذو تدفق ألسفأيقدم هذا االختراع طريقة لتشغيل مفاعل متعدد األطوار  :الملخص ] 57[

وتفيد هذه . لحث التدفق النبضي فرق ضغط كافالنبضة بزيادة معدل الغاز مع االحتفاظ بمعدل السائل حتى يتولد ) تنشيط(ويمكن حث 
البولي / لكلة المحفزة بحامض الكبريتيك لألوليفينات داخل مفاعل معبأ بشبكة من الصلب غير القابل للصدأ ألالطريقة بصفة خاصة في ا

 .بروبيلين
 

 4: عدد األشكال      13: عدد عناصر الحماية 
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 0001322GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18623/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2866/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان             08/2002/       30 2002-252261       
 يوشيكي ايواتا :  المخترع] 72[
، 1-10جابان انيرجي كوربوريشن  :  مالك البراءة] 73[

Toranomon 2-chome ،Minato-ku ،105-0001-
Tokyoاليابان ، 

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 27/19, 23/75, 23/755, 37/02 

 :المراجع ] 56[
- CA 2370726 A1 (JAPAN ENERGY 
CORPORATION( 26 October 2000 
- GB 1401495 A )HALCON INTERNATIONAL, 
INC.) 30 July 1975 
- US 6332976 B1 (MIGNARD et al.) 25 December 
2001 
- WO 95/09049 A3 (UNION OIL COMPANY OF 
CALIFORNIA) 06 April 1995 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة النتاج محفز إعادة التكرير بالهدرجة المحفزة] 54[
المحفزة والتي تتضمن خطوة تحضير محلول حامل  يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج محفز إعادة التكرير بالهدرجة :الملخص ] 57[

والذي يحتوى على مولبدنوم وفوسفور وكوبالت أو نيكل وإحداث تالمس مادة حاملة مكونة من أكسيد مسامي غير عضوي مع المحلول 
ن النسبة الجزيئية للمولبدنوم ، وتكو7إلى  2.5تكون النسبة الجزيئية للمولبدنوم بالنسبة للفوسفور فى السائل الحامل عبارة عن . الحامل 

، وتكون النسبة الجزيئية للمولبدنوم بالنسبة  للكوبالت والنيكل إجمالياً هي 9إلى  3.5والكوبالت والنيكل إجمالياً بالنسبة للفوسفور هي 
امان للمحلول الحامل قمة ، ويكون لطيف التنظير الطيفي لر 5إلى  2يكون األس الهيدروجيني للمحلول الحامل عبارة عن .  2.8إلى  1.9

 .1-سم 975و1-سم 965قيمة قصوى بين 
.يعتبر المحفز الذي تم الحصول عليه بهذه الطريقة ممتاز في فعالية عملية إزالة الكبريت  

 
 7: عدد األشكال                 5 :الحماية  عدد عناصر
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 0001323GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18505/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2883/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألوروبيامكتب ال    09/2002/     04 02/09895         
 إبراهيم مصطفى العالم -2 ،صحبي بلخيرية -1:  المخترعون] 72[
-بارك سينتيفيك بي سي إي ،بوليكيم سارل -1:  مالكو البراءة] 73[

 لوزان، سويسرا ،1015، سي اتش لإإي بي اف -بي
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :ولي التصنيف الد] 51[
Int. Cl.7: A61L 15/60; F26B 9/08, 20/00; B01J 2/20; 
C08J 9/28 

 :المراجع ] 56[
- CH 691572 A5 )LIST AG( 31 August 2001 
- US 3634944 A (M. L. ZONIS et al.) 18 January 
1972 
- US 5668252 A )T. YOKOI et al.( 16 September 
1997 
- CA 2346492 A1 (BASF 
AKTIENGESELLSCHAFT( 04 May 2000 
- DE 19901267 A1 (A. LOHR) 27 July 2000 
- WO 00/50096 A1 )THE DOW CHIMICAL 
COMPANY) 31 August 2000 
- US 6381866 B2 (D. GEHRMANN et al.) 07 May 
2002 
- US 6395325 B1 (A. V. HEDGE et al.) 28 May 
2002 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 SAP إلنتاجريقة ط] 54[
يجري تفاعل البلمرة إما في محلول مونومير  )SAPs( بوليمرات جافة فائقة االمتصاص إلنتاجأثناء عملية مستمرة  :الملخص ] 57[
زيت –في–أو في مخلوط مواد متفاعلة غير متجانسة ماء) بلمرة محلول مائي على نطاق واسع(مائي متجانس مبدئيا ) أحادي األصل(
البوليمر الناتج في خالل ) هالم(ثم يجفف جل ). 1(وذلك في خالل مفاعل بلمرة مغلق مستمر ) و مستحلب ذي طور عكسيأق بلمرة معل(

 .، مع تجنب الحاجة إلى صهاريج نضج قياسية وسطية)2(متحركة مستمرة في مجفف مغلق ) طبقة مهد(طبقة تحتية 
 

 8: عدد عناصر الحماية 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001324: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14601/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2949/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2002/10/08 10/266,368      
 ادينا – 2 ،جريج جونستون هاوسمون -1 : المخترعون] 72[

 ،جاك ويني جونسون - 4،ويليام بيرلين جينيتي -3 ،ريشيل بيشوب
 نانسي ماري بيج  - 6،لورين ليون انسيل -5
، اكسون موبيل ريسيرتش اند انجيرنج كومباني:  مالك البراءة] 73[

 0900-08801نيوجيرسي ، انانديل، ايست 22وت ر 11545
 الواليات المتحدة األمريكية

 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00, 65/16, 65/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 02070629 )GERMAINE GILBERT 
ROBERT BERANR; SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH )NL)) 12 
September 2002 
- US 6332974 (RYAN DANIEL F et al.) 25 
December 2001 
- WO 02064710 A )GERMAINE GILBERT 
ROBERT BERANR ;WEDLOCK DAVID JOHN 
)GB(; SHELL INT( 22 August 2002 
- EP 0 161 833 A (MOBIL OIL CORP) 21 
November 1985 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 تروبش-إنتاج مواد وقود وزيوت تزليق من مادة شمعية منتجة بطريقة فيشر] 54[
من مادة وقود ومواد تزليق منـزوعة الشمع  ات النفطية الخام المكونة أساساَ بتصنيع المخزون ييتعلق االختراع الحال :الملخص ] 57[

وجود  في) CO(مع غاز أول أكسيد الكربون ) H2(تفاعل غاز الهيدروجين ) ب(، يإنتاج غاز تخليق من غاز طبيع) أ: (وذلك بواسطة
درجة حرارة تكون  فييغلى  شمعيوفى ظروف تفاعل فعالة لتصنيع مادة تغذية من هيدروكربون " تروبش-فيشر"محفز كوبالت لطريقة 

مرحلة أولى  فيا بالهيدروجين لنـزع المادة الشمعية تتم معالجته والتيفى حدود مدى درجة حرارة غليان مادة الوقود وزيت التزليق، 
ويتم فصل جزء مادة التزليق . إلنتاج مادة وقود منـزوعة المادة الشمعية وجزء من مادة تزليق منـزوعة المادة الشمعية نزعاً جزئياً 

تفعة واآلخر خفيف بدرجة غليان منخفضة، أحدهما ثقيل بدرجة غليان مر جزأينالمنـزوعة منها المادة الشمعية نـزعاً جزئياً وذلك إلى 
حيث يتم من كل منهما نـزع المادة الشمعية بالمعالجة بالهيدروجين بصورة منفصلة، إلنتاج المخزونات النفطية الخام المكونة أساساً من 

ون هدرجة، ومادة رابطة، ومكون ويتم استخدام محفز لنـزع المادة الشمعية بالمعالجة بالهيدروجين يكون مشتمالً على مك. مادة التزليق
لمادة صلبة وذلك ليتم نزع المادة الشمعية بالمعالجة بالهيدروجين من مادة تغذية شمعية واحدة على األقل، ومن المفضل من  حمضي
 .عة والمنخفضةمادة التزليق ذوى درجات الغليان المرتف جزئيتغذية شمعيتين على األقل، ونـزع المادة الشمعية بصورة جزئية من  مادتي

  
 1: عدد األشكال             12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001325 : رقم البراءة ] 11[
 
  :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14952/10: راءة رقم قرار الموافقة على منح الب
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2972/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 -3، هانزجورج هوبر -2 ماريو ويست، -1: المخترعون] 72[

 فريتز سيلهوفر
، سي 8ي ، الوفنجاسسيج تيكنولوجي ليمتد:  مالك البراءة] 73[

 ، نوهازن ام رينفال، سويسرا8212 -اتش
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.8: B65D 5/74, 51/22 )2006.01( 

 :المراجع ] 56[
- US 5482176 A )WEST CO( 09 January 1996 
- EP 1088764 A1 )TETRA LAVAL HOLDINGS & 
FINANCE SA) 04 April 2001 (04.04.2001) 
- WO 9505996 A1 )INT PAPER CO( 02 March 
1995 
- WO 0228728 A1 )TERXO AG et al.( 11 April 
2002 
- US 5147070 A )YAMATO KAKOZAI CO LTD( 
15 September 1992 
- WO 2004000667 A1 )SIG TECHNOLOGY LTD( 
31 December 2003 

 
 مل القرشيالسيد إسماعيل بن كا: الفاحص 

 عبوة ذاتية الفتح تستخدم مع عبوات مركبة أو فتحات تفريغ أوعية أو قنينات يتم قفلها بمادة رقائقية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعبوة ذاتية الفتح  :الملخص ] 57[

والتي يمكن تجميعها بشكل مانع ) 2(تتكون من فتحة تفريغ 
للتسريب على عبوة مركبة أو على فتحة تفريغ وعاء أو 
فتحة تفرغ قنينة يتم قفلها بمادة رقائقية، وتتضمن أيضاً 

تم ) 3(إلى جانب جلبة ذاتية الفتح ) 1(غطاء دوار ملحق 
والتي يمكن أن توضع في ) 2(داخل فتحة التفريغ إعدادها 

ويتم ). 1(وضع قابـل للدوران بواسطة الغطاء الـدوار 
تشكيل وسائل لنقل القوة ووسائل دليلية على هذه العناصر 

وهى تعمل باالشتراك مع بعضها البعض لدرجة أن . الثالثة
ى أثناء تدويره في اتجاه الفتح للمرة األول) 1(الغطاء الدوار 

أوالً في فتحة ) 3(يصبح من الممكن دفع الجلبة ذاتية الفتح 
في اتجاه رأسي إلى أسفل وبالتالي يمكن ) 2(التفريغ 

. تقريباً في المستوى األفقي° 360تدويرها بزاوية تبلغ 
عند حرفها السفلي والبارز ) 3(وألن الجلبة ذاتية الفتـح 

يتم ) 9(منها تشتمل على عضو ثقب وقطع مشترك فردي 
أوالً وبطريقة موثوق بها ثقب الغشاء أو العبوة المركبة 
وبعد ذلك يتم قطع القرص على نحو نظيف إلى الخارج منه 

 .ويتم تدويره محورياً إلى أسفل
 

 22: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001326 :رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19311/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 28/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/3077/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

      0228787.8 
      0308460.5 
      0313606.6         

10    /12/2002 
11    /04/2003  
12    /06/2003 

 بريطانيا        
 بريطانيا        

 بريطانيا        
 - 3،ديفيد هيبورث - 2،اندري سيمون كوك -1:  المخترعون] 73[

 -5 ،فونج وونج-ستيفين كوك - 4،شارلوت موريا نورفور اليرتو
 ندري دوجالس باكسترا
ان دي أستريت،  42 ،ايست 235، .فايزر انك:  مالك البراءة] 73[

 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 10017
 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/5375, 31/5377; A61P 15/00; 
C07D 265/30, 413/04 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 03051370 A )BAXTER ANDREW 
DOUGLAS; COOK ANDREW SIMON (GB); 
VAN DER GRAAF PIETE( 26 June 2003 
- Perrone R et al.: "Oxygen Isosteric Derivatives 
of 3-(3-Hydroxypgenyl(-N-N-Propylpiperidine", 
Journal of Medicinal Chemistry, American 
Chemical Socity, Washington, US, Vol. 35, No. 16, 
1992, Pages 3045-3049, XP001147043, ISSN: 0022-
2623 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 معضدات دوبامين مورفولين] 54[
 )Ib(، و )I( ،)Ia( من الصيغة) compounds(بمركبات  يختراع الحالاليتعلق ا :الملخص ] 57[

 :فيها يالت
 ،Nو  C-Xمن  Aينتقى 
 ،Nو  C-Yمن  Bينتقى 
 ،)C1-C6(والكيل Hمن  R1ينتقى 
 ،)C1-C6(الكيلو Hمن  R2ينتقى 

 H ،HO ،C(O)NH2 ،NH2من  Xتقى ين
 ،Fو  H ،HO ،NH2 ،Br ،Clمن  Yينتقى 
 ؛CNو  H ،HO ،F ،CONH2من  Zينتقى 

وعقاقير أولية ) solvates(، مواد منحلة )salts(وأمالح 
)prodrugs (من ذلك؛ 

 :بشرط أنه
هو  Aعندما ، )Ib(، أو )I( ،)Ia( من الصيغةبالنسبة لمركب 

C-X ،B  هوC-Y ،R1  هوH  الكيلأو)C1-C6(  وR2  هوH 
البد أن  Zو  X ،Yفإن واحدا على األقل من  )C1-C6(الكيلأو 

هو  A، عندما )I(؛ وبالنسبة لمركب من الصيغة OHيكون هو 
C-X  وB  هوC-Y ،Y  هوH ،Z  هوH ،R1  هوH  وR2 

 ؛OHيمثل  X، فعندئذ اليمكن أن Hهو 
 .هذه المركبات نافعة كدواء

 
 15: ية عدد عناصر الحما
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001327: رقم البراءة ] 11[
 
       31/03/2011  :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

15/2011 

 19368/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 29/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 

  
 2003/3081/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         12/2002/     09 60/431.885      
انطوني  - 2،تيرينس جوزيف كونولي -1:  المخترعون] 72[

 كيشاب سارما  - 4،جوزيف ارمسترونج مارتين -3 ،برينس
 124ال روش ايه جي ،  -اف هوفمان :  مالك البراءة] 73[

 بازل، سويسرا 4070جرينزاخرستراسي، سي اتش 
 سة كدناصر علي : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07H 19/06; A61K3 1/7068, /12 

 :المراجع ] 56[ 
- R.T. Walker et al. )EDS(,  J.G. Moffatt; 
"Nucleoside analogues, Chemistry, Biology and 
Medical Applications" 1979, Plenum Press, New 
Yoek XP008029803 
- H.Maag et al.: "Synthesis and anti-HIV activity 
of 4'-azido-and 4'-methoxynucleosides" J. Med. 
Chem., Vol.35, 1992, Pages 1440-1451, 
XP002277180  

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 مشتق نصف سلفات سيتوسين أزيدو متبلور المائي] 54[
ثنائى  3(R)- ،-(S)2أزيدو -(S)4[ 1-من  (hemisulfate salt) فاتبالملح نصف سل الحالي االختراعيتعلق  :الملخص ] 57[

-Ia( (Ia )1-]4)S(-azido-2)S(,3)R(-dihydroxy-4(سيتوسين  [بينتل دائري 1-)R(-)هيدروكسى ميثيل(-4- هيدروكسى
)hydroxymethyl(-1(R)-cyclopentyl[cytosine  ل وتحضير مع ثبات وخواص محسنة بما يساعد على سهولة تصنيع، تداو

 .منه (polymorphic crystalline forms) وأشكال متبلورة متعددة األشكال I المركب
 

 
 

 5: عدد األشكال              16 :الحماية  عدد عناصر
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 GC 0001328: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19366/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/3100/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

60/435.670 
60/500.742  

20    /12/2002 
05    /09/2003 

 أمريكا          
 أمريكا         

 ميشيل جوزيف لوزيو -2، جون شارلز كاث -1:  المخترعون] 72[
، ايسترن بوينت رود، فايزر برودكتس انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكيةكونيكتيكوت، ، 06340جروتون 
 كدسةصر علي ان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 403/12 

 :المراجع ] 56[ 
 - US 5521184 A (ZIMMERMANN JUERG) 28 
May 1996 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 مشتقات بيريميدين لمعالجة النمو غير الطبيعي لخلية] 54[
 ):I(من الصيغة  compound((بمركب  الحالييتعلق اإلختراع : الملخص ] 57[
 
 

 
 

معالجة النمو غير  يمفيدة ف) novel pyrimidine derivatives(إن مشتقات بيريميدين الجديدة . هم كما تحدد هنا R4-R1حيث 
معالجة  يف) compounds(ستخدام تلك المركبات الختراع أيضا بطريقة اليتعلق هذا ا. الثدييات فيمثل سرطان، ، )cell(لخلية  الطبيعي

تحتوي على ) pharmaceutical compositions( الثدييات، خاصة اآلدميين، وبتركيبات دوائية يلخلية ف يالنمو غير الطبيع
 .المركبات

 
 16: عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001329: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18066/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/3129/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

0230045.7    
  0230165.3 
0307998.5 

23     /12/2002 
24     /12/2002 
07     /04/2003 

 بريطانيا        
 بريطانيا        
 بريطانيا        

كارولين ماري  -2، جولي نيكول هاملبين -1:  المخترعون] 72[
 - 5،كريستوفر ديفد ادلين -4 ،بول سبينسر جونيس -3، كوك

مايكل دينيس  - 7،يفد جورج اليند - 6،تشارلوت جين ميتشيل
 ،مارتين ريدباث جونسون -9 ،انتوني ويليام جيمس كوبر - 8،دوول

اليسون  -2 1،ديان ماري كوي - 11،ماكا كريستيان ليندفال -10
 جوديث ريدجريف

جالكسو جروب ليمتد، جالكسو ويلكم هاوس، : مالك البراءة   ]73[
أو إن إن، المملكة  6بي  سكس، يو بيركلي افنيو، جرينفورد ، ميدل

 المتحدة
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 71/04; A61K 31/437; A61P 29/00, 
11/00 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 0015222 A (SQUIBB PRISTOL, YERS CO) 
23 March 2000 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 بيريدين، واستخدامها كمثبطات إلنزيم فوسفو داي استريز]B-3،4[مركبات بيرازولو ] 54[
-C1هي  R1حيث به تكون  ،أو ملح منه) I(يتعلق االختراع بمركب له الصيغة : الملخص ] 57[

، أو ميثيل أو )H(هي ذرة هيدروجين  R2وتكون ؛ 2OH(CH2)الكيل، أو فلوروC1-3الكيل، أو 4
C1 لكيل؛ وتكون فلورو أR3a  هي ذرة هيدروجين)H( أو ،C1-3وتكون  الكيل؛R3  هيC3-

يل حلقي الكC5-7الكيل حلقي به استبدال اختياري، أو C3-8الكيل متفرع به استبدال اختياري، أو 6
غير مشبع في موضع واحد به استبدال اختياري، أو فينيل به استبدال اختياري، أو مجموعة 

وبها ، )cc(، أو )bb(، أو )aa(ا استبدال اختياري من الصيغة الفرعية حلقية غير متجانسة به
وحيث  ؛NR4، أو SO2، أو S، أو Oهي  Y؛ وتكون 2أو  1بشكل مستقل هي   n2و  n1تكون 

 .)v(، أو )iv(، أو )iii(، أو )ii(، أو )i(بها يكون هت بالصيغة الفرعية 
، وبصفة خاصة )PDE( والمركبات تكون مثبطة إلنزيم فوسفو داي إستريز

، )I(ويتم أيضاً تقديم استخدام مركب الصيغة . PDE4تكون مثبطات إلنزيم 
أو الوقاية من /أو ملح مقبول صيدالنياً منه، في تصنيع دواء لعالج و

مثل اإلنسان، على  يِيّ أو أمراض الحساسية في ثد/بية واألمراض االلتها
، أو الربو، أو التهاب )COPD(سبيل المثال الداء الرئوي الساد المزمن 

 .األنف الناتج عن الحساسية

   
 52: الحماية  عدد عناصر
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 GC 0001330: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19195/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3148/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/01/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا             2003/01/03             03.00044        
 لوك-جينمونسيور دابي : المخترع] 72[
 ،باالس دو تشاتيو 6، لوك-مونسيور دابي جين:  مالك البراءة] 73[

 فرنسا ،مونتشي هيومير، 60113
 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B63C 7/16 

 :راجع الم] 56[
- WO 02/057131 A (DABI JEAN-LUC; 
ENVIRONMENT TECHNOLOGICAL GROU 
(FR)) 25 July 2002 
- FR 2373470 A )INST FRANCAIS DU PETROL( 
07 July 1978 
- EP 0518730 A )INST FRANCAIS DU PETROL( 
16 December 1992 
- FR 2380968 A (INST FRANCAIS DU PETROL( 
15 September 1978 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
ث ُمْحتََوى داخل قطاع واحد على األقل مكون من خزانات مستعرضة في سفينة غارقة] 54[  تجهيزة الستعادة مائع ملوِّ
ث  :الملخص ] 57[ مكون من خزانات ) 2(محتوى داخل قطاع واحد على األقل ) 4(يتعلق االختراع الحالي بتجهيزة الستعادة مائع ملوِّ

ث إلى خارج القطاع ، مستعرضة في سفينة غارقة وتشتمل تلك التجهيزة على وسائل إلدخال الماء إلى القطاع ووسائل لنقل المائع الملوِّ
 حيث تتميز تلك التجهيزة بأنها تشتمل على، وأنبوب توصيل واحد على األقل يمتد من سفينة طوارئ يمكن توصيلة بإحدى وسائل النقل

عند مستوى كل ركن من أركان ) 12، 8(يتم تضبيط وضعها بحيث تبرز أطرافها األولى )  t  ،T( مجموعة متعددة من األنابيب الثابتة 
المثبتة فوق ) 3(يتم تبييته في الحجيرة ) 14، 10(يتصل كل منها بصمام ) 13، 9(أطراف القطاع على األقل كما تتميز بأن أطرافها الثانية 

 .للسفينة الغارقة من ناحية ومن الناحية األخرى يمكن التحكم فيه من خارج السفينة الغارقةخط الطفو 
 

 4: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 GC 0001331: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19197/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3189/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/01/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور      2003/01/31      03356013.7 
- باتريك ديليسكلوسي :   المخترع] 72[
، 59790 تشاالنتدو  رو، 100، .ال. سي. إي:  مالك البراءة] 73[

 ، فرنسارونتشين
 العمار براهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C25C 3/14, 3/06; B66C 17/08 

 : المراجع] 56[
- FR 2494724 A )SLOVACKE STROJIRNY NP) 
28 may 1982 
- EP 0618313 A )TECHMO CAR SPA( 05 October 
1994 
- US 3663411 A )SPRINGER KURT( 16 may 1972 

 
 
 

 
 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 ماكينة لخدمة خاليا التحليل الكهربى المستخدمة فى إنتاج األلومنيوم] 54[
ارة يتم وضعها فيما بين وحدة نقل نمطية ) 100(يتعلق االختراع بوسيلة  :الملخص] 57[ ووسائل ) 6(توصيل ميكانيكية وكهربية دوَّ

) 101(وتتميز بأنها تشتمل على هيكل  ،معالجة وتشغيل فى وحدة تصنيع إلنتاج األلومنيوم تعمل بالتحليل الكهربى فى حمام منصهر
ويكون الهيكالن األول ، وقادرة على الدوران فيما حول الصرة) 102(محيطة بالصرة ) 121(وجلبة  ،)102(يتم تثبيته بصرة " مثبت"
فيما ) 114، 113(وزلق لموضعى االتصال الكهربيين ، )121( قادرين على الدوران فيما حول الجلبة" الدورانيان) "120(والثانى ) 110(

لجعل الهيكلين يدور كل منهما حول اآلخر فيما حول محور دوران ) 152، 151، 150، 142، 141، 140(بين الهيكلين وأنظمة التشغيل 
فى حين يتم تحقق ، فيما بين الهياكل الثالثة يتكون وسيلة التوصيل قادرة على الدوران بدون قيد أو حٍد زاو، ووفقاً لالختراع). 103(عام 

 .وجود رابطة توصيل كهربية دائمة فيما بينهم
 

 3: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001332: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19199/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3232/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ              2003/02/18          10/368,128       
 نيكاراجوا              2003/02/19               2003/86       

PCT/EP2003/08644  2003/08/01             المكتب الدولي 
 إجبيرت جان فان ريت:   المخترع] 72[
، في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش آر  30،2596كاريل فان بيلندتالن 
 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 21/08, 21/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/50398 A )IMPACT ENGINEERING 
SOLUTIONS L; LEUCHTENBERG 
CHRISTIAN )GB(( 27 June 2002 
- US 6035952 A (BRADFIELD DAVID H et al.) 14 
March 2000 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز للتحكم في الضغط الديناميكي الحلقي وطريقة الستخدامه] 54[
يعمل هذا االختراع علي إعداد نظام لحفر تجويف بئر في تكوين باطني يقع تحت سطح األرض، حيث يتضمن نظام الحفر  :الملخص ] 57[

 : المذكور
سلسلة أنابيب حفر يمتد إلي فتحة البئر، حيث يتم تكوين فراغ حلقي بين سلسلة أنابيب الحفر وجدار البئر، ويتضمن سلسلة أنابيب الحفر  -

يحتوي علي فتحة خارجية عند الطرف السفلي سلسلة أنابيب الحفر؛ مضخة لضخ مائع الحفر من مصدر لمائع الحفر  مائع للحفر الطولي
لحفر خالل مائع الحفر الطولي الذي يمر إلى الفراغ الحلفي؛ قناة تفريغ مائع في ارتباط مائع مع الفراغ الحلقي المذكور وذلك لتفريغ مائع ا

ارتباط مائع مع قناة تفريغ المائع المذكورة، حيث يتضمن نظام الضغط الخلفي قناة تخطي وصمام ثالثي المذكور؛ نظام ضغط خلفي في 
يوجد بين المضخة وممر مائع الحفر الطولي، حيث تكون المضخة في ارتباط مائع مع قناة تفريغ المائع عن طريق صمام ثالثي وقناة 

 .لي للمائعالتخطي والتي تتخطي جزء علي األقل من الممر الطو
 

 3: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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  :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19181/10: اءة رقم قرار الموافقة على منح البر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3240/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 لندافن             2003/2/25    20030275 
 سفين سجوبيرج :   المخترع] 72[
اوي كيه دبليو اتش بايب أ ب ، :   مالك البراءة] 73[

 ، فنلندافازا، 75370-فين، 240 كابيلباكسفاجين
 مكتب سليمان العمار للمحاماة واالستشارات القانونية: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 9/16; B29C 53/78 

 :لمراجع ا] 56[
- US 6 105 649 A )LEVINGSTON et al.) 22 August 
2000 
- US 5 431 762 A )BLOMQVIST( 01 July 1995 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 قطاع مفرغ يستخدم فى تصنيع أنبوبة] 54[
وهذا ، يستخدم فى تصنيع أنبوبة ُملدَّنة بالحرارة مزدوجة الجدران ملفوفة حلزونياً ) 1(يتعلق هذا االختراع بقطاع مفرغ   :الملخص ] 57[

للقطاع المفرغ الذى يكون الغرض منه أن يَُشكِّل الجدار الداخلى ) 2(القطاع المفرغ له بشكل أساسى مقطع عرضى مستطيل ويكون الجدار 
ويتميز االختراع بأن نصف قطر . لألنبوبة) 4(أن يُشكِّل الجدار الخارجى  الذى يكون الغرض منه) 4(لألنبوبة أكثر سمكاً من الجدار 

) 7(للقطاع المفرغ يكون أكبر بدرجة كبيرة من نصف قطر االستدارة ) 2(لألحرف المجاورة للجدار السميك ) أ7(االستدارة الداخلية 
    ).6(للحرفين اآلخرين للفجوة 

 
 2: ل عدد األشكا     6 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001334 :رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18540/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3265/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          03/2003/     31 10/403213       
 -3 ،كوفمان. جيمس و - 2،لينزر. جوزيف ر - :1 المخترعون] 72[

 ووجنج ليانج  -5، سكوت أز ستيفنسون -4، لدفورد. جون س
، )سابك( األساسيةالشركة السعودية للصناعات : مالك البراءة] 73[

 دية، المملكة العربية السعو11422، الرياض 5101. ب. ص

 :التصنيف الدولي ] 51[
 Int. Cl.7: B01J 21/00, 23/00; C07C 45/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5,929,275 A )WADA et al.) 27 July 1999 
- US 3,959,384 A )TAKENAKA et al.) 25 May 
1976 
- EP 0,630,879 A1 )NAGAOKA, et al.) 28 
December 1994 

 
 
 
 
 

 
 ريفهد زويد المطي: الفاحص 

 مواد حفازة من أكاسيد معدنية مختلطة إلنتاج ألدهيدات غير مشبعة من األولفينات] 54[
 ،الحفازية ذات المرحلة الغازية لألولفينات سدةعن طريق األك، مثل الميثاكرولين، مادة حفازة إلنتاج ألدهيدات غير مشبعة :الملخص ] 57[

، ، والكوبالتوالسيزيوم واختياريًا معادن أخرى، مثل التنغستين، والبزموث والحديد ين يحتوي على أكاسيد الموليبدنوممثل آيسوبيوتيل
وللمادة الحفازة معدل تناسبي معين للسيزيوم إلى البزموث ، ومعدل تناسبي معين . ، والفوسفوروالنيكل، واألنتيمون، والمغنيسيوم، والزنك

 :ديد والسيزيوم إلى الموليبدنوم وذلك للمادة الحفازة ذات الصيغةللحديد إلى البزموث ومعدل تناسبي معين للبزموث ، والح
 

Mo12BiaWbFecCodNieSbfCsgMghZniPjOx 
 

إلى  0.4من  g؛ 2.0إلى  0من  f؛ 9إلى  0من  e؛ 9إلى  0من  d؛ 5.0إلى  0.2من  c؛ 4إلى  0من  b؛ 1.5إلى  0.1من  aحيث يكون فيها 
 ؛c:a  =6.0-2.0؛ c:g  =5.0-3.3و ، يتحدد بمكافئات المركبات األخرى x، و 0.5إلى  0من  j ؛2.0إلى  0من  i ؛1.5إلى  0من  h؛ 1.5

 . 1.10إلى  3a+3c+2d+2e+g+2h+2i(/)2x12+2b(  =0.90(و 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001335: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17807/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 05/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3282/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2003/3/10 60/453,279 
 جاري روشيلي :   المخترع] 72[
بورد اف ريجنتس ، ذى يونيفيرستي اف :   مالك البراءة] 73[

 W .7th St. ،Texas ،United States 201تكساس سيستمر ، 
of America - Austinأمريكا ، 

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/14   

 :المراجع ] 56[
-US  4780115 A (RANKE GERHARD) 25 October 
1988   
- US  5435977 A (CHAO I-MEEN) 25  July  1995 
- US  4160810 A (BENSON HOMER E et al.) 10 
July 1979  
 - GB  1484050 A (HECHE F VAN) 24 August 
1977  

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 امتصاص الماء بالضغط المتعدد إلزالة الغاز الحمضي من الغازات/عملية نزع ] 54[
تتم إزالة الغاز الحمضي مثل ثاني أكسيد الكربون أو كبريتات الهيدروجين او خليط منهما من المجاري الغازية باستخدام    :الملخص ] 57[

وباستبدال النازع التقليدي المستخدم لتوليد المذيب المائي وحبس الغاز الحمضي بنازع ذو ضغط  .عمليات امتصاص الماء وعمليات النزع
أما عن النازع ذو الضغط المتعدد فهو عبارة  .متعدد يجمع بين عملية ضغط الغاز الحمضي وعملية النزع، فان حجم الطاقة المستهلكة سيقل

تدفق البخار الكلي من كل مرحلة وتغذيته إلى قاع مرحلة االنتشار السابقة تحت ضغط  عن عملية انتشار ذات مراحل متعددة يتم فيها ضغط
وفي هذه العملية، تستخدم الحرارة الموجودة في ما يحتويه البخار من ماء والذي يخرج من كل مرحلة عند ضغط أعلى في المرحلة  .أعلى

ط أعلى دون تشغيل النازع بدرجة حرارة عالية، وبالتالي فهي تقلل من إن عملية النزع الموصوفة تولد الغاز الحمضي عند ضغ .السابقة
 .استهالك الطاقة في هذا الجهاز
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001336: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14723/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 05/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3296/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         03/2003/     17 10/388,587      
 - 3،فرانكو زونينو - 2،كالوديو بيسانو -1:  المخترعون] 72[

 سيرجيو بينكو -4، نا داالفاليسابري
تاو اندستري فارماسيوتيك ريونيت -سيجما : مالك البراءة] 73[

 ، روما، إيطاليا00144، آر إم 47، فيال شيكسبير .ايه. بي ، .اس
 العمار براهيمإ سليمان:  الوكيل] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 491/22; A61K 31/437; A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 1044977 A )IST NAZ STUD CURA DEI 
TUMORI; SIGMA TAU IND FARMACEUTI 
)IT(( 18 October 2000 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 إمينو لمركب الكامبتوثيسين ذات نشاط مضاد لألورام -7مشتقات ] 54[
 :)I(يتعلق االختراع بمشتقات الكامبتوثيسين ذات الصيغة : الملخص ] 57[

 
 

. وتتصف مركبات الصيغة العامة بنشاط مضاد لألورام، وتبدي دليالً عالجياً جيداً . هي كما سيأتي تعريفها في النص R1 ،R2  ،R3حيث
واستخدامها في تحضير أدوية يستفاد منها في عالج األورام، ) I(ذلك عن عمليات لتحضير مركبات الصيغة العامة ويكشف االختراع ك

 .وحاالت العدوى الفيروسية، وكمضادات لعدوى الكتلة الرغوية المنجلية
 

 11:  عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 0001337GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19358/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 29/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3321/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          03/2003/     24 60/457.130      
     ،جيمس باتريك دون -2 ،ستيفين سوالو -1:  المخترعون] 72[
 زاشاري كيفين سويني -3
 124، ال روش ايه جي  -اف هوفمان  : مالك البراءة] 73[

 بازل، سويسرا 4070جرينزاخرستراسي، سي اتش 
 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :لي التصنيف الدو] 51[
Int. Cl.7: C07D 249/12, 271/113, 285/13; A61K 
31/4196, 31/4245, 31/433, 31/18 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/36576 A (MAYBRIDGE PLC; KUDOS 
PHARM LTD )GB(( 10 May 2002 

 
 

 
 
 
 
 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 نيكلوسيد -عكسي غير  1مثبطات ترانسكربتاز ] 54[
 كونتحيث  Iجديدة من الصيغة ) heterocyclic compounds(يتعلق اإلختراع الحالى بمركبات دائرية مغايرة : الملخص ] 57[

R4-R1 ،X1 وX2 أمالح تحدد في الكشف عن االختراع و اكم يه)salts ( ومواد منحلة)solvates (بطرق ، مقبولة دوائيا منها
)methods (لمناعة اآلدمية لتثبيط أو تعديل فيروس نقصان ا)HIV (ترانسكربتاز عكسي 
)Human Immunodeficiency Virus (HIV) reverse transcriptase(  مع مركبات)Compounds ( من الصيغةI ،

، مادة )solvent(مخلوطة مع مادة منحلة  Iمحتوية على مركبات من الصيغة  )pharmaceutical compositions( بتركيبات دوائية
يتعلق . Iلتحضير مركبات من الصيغة ) processes(واحدة على األقل وبعمليات ) excipient(أو مادة مسوغة ) carrier(حاملة 

 .والفيروسات المتعلقة به جينيا HIVيتدخل فيها  يضطرابات التالختراع بمركبات مفيدة ألجل عالج االا
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001338: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19183/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3357/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

        مريكاأ          02/04/2003       10/404,086 
 شيريل . جيمس ال:   المخترع] 72[
 تينسي،كوكيفيل،جولد افنيو 500، توتكو ، انك :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة األمريكية،38506
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:H05B 3/06, 3/16, 3/46 

 :المراجع ] 56[
  
- US 3904851 A )GUSTAFSON KARAL AKE 
STURE et al. ) 09 September 1975 
- US 4144445 A )THWEATT JR CARLISLE( 13 
March 1979 

 
 
 

 
 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 سخان بالمقاومة الكهربائية من نوع الملف المكشوف باستخدام أسالك مقاومة مجدولة وطرق لعمل ذلك] 54[
يتعلق االختراع الحالى بجهاز تسخين بالمقاومة من نوع الملف المكشوف بإستخدام زوج من األسالك المجدولة التى لها    :الملخص ] 57[

ويؤدى استخدام زوج األسالك المجدولة بمقياس وخطوة مختارين إلى تقليل واضح فى . مقياس وخطوة محددين كسلك تسخين بالمقاومة
 .التكلفة وكذلك إلى تقليل األسالك المطلوبة لتحقيق نفس القدرة التسخينية

 
 2: عدد األشكال       19:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001339 :رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/14457: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3384/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/04/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اأمريك           2003/04/15                                 60/463.089
 -3 ،باون. دانيل في -2 ،نجوين. ديم ان -1:  المخترعون] 72[

. تيريسا ام -5 ،بورجي. كريستوفر اس - 4،شاو. انطوني دبليو
 دينج . زهينجو جيه - 6،ويليامز

يست إ 126 شارب آند دوهم كورب، ميرك:  مالك البراءة] 73[
 الواليات المتحدة االمريكية ،07065 راهواي، افينيو لينكولن

 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04 A61K 31/4188 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/18764 A CHILL RAYMOND GEORGE; 
MERCK SHARP & DOHME )GB(; PATCHETT 
ARTHUR A )US(( 06 April 2000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 CGRPمثبطات مستقبل ] 54[
 :Iيتعلق هذا االختراع بمركبات الصيغة :  الملخص ] 57[
 

 
 

وتفيد في عالج أو الوقاية من أمراض مرتبطة  CGRPهي كما يتم تعريفها تفيد كمثبطات لمستقبالت  R3و  R1 ،R2حيث المتغيرات 
 تشتمل على هذه المركبات ويتعلق االختراع كذلك بتركيبات صيدلية .ثل الصداع، الصداع النصفي، والصداع الكليم ،CGRPبالببتيد 

 .CGRPالوقاية من أو عالج أمراض تتعلق بالببتيد  واستخدامها في
 

 9: عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001340: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19189/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3404/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/04/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور       2003/04/25  03252656.8 
 - 2ويلهيلموس كريستيانوس ماريا لوهبيك، -1:  المخترعون] 72[

 دجوري هانس زيجسلينج 
. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هاج، اتش آر  2596، 30كاريل فان بيلندتالن ، .في
 العمار م ابراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E21B 43/10; E21D 39/08, 31/04 

 :المراجع ] 56[
  
- US 2003/075339 A1 (ECHOLS RALPH 
HARVEY et al.) 24 April 2003 
- US 1393620 A )PETER GAVIN( 11 October 
1921 
- US 3583187 A )KONTRANOWSKI EDWARD 
S) 8 June 1971 

 
 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام تمدد لمد عنصر انبوبي بطريقة متزايدة] 54[
يتعلق هذا االختراع بنظام تمديد لمد عنصر أنبوبى نصف قطري من قطر داخلى أول إلى قطر داخلى ثاني أكبر من القطر  :الملخص ] 57[

نصف قطرياً وشكل متمدد نصف ) منكمش(بلة للتحريك بين شكل منحسر الداخلى األول، وأن هذا النظام التمديدى يشتمل على أداة تمديد قا
والذي يشتمل أداة التمديد فيه على سطح تمديد يمتد فى اتجاه محورى ألداة التمديد ويكون قابلة للتشغيل لمد العنصر األنبوبي عند   ،قطرياً 

طح التمديد المذكور يكون متزايد قطرياً في االتجاه المحورى تحرك أداة التمديد من الشكل المنكمش إلى الشكل الممدود لها، حيث أن س
  .ألداة التمديد
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001341: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19187/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3406/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/04/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوورالمكتب األ    2003/04/25      03252655.0 
ويلهيلموس  -2،دجوري هانس زيجسلينج -1:  المخترعون] 72[

 كريستيانوس ماريا لوهبيك 
. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هاج، اتش آر 2596 ،30كاريل فان بيلندتالن ، .في
 العمار  ابراهيمسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E21B 43/10; E21D 39/08, 31/04 

 :المراجع ] 56[
  

 - US 2003/075339 A1 (ECHOLS RALPH 
HARVEY et al.) 24 April 2003 
- US 1393620 A )PETER GAVIN( 11 
October 1921 
- US 3583187 A )KONTRANOWSKI 
EDWARD S) 8 June 1971  

 
 

 
 
 مصعب أحمد الفضالة: فاحص ال

 نظام تمدد للمد التدريجي لعنصر انبوبي] 54[
دود ذي قطر داخلي أول، حيث يشتمل يتعلق هذا االختراع بنظام تمدد للتمدد النصف قطري لعنصر أنبوبي له جزء غير مح  :الملخص] 57[

نظام التمدد علي أداة قابلة للحركة بين شكل منكمش نصف قطريا و شكل تمدد نصف قطري، حيث أن أداة التمدد تكون قابلة للعمل لتمدد 
لي قطر داخلي ثاني أكبر من العنصر األنبوبي من القطر الداخلي األول المذكور إلي قطر داخلي ثاني أكبر من القطر الداخلي األول المذكور إ

القطر الداخلي األول بواسطة تحريك أداة التمدد من الشكل نصف قطري المنكمش إلي الشكل النصف قطري المحدود لها، والتي فيها أداة 
النصف قطري،  التمدد تشتمل علي جزء تالمس ذي قطر أكبر من القطر الداخلي األول المذكور عندما تكون أداة التمدد في الشكل المنكمش

لمد والتي فيها قسم التالمس المذكور يركب لمنع الحركة المحورية ألداة التمدد عبر الجزء غير المحدود للعنصر األنبوبي عندما تكون أداة ا
 .في الشكل النصف قطري المنكمش
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001342: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19185/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3431/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ            2003/05/02  60/467,467 
 -3تشارلز ديل كالينز، -2 فريمان،. إريك ان -1:  المخترعون] 72[

. فيليب كيه - 5،ميلر. جاك إي -4 ،بوكيت. جريجوري ال
 - 8جاكوب،. ستيفن ام - 7جاريسون،. توني آر - 6،موريسون
 مك دونالد . بريان دبليو - 9جوينز،. جاري دي

 ماركيت ستريت،. تي دي دبليو ديالوير انك : مالك البراءة] 73[
الواليات ، ويلمينجتون، 19801 ديالوير، 780 سويت، 1100

 المتحدة األمريكية
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F16L 41/06,F16L 55/105,F16L 55/10,F16L 
55/128 

 :المراجع ] 56[
  
- GB 1064398 A )PASS & COMPANY LTD E( 5 
April 1967 
- US 3785041 A )SMITH J( 15 January 1974 
- US 3170226 A )ALLAN LARRY TIMOTHY( 23 
February 1965 
- EP 0069551 A )FORTH VICTOR PERCY( 12 
January 1983 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز ونظم وطرق لسد انبوب بدرجة حرارة عالية] 54[
يتعلق االختراع  الحالي بطريقة لسد خط انابيب تتضمن خطوات اللحام على الجزء الخارجي من اسطوانات خط االنابيب   :الملخص ] 57[

يتم تثبيت غالف الحصر  االنابيب االولى والثانية المتباعدة بمسافة كل منها له واجهة مانعة للتسريب في مستوى متعامد على محور خط
بعد ذلك يتم تثبيت حرارة اللولب بشكل قابل لالزالة  .  باللحام باالسطوانات لكي يتضمن بشكل كامل مقطع خط االنابيب بين االسطوانات

سطوانات تاركة طرفي باستعمال حرارة اللولب يتم قطع طول مغير من خط االنابيب وازالته من بين اال .بقمة مفتوحة خاصة بغالف الحصر
يتم وضع العناصر المانعة للتسريب االولى والثانية بين االسطوانات ، كل منها له واجهة مانعة للتسريب  .االنبوب المكشوف مفتوحة

وبذلك يتم اجبار العناصر المانعة للتسريب على التباعد عن بعضها البعض داخل تتعشيق مع واجهات مانعة للتسريب لالسطوانات  .امامية
 .يتم اغالق الطرفين المكشوفين المفتوحين لالنبوب
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001343: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18070/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3433/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور     2003/05/05 03076311.4
نيل فيليب  - 2اندري جريجوري فيليبوف، -1:  المخترعون] 72[

 ثومسون 
، .في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هاج، اش آر  2596، 30كاريل فان بيلندتالن 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

           Int. Cl.7:E21B 43/10,23/01 :يف الدولي التصن] 51[
 :المراجع ]56[

- WO  01/98623 A )COOK ROBERT 
LANCE; HAUT RICHARD CARL 
(US); ZWALD EDWIN ARNOLD JR) 
27 December 2001 
- WO 02/086285 A )E2 TECH LTD; 
MACKENZIE ALAN(GB)) 31 October 
2002  

 
 

 
 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 جهاز تمديد لمد انبوبة] 54[
، )10(للمخروط  –، موجه ) ،يستدق في االتجاه) 5( يتعلق االختراع بجهاز تمديد انبوبة يشتمل على مخروط تمديد :الملخص ] 57[

 ،)15(طرفي قابل للفك بالنسبة لبعضهم، وكذلك مثبت ) 10(للمخروط  –المستطيل  والموجه) 5(إلزاحة مخروط التمديد ) 11(محرك 
 .)5(مربوط بمخروط التمديد ) 17(وكذلك مثبت أوسط 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001344: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18068/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3495/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي         26/05/2003          03076614.1       
 ونيو ماريا جويمارايس ليتي كروز انت:  المخترع] 72[
، في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر 2596,30كاريل فان بيلندتالن 
 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :صنيف الدولي الت] 51[
Int. Cl.7: E21B 10/36, 10/38 

 :المراجع ] 56[
- US 6253864 B1 (HALL DAVID R) 03 July 2001 
- US 5025875 A (WITT LEWIS) 25 June 1991 
- US 6290002 B1 (FEHR JMES et al.) 18 
September  2001 
- EP 0563561 A )BOART HWF GMBH CO KG) 
06 October 1993 
- WO 03/042492 A (MOIR FREDRIC GRAHAM; 
TERLET CHRISTOPHER JOHN (AU); 
DEBARRO ANTHONY( 22 May 2003 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 لقمة حفر بالدق أو الطرق، ومجموعة حفر متضمنة على لقمة الحفر هذه وطريقة لحفر تجويف بئر ] 54[
إعداد لقمة حفر بالدق للحفر في تكوين باطني  :الملخص ] 57[

تحت األرض، وتكون لقمة الحفر لها محور طولي مركزي 
وتكون قابلة للتشغيل بواسطة استخدام حركة دق محورية على 
طول المحور وحركة دوران حول المحور، وتتضمن لقمة 

 :الحفر على
 ؛مجموعة من األنصال أو الشفرات تبرز من لقمة الحفر -
جموعة من قنوات التدفق التي تمتد في محاذاة لقمة الحفر م -

في اتجاه نصف قطري وبذلك يتم تكوين قنوات تدفق متتابعة 
 ؛بين األنصال المتجاورة

بها في صف أو بالقرب من  اإلمدادعناصر قطع بالقص يتم  -
المذكورة  األنصالالحافة األمامية من واحد على األقل من 

الدوران خلفيا بالقرب من قناة التدفق بالنسبة التجاه حركة 
التي تصاحبها، وذلك لسريان مائع خاللها وبذلك تعمل عناصر 
القطع على إزالة األنقاض المتراكمة في مقدمة صف عناصر 

 ؛القطع بالقص؛ وباإلضافة إلى عناصر القطع والقص هذه
عناصر قطع محورية يتم وصفها، بالنسبة التجاه حركة  -

وضع خلفي بالنسبة للصف الخاص بعناصر الدوران، في م
 .بالقص وتصاحبها قناة تدفق
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001345GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18542/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3508/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا           2003/03/18      03006015.6     
 واسيل ناويكي:  المخترع] 72[
 -، أيه7مارجريتينستراسيه  ،واسيل ناويكي : مالك البراءة] 73[

 فيينا، النمسا ،1040
 أحمد نجدت بازارباشي: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 36/66; C07D 221/18, 221/22, 245/04 

 :المراجع ] 56[
- GB 2110533 A (NOWICKY W.) 22 June 1983 
- US 4970212 A (NOWICKY) 13 November 1990 
- GB 1304064 A )LOVSKY GOSUDARSTVENNY 
MEDITSINSKY INSTITUT( 24 January 1973 
- FR 2366020 (NOWICKY W.) 28 April 1987 
- KULKARNI B.K. et al., "Synthesis of Protopine, 
a Novel Conversion of the Protoberberine 
Alkaloid Stylopine to a 
Tetrahydrodibenz]c,g[azecine Derivative",  J. 
Heterocyclic Chem., 27, Pages 623-626 (1990) 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 مشتقات شيلدونين رباعي] 54[
ل شبه قلوية يتم الحصول عليها فى عملية يتم فيها تفاعل شبه قلويات مع عامل ألكلة، يتعلق االختراع بنواتج تفاع : الملخص] 57[

وبعد ذلك يتم إزالة عامل األلكلة الغير متفاعل والمكونات األخرى القابلة للذوبان فى المء من خليط التفاعل  ،thiotepaويفضل ثيوتيبا 
، )HClيد كل (بعد لك لمعالجة بحمض قوى ويفضل كلوريد هيدروجين ويعرض خليط التفاعل  مناسب، مائيبالغسل بماء أو مذيب 

  واحد على األقل وتكون يرباع يوتتضمن نواتج التفاعل المترسبة مشتق شبه قلو .الماء من نواتج التفاعل فيبان لترسيب ملح قابل للذو
 .والسرطان  الغذائيناعة االتية والتمثيل عالج حاالت ضعف الم يخص فأل، وباالعالجيأو  الوقائي لالستعمالمناسبة كعقاقير 

 
 9: عدد األشكال              15:الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
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 براءة اختراع ]12[
 0001346GC: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17061/10: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3566/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي   2003/06/20                03291517.5
 رولف هيرمان  - 2،دومينيك ماكان -1: المخترعون] 72[
سيرفيسيوس دي بيرفيالجيز الكترونيكوس : مالك البراءة ] 73[

، رود تاون، تورتوال، 71، كرايجموير تشامبرز، ص ب .ايه.اس
 جزر العذراء البريطانية

 كدسةناصرعلي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E03B 3/32, 43/14, 43/30 

 :المراجع ] 56[
- US 3768555 A (LEVENS F) 30 October 1973 
- US 6412555 B1 )STOELEN EINAR et al.) 02 
July 2002 
- GB 11112955 A ( WILLIAM V KARR) 08 May 
1968 

 
 

 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة ونظام لتخزين سائل في تكوين جيولوجي] 54[
واحدة على  (well)تستخدم بئر  (geological formation) جيولوجيتكوين  في (liquid)طريقة لتخزين سائل   :الملخص ] 57[

، (screens)شبكات يتوافر جمع من ال. منطقة تخزين واحدة على األقل الجيولوجييشمل التكوين . الجيولوجيالتكوين  فياألقل متوغلة 
تسمح كل شبكة على الترتيب بتدفق سائل بين منطقة تخزين مصاحبة متصلة مع الشبكة . تقع كل شبكة بجانب جدار بئر واحدة على األقل

ين تدفق السائل خالل كل واحدة من جمع من الشبكات طبقا لمعايير متوافرة من نموذج تخز فييتم التحكم . والبئر الواقعة عليها الشبكة
 .يصف نموذج التخزين مسلك كل منطقة تخزين. الجيولوجيللتكوين 

 
 10 :عدد األشكال          25:الحماية  عدد عناصر
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 0001347GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17513/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3620/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/07/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

      األوروبيالمكتب         2003/07/10 03015526.1      
 -3 ،ارهارد كوبتزكي - 2،يفو جراوس -1:  المخترعون] 72[

فرانك  -6 ،بول بارين -5 ،اوالف مونديجل - 4،بيتر كونكيل-كالوس
مارتين  - 9،جان فان دي وينكيل -8 ،رالف شوماخر - 7،ريبيرز
 فان فوجت-فريسما

 124، ال روش ايه جي -مان اف هوف:  مالك البراءة] 73[
 ،  بازل، سويسرا4070جرينزاخرستراسي، سي اتش 

 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C12N 15/13, 5/16; A61K 39/395 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/053596 A (GALLO MICHAEL; 
MILLER PENLOPE E (US); ABGENIX INC 
(US); COHEN BRU) 11 July 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 واستخداماتها 1-مضادات أجسام مضادة لمستقبل عامل نمو يشبه إنسولين ] 54[
حيث  IGF-IRمع  IGF-IIو IGF-I ارتباط (inhibiting)ويثبط  IGF-IRيرتبط مع  (antibody)مضاد جسم  :الملخص ] 57[

إلى  IGF-IRمع  IGF-Iلتثبيط إرتباط  IC50يظهر نسبة قيم ) ب(، IgG1من نوع مماثل إلى ) أ(يتميز مضاد الجسم المذكور بأنه 
فوسفوريلية  جرامي ينانوجزيئ 5على األقل عند تركيز % 80يثبط بنسبة ) جـ(، 1:3إلى  3:1من  IGF-IRمع  IGF-II ارتباطتثبيط 

)phosphorylation( IR-IGF  ستخدام خاليا اختبار فوسفوريلية خلوية بافى(cells) 3T3  من يء جز 600000إلى  400000يوفر
IGF-IR يعلى مصل جنين بقر يوسط يحتو يللخلية ف (FCS)  عند المقارنة مع ذلك اإلختبار بدون مضاد % 0.5خامد بالحرارة

 يف يجرام يميكروجزيئ 10عند تركيز  IGF-IRا كفوسفوريلية مقاس IGF-IRاليظهر نشاطا مثيرا للمستقبل ) د(و، الجسم المذكور
للخلية فى وسط يحتوى على مصل  IGF-IRجزئ من  600000إلى  400000يوفر  3T3إختبار فوسفوريلية خلوية بإستخدام خاليا 

العالج  يه خصائص محسنة فل يعند المقارنة مع ذلك اإلختبار بدون مضاد الجسم المذكور الذ% 0.5خامد بالحرارة  (FCS)جنين بقرى 
 .المضاد لورم

 
 13 :عدد األشكال            18 :عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 0001348GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18510/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3699/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              11/08/2003         60/494.194        
 .كريستين إي -2 جونسون،. مارفين ال -1:  المخترعون] 72[

 كروهن
، اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني:  مالك البراءة] 73[

، الواليات المتحدة 2189-77252، هيوستن، تكساس 2189. ب.ص
 األمريكية

 افسعود محمد علي الشو: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/28 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/61379A2 (GECO-PRAKLA UK LTD et 
al.) 23 August 2001 
- US 541057A (EXXON PROND RES CO) 25 
April 1995 
- CN I332706A )INST FRANCAIS DU 
PETROLE( 17 September 2003 
- US 5550786A (MOBIL OIL CORP) 27 August 
1996 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
طريقة لالكتساح المستمر باستخدام أجهزة متعددة تـُولـِّد اهتزازات زلزالية ] 54[

 ولفصل البيانات الناتجة منها
يتعلق هذا االختراع بطريقة لتشغيل أجهزة متعددة تولـِّد اهتزازات   :الملخص ] 57[

في نفس الوقت باستخدام اكتساحات  (multiple seismic vibrators) زلزالية
(sweeps)  مستمرة لكل هزازvibrator   بحيث ال يوجد زمن استماعlistening 

time)(  أو يوجد زمن استماع قليل بين االكتساحات، واستعادة االستجابات
المنفصلة لكل هزاز بواسطة البصمة األرضية (seismic responses) الزلزالية 

فريدة )  (pilot signalويُحدد لكل هزاز إشارة دليلية  earth signatureة الُمزال
ويتم تحليل  .ويتم تقدير أو قياس استجابة أرضية لحركة كل هزاز .ومستمرة

سجالت حركة كل هزاز وسجل البيانات الزلزالية التي تم جمعها من كل الهزازات 
لتشكيل نظام من المعادالت  ثم تستخدم السجالت األقصر .إلى سجالت أقصر منفصلة

ل فورييه )simultaneous linear equations( الخطية اآلنية  في مجال محوِّ
)Fourier transform domain (وفقاً لطريقة )HFVS (لساالس )Sallas( 

 .ثم يتم حل المعادالت للحصول على االستجابات األرضية المنفصلة. )Allen( وألين
 

 8: عدد األشكال      20: عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001349: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18060/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3795/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/09/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2003/09/16     2003-322371  
 3-  ،أكيرا موشيزوكي - 2،نوريهايد ساهو -1:  المخترعون] 72[

 تاكاشي ميزوموري  -5 ،يويشي إمامورا - 4،هيساشي إيسوجامي
تشوم، -4كاندا سوروجاداي   6هيتاشي ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

 طوكيو، اليابان -كو، ، اليابان  -شيودا 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: Int. Cl.7:B63B 29/16, E02B 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6161561 A (AQUARIUS HOLDINGS 
LIMITED( 19 December 2000 
- US 4735524 A (DUNKERS, KARL R.) 05 April 
1988 
- US 5160214 A )SAKURAI, MIKIO et al.) 03 
November 1992 
- GB 1165964 A (LANG- ANDERSON, 
WILLIAM GRANT) 01 October 1969  
 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام لإلمداد بالمياه العذبة] 54[
المياه نظام لإلمداد بالمياه العذبة يتولى حفظ المياه العذبة التي تنقلها سفن النقل في أجهزة تخزين وتستقطع  :الملخص ] 57[

العذبة من أجهزة تخزينها عند الحاجة من أجل إستخدامها، ويشتمل النظام على جهاز إدارة يتولى تجميع معلومات اإلدارة معاً 
ويرسل ويستقبل مختلف المعلومات من البلدان التي تطلب المياه العذبة ويحلل المعلومات الخاصة بالمياه العذبة وينقل مختلف 

بجهاز النقل إلى الدول المعنية، ويتم إتخاذ معظم القرارات الخاصة بالتحركات واألسعار ومحاور الحركة المعلومات المتعلقة 
   .وإتجاهاتها الخاصة بالمياه العذبة من المعلومات القادمة من جهاز اإلدارة

 
  5: عدد األشكال       10 :الحماية  عدد عناصر
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 0001350GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14860/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3857/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     0323067.9   
 0404051.5       

02     /10/2003 
24     /02/2004   

     بريطانيا          
 بريطانيا         

 -3 ،فيليب فليتشر - 2،نيكوالس جون كروثر -1:  المخترعون] 72[
 مايكل جون كرابتري  - 4،دونالد إجالند

 -بروفلكس سيستمز ال ال بي :  مالك البراءة] 73[
Scotlandian ،Albyn Place 34 ،AB 10  1 FW ،

Aberdeen-  اسكتلندا 
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F17D 1/17; C10L 1/32 

 :المراجع ] 56[
- US 5641433 A (CHIRINOS et al.) 24 June 1997 
- US 4896723 A (HOSKIN et al.) 30 January 1990 
- WO 98/12239 A1 )BRADFORD UNIVERSTY; 
EAGLAND, DONALD; CROWTHER, 
NICHOLAS, JOHN( 26 March 1998 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 الموائع اللزجة] 54[
تدفقة قد يتصل المائع اللزج، مثل الزيت الخام ذو الكثافة العالية الذي يكون لزج جداً ليمكنه من أن يضخ من المرحلة الم :الملخص ] 57[

تتضمن الصيغة مادة بوليمرية  .من الخزان عبر وعلى طول خط األنابيب للتسليم إلى مصفاة أو مرفق تخزين آخر، بصيغة لتقليل لزوجته
AA  والتي تتضمن شق-O-  ًفي تجسيد واحد، قد  .متدلي من السلسلة البوليمرية منها وترتبط المادة المذكورة بشكل مستعرض اختياريا

في تجسيد بديل، قد تحتوي مادة بوليمرية مرتبطة بشكل مستعرض، مثل متعدد كحول الفينيل مرتبط  .ة متعدد كحول الفينيلتتضمن الصيغ
 .بعد نقل التركيب اللزج للموقع المرغوب، قد يفصل عن المكونات األخرى .بشكل مستعرض

 
 1: عدد األشكال            45 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001351: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18660/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/4003/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/11/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  MI2003A002206      14/11/2003             إيطاليا 
 -3 ،كورادو اديسو - 2،فرانسيسكو مينكوني -1:  المخترعون] 73[

 جيوسيبي كونتي - 4،فرانسيسكو ماسي
فيا إي، فيرمي  ،ايه. بي. بوليميري يوربا اس : مالك البراءة] 73[
 يطاليا، برندسي، إ4
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 :تصنيف الدولي ال] 51[
Int. Cl.7: C08F 4/651, 4/654, 10/02 

 :المراجع ] 56[
- US 6200923 B1 )GAROFF THOMAS et al.) 13 
March 2001 
- US 5780378 A )SHINOZAKI TETSUNORI et 
al.) 14 July 1998 
- EP 0768322 A )SUMITOMO CHEMICAL CO( 
16 April 1997 
- US 5324805 A (NISHIKAWA HIROSHI et al.) 
28 June 1994 
- US 5290745 A (JORGENSEN et al.) 01 March 
1994 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 مكون صلب محسن لحفاز مستخدم في بلمرة بلمرة إسهامية اإلثيلين وعملية الستخدامه] 54[
لإلثيلين، يشتمل على ) البلمرة االسهامية(بلمرة يتعلق االختراع الراهن بحفاز وبمكون صلب لحفاز مستخدم في ال :الملخص ] 57[

، وفق األمداء Dومركب متعادل ال بروتوني فاقد لاللكترونات  Dpمؤكسج -التيتانيوم، المغنيسيوم، الكلورين، مركب بروتوني عضوي
 :المولية اآلتية

Mg/Ti  =1.0 – 50؛  D/Ti  =1.0 – 15؛ Cl/Ti  =6.0 – 100؛ Dp/D  =0.05 – 3 
 

 :يتعلق االختراع بعملية للحصول على المكون المذكور تشتمل الخطوات اآلتية على التواليكما 
المذكور، من كلوريد المغنيسيوم ومركب من التيتانيوم له الصيغة  Dتكوين خليط ومحلول، في المركب الفاقد لاللكترونات الالبروتوني  )أ(
)II:( 

Tiv (OR3) aX(v-a)  (II) 
 

تختار من الكلورين،  Xذرة كربون؛ وكل مجموعة  15إلى  1تمثل بشكل مستقل جذر هيدروكربونيل أو أسيل له من  R3حيث كل مجموعة 
ضمن نسبة مولية للمغنيسيوم والتيتانيوم تتراوح  ،"v"عدداً  يتفاوت من صفر إلى " a"، وتمثل 4أو  3تساوي  v البرومين أو اليودين؛

 ؛50/1إلى  1/1من 
إلى أن يتم الحصول على ركاز، صلب عند درجة حرارة الغرفة، ) أ(عن الخليط المذكور المحضر في الخطوة  Dكب فصل جزئي للمر )ب(

 ؛40إلى  1.5من  D/Tiحيث تتراوح نسبة 
 ؛تكوين معلق من الركاز الصلب المذكور في وسط سائل هيدروكربوني )جـ(
، واالستمرار 1.2إلى  0.1تتراوح من  Dp/D لضمن نسبة مولية  إلى المعلق المذكور، Dpمؤكسج -إضافة مركب بروتوني عضوي) د(

 .في الخلط إلى أن يتم  تحقيق االتزان، لتكوين المكون الصلب المنشود للحفاز
 

 48: الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001352GC: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18512/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/4029/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/11/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 سنغافورة         11/2003/     28       2003/000278
 رافيكومار جيفاراثينام  - 2،ريمسعود باسي -1:  المخترعون] 72[
 Jalan Kilang 5، كونسيستل بتي ليمتد:  مالك البراءة] 73[

Barat، 08-01/03 Petro Centre ،159349، سنغافورة 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 : التصنيف الدولي] 51[
Int. Cl.7: H04B 7/26; H04Q 7/20 

 :المراجع ] 56[
- US 5603080 A )TELEFONAKTIEBOLAGET 
ERICSSON L M) 11 February 1997 
- US 2002004387 A1 )CAPTIVAITE NETWORK 
INC) 10 January 2002 
- US 2002186670 A1 )MEDIATRANS TECH 
SOLUTIONS SL( 12 December 2002 

 د علي الجعفرمحم: الفاحص 
 نظام اتصال السلكي ونظام مصعد يشتمل على نظام االتصال الالسلكي] ]54

 link radio للتزويد باتصال ال سلكي التردد wirless communication system السلكي اتصالتم الكشف عن نظام ] : 57[
frequency )RF(  بين بيئة مغلقةenclosed enviroment  محجوبة عن إشاراتRF RF signals ،وعن خارج  بصفة جوهرية

واحد على األقل موضوع على نقطة   gateway antennaويشتمل نظام االتصال الالسلكي على هوائي بوابي . البيئة المغلقة على األقل
، إليها downlink RF signalsلالتصال الهابط   RFويبث الهوائي البوابي إشارات . للبيئة المغلقة entrance pointالدخول 

ويشتمل النظام كذلك على مكرر أضافي . على التوالي، البيئة المغلقة، منها uplink RF signalsلالتصال الصاعد  RFويستقبل إشارات 
auxiliary repeater هوائي مانح ، واحد على األقل موضوع ضمن البيئة المغلقةdonor antenna  وهوائي خادمserver 

antenna .ويرحل المكرر اإلضافي إشارات  . الهوائي المانح والهوائي الخادم بالمكرر اإلضافي ويتم  قرن كل منRF  لالتصال الصاعد
 . وتم الكشف كذلك عن نظام مصعد يشتمل على نظام اتصال ال سلكي. واالتصال الهابط باستخدام الهوائي المانح والهوائي الخادم

 1انظر الشكل 
 9: عدد األشكال                  14: الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001353: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17809/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 05/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/4072/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/12/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ            2003/12/10 10/731,998    
جوزيف مايكل  - 2مارك جويليان روبرتس، -1:  المخترعون] 72[

 بيترووسكي 
 7201 ،اير برودكتس اند كيميكالز ، انك:   مالك البراءة] 73[

الواليات ، 18195 -1501بي ايه ، الينتاون، هاميلتون بوليفارد
 المتحدة االمريكية

 العمار راهيم ابسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 1/02; F25B 1/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/44734 A )SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B. V;  
GROOTJANS,HENDRIK, FR( 21 June 2001 
- DE 3521060 A1 )SNAMPROGETTI S.P.A( 
12 December 1985 
- US 6324867 B1 )FANNING ROBERT A et al.) 
04 December 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 نظام إنضغاط يستخدم تيارات دخل متعددة] 54[
حيث ) 45(ومرحله ثانية ) 41(له مرحله أولى ) 43(ضاغط أول ) أ(يتعلق االختراع الحالي بنظام إنضغاط يشتمل على  :الملخص ] 57[

وغاز مضغوط وسيط من ) 9(بضغط توليفة من غاز رابع ) 45(وتقوم المرحلة الثانية ) 3(غط غاز أول بض) 41(تقوم المرحلة األولى 
بضغط غاز ثان ) 47(حيث تقوم المرحلة األولى ) 51(ومرحلة ثانية ). 47(له مرحة أولى ) 49(ضـاغط ثان ) ب(، و)43(المرحلة األولى 

) 5(يكون الغاز الثاني ). 47(وغاز مضغوط وسيط من المرحلة األولى ) 7(از ثالث بضغط توليفة من غ) 51(وتقوم المرحلة الثانية ) 5(
) 9(، ويكون الغاز الرابع )5(تحت تأثير ضغط أعلى من الغاز الثاني ) 7(، ويكون الغاز الثالث )3(تحت تأثير ضغط أعلى من الغاز األول 
 .LNGكل خاص في التبريد متعدد المراحل، وبخاصة ويستخدم النظام بش). 7(تحت تأثير ضغط أعلى من الغاز الثالث 

 
 4: األشكال عدد         12 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001354GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  10/17597:ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 2010/09/04: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4193/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي       2004/01/22         04290169.4        
 بريطانيا       2004/03/22           0406387.1        
 أمريكا       2004/08/09          60/600,260        

 -3، كيم جيمس -2، مارك ادوارد بنيدج -1:  المخترعون] 72[
ل اندرو راس - 5،الن دانيال براون -4 ،نيكوالس موري تومسون

 -8 ،ديفيد انتوني برايس -7 ،شارلوت اليس لويس لين -6 ،لوثويتي
 ايان بريان موساس  - 9،ببول الن جلوسو

ان دي أستريت،  42 ،ايست 235، .فايزر انك:  مالك البراءة] 73[
 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 10017

 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 311/08 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 03/099764 A (FOURNIER ERIC; MORAN 
EDMUND J )US(; THE RAVANCE INC )US(( 04 
December 2003 
- EP 0659737 A )SQUIBB BRISTOL MYERS CO( 
28 June 1995 
- US 2003/229058 A1 )NODWELL MATTHEW B 
et al.) 11 December 2003 
- US 2002/143034 A1 (ISHIKAWA HIROHUMI et 
al.) 03 October 2002 
- US 5776 983 A (MIKKILINENI AMARENDRA 
B et al.) 07 July 1997 

 
 نوف النصبان: الفاحص 

 مشتقات سلفون أميد لمعالجة أمراض] 54[
 ):1(من الصيغة ) compounds(يتعلق اإلختراع بمركبات : الملخص ] 57[
 

 
 
 

تحتويها ) compositions(تستخدم في تحضيرها، بتركيبات ) intermediates(لتحضيرها، بمركبات وسطية ) processes( وبعمليات
والحاالت العديدة،  االضطراباتالحالي نافعة في األمراض،  لالختراعتكون المركبات طبقا ). derivatives(هذه المشتقات  وباستخدامات

 .، الحساسية والتنفسيةااللتهابيةوالحاالت  واالضطراباتبصفة خاصة األمراض 
 

 33: عدد عناصر الحماية 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001355: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17599/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 04/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4194/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي       2004/01/22         04290168.6        
 بريطانيا       2004/03/22           0406388.9        
 أمريكا       2004/08/09          60/600,259        

شارلوت اليس  -2 ،ايان بريان موساس -1:  المخترعون] 72[
     ،مسوننيكوالس موري ثو - 4،الن دانيال براون - 3،لويس لين

 كيم جيمس  - 5
ان دي أستريت،  42 ،ايست 235، .فايزر انك:  مالك البراءة] 73[

 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 10017
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 311/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/099764 A (FOURNIER ERIC; MORAN 
EDMUND J )US(; THE RAVANCE INC )US(( 04 
December 2003 
- EP 0659737 A )SQUIBB BRISTOL MYERS CO( 
28 June 1995 
- US 2003/229058 A1 )NODWELL MATTHEW B 
et al.) 11 December 2003 
- US 2002/143034 A1 (ISHIKAWA HIROHUMI et 
al.) 03 October 2002 
- US 5776 983 A (MIKKILINENI AMARENDRA 
B et al.) 07 July 1997 

 
 نوف النصبان: الفاحص 

 مشتقات سلفون أميد لمعالجة أمراض] 54[
 ):1(من الصيغة ) compounds(يتعلق اإلختراع بمركبات : الملخص ] 57[
 

 
 
 

تحتويها ) compositions(تستخدم في تحضيرها، بتركيبات ) intermediates(لتحضيرها، بمركبات وسطية ) processes(وبعمليات 
والحاالت العديدة،  االضطراباتالحالي نافعة في األمراض،  لالختراعتكون المركبات طبقا ). derivatives(هذه المشتقات  وباستخدامات

 .، الحساسية والتنفسيةااللتهابيةوالحاالت  واالضطراباتبصفة خاصة األمراض 
 

 32: عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001356: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18072/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4220/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ            2004/1/27     10/765,683
 وولكر . كريج آي:   المخترع] 72[
ساوث  2701، . وير سلري جروب انك:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ،  ماديسون،53716  ويسكونسين،ستوتون رود 
 االمريكية

 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01D 1/02, 9/00; F03B 1/04, 3/16 

 :المراجع ] 56[
- US  3607600 A )SCHRETER( 21 September  
1971 
- US 6450767 A )NANTT et al.) 17 September  
2002 

 
 
 
 
 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 غالف لمضخة تعمل بالطرد المركزي] 54[
حيث يكشف عن  للتآكل مضخة تعمل بالطرد المركزي من النوع الذي يستخدم لمعالجة المالط المسببخاص بغالف  :الملخص ] 57[

على جزء يمتد شعاعياً وموجه نحو قاطع الماء الموجود بغالف المضخة  تشتملعلى األقل واحدة واحد أو بطانة جانبية  جانب وائه علىتاح
وتتخذ البطانة الجانبية من المضخة شكال ذا حافة . لمسبب للتآكل في جانب غالف المضخةلتحديد مكان البلى باالحتكاك الناتج عن المالط ا

ويمكن على نحو مفضل أن يكون غالف المضخة مزودا بتركيببة ذات قاطع ماء مفتوح أو تركيبة مناسبة  . محيطية وتكون غير دائرية
  .أخرى لتحديد مكان البلى  في جانبي الغالف

 
 10: عدد األشكال      20 : الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001357: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18062/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4245/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ                2004/01/15        10/758.642
 - 3،وايبل. ريتشارد تي - 2بينج تشونج، آي -1:  المخترعون] 72[

تشيالبان . سيالموثا جي - 5،روبرتو رويز -4 ،بوسمان. ويسلي آر
 . بايوكال، جيه آر. تشارلز إي - 6،
شركة امريكية،  -جون زنك كمبني، ال ال سي :   مالك البراءة] 73[

الواليات ، اوكالهوما ، 74116،  تولسا،ايست أبيتش11920
 .المتحدة االمريكية 

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F23D 14/12 

 :المراجع ] 56[
- US 5718 573 A )KNIGHT et al.( 17 February 
1998 
- US 5688115 A (JOHNSON) 18 November 1997  
- US 5345771 A (DINSMRE) 13 September 1994 
- US 5275552 A )SCHWARTZ et al.( 04 January 
1994 
- US 4900244 A (KELLER et al.) 13 February 
1990 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 تشكيالت لحارقات مرحلية بعيدة في افران ذات جدران مشعة وطرق استخدامها] 54[
 remote staged radiant wall يتعلق االختراع الراهن بتشكيلة حارقات مرحلية بعيدة في أفران ذات جدران مشعة :الملخص ] 57[

furnace burner configuration بغاز الوقود الثانوي   تشتمل على فوهات خاصةsecondary fuel gas nozzles  موضوعة
وكنتيجة لذلـك، . ه التشـكيلة إلى زيـادة مـزج الوقـود الثـانوي مـع غازات مداخن الفرنوتؤدي هـذ. بعيـداً عن الحارقـات الجدارية المشـعة 

 .nitrogen oxides NOxتقل درجـة حرارة احتراق غـاز الوقود كما ينخفض تشكل أكاسيد النتروجين 
 

  8: عدد األشكال         28:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001358GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14837/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4401/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          03/2004/      12      60/552.921     
. دوجالس ام -2 ،ثوماس زيمانسكي -1:  المخترعون] 72[

 داهار . ستيفن ال - 5،كوخ. سامويل ام - 4،رالف بايور -3 ،كوروين
ن سيراميكس اند بالستيكس، جوبا-سانت:  مالك البراءة] 73[

، One New Bond Street ،Worcester ،01615.انك
Massachusetts ،الواليات المتحدة االمريكية 

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 21/04, 37/00; C01F 7/02 

 :المراجع ] 56[
-CN 1097351 A )CHINA PETROCHIMICAL 
CORP) 18 January 1995 
-US 2905632 A (GLADROW ELROY MERLE et 
al.) 22 September 1959 
-Anonymous: "Puralox/Catalox – High Purity 
Activated Aluminas" Online ! 2003, XP002316203 
US 5925592 A )KATOH et al.) 20 July 1999 -
US 6262132 B1 )SINGLETON ALAN H et al.) -

17 July 2001 
 

  
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 ألومينا مجففة بالرش الستخدامها كمادة حاملة للحفاز] 54[
-تكون مالئمة لتستخدم في تفاعالت فيشر carrier materialيتعلق االختراع الراهن بطريقة لتشكيل ماده حاملة  :الملخص] 57[

لى وثانية في او  hydrated aluminaمن مادتي ألومينا مميهة  dispersionتتضمن تشكيل مشتت  Fischer-Tropschتروبش 
من الومينات  First aluminaمثل محلول حمضي ويمكن ان يُحصل على االلومينا االولى  liquid dispersantمادة مشتته سائله 

 secondويمكن أن يُحصل على األلومينا المميهى الثانيه . Bayer reactionكتلك المشكلة في تفاعل باير  alkali aluminateقلوية 
hydrated alumina  من ألومنيومaluminum مثالً بتحويله إلى مركب ألكوكسيد ، ذي نقاوة عاليةalkoxide . ويجفف المشتت

 .imporitiesبالرش لتشكيل جسيمات تعالج بالحرارة لتُشكل مادة حاملة تحوي نسباً منخفضة من الشوائب 
 

      34 :الحماية  عدد عناصر
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 0001359GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14839/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4504/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 فيرنر سويز . د:  المخترع] 72[
، .) كيو.ايه.اس(سمدة الكيماوية شركة قطر لأل:  مالك البراءة] 73[

 مسيعيد، قطر -، ، قطر 50001ب .ص
 علي عبد الكريم السويلم: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 2/30; F26B  9/10 

 :المراجع ] 56[
- US 3533168 A )MITSUBISHI GAS CHEMICAL 
et al.) 13 October 1970 

 
  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 ئبة استرطابيةتخلـُّل مادة سا] 54[
وال تؤدي إعادة . hygroscopic particulatesجسـيمات اسـترطابية  cakingيتعلـق االختـراع بتحليل ظاهـرة تلـزن   :الملخص ] 57[

إلى حل المشكلة لتفادي إعادة  agglomerated materialللمادة المتكتلة  mechanical reconditioningالتكييف الميكانيكي 
 bulkالهواء الجاف في حجرة المادة السائبة  percolationويستخدم تخليل . أو مناطق تخزين أخرى bagsحدوث التلزن في أكياس 

hall  زمن البقاءresidence time  ًترتيبة  وتعمل. الطويل في حجرة المادة السائبة لتحسين نوعية معالجة المنتج مرة واحدة ونهائيا
بسيطة في الجزء السفلي لركام الجسيمات على توزيع الهواء الجاف خالل مدة محددة مما يحسِّن نوعية  grid arrangementشبكة 

 .المنتج بشكل ملموس
 

 2: عدد األشكال              4 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001360: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17511/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4511/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2004/04/08    04101467.1     
 ،، بينوت كريستيان البرت جهزليندي بويك -1:  المخترعون] 72[
 - 4،سومين، فرانسوا ماريا - 3،لينايرتس، جوزيف اليزابيث -2

 جانسينز، فرانس إدوارد 
، تورنهوتسيوج .في .جانسن فارماسوتيكا ان:  ةمالك البراء] 73[

 بيرس، بلجيكا ،2340-، بي30
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/02, 405/14, 409/14, 401/14, 
401/04, 413/14, 417/14; A61K 31/495 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/062784 A (HOFFMANN LA ROCHE) 15 
August 2002 
- WO 97/16440 A (JANSSEN 
PHARMACEUTICA NV; JANSSENS FRANS 
EDUARD (BE); SOMMEN FRANCOIS) 09 May 
1997 

 
 

 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 كمضادات نيروكينين واستخدامهابيبريدين -ألكانويل-4ألكيل و-4مشتقات مستبدلة من ] 54[
مثبطة للنيروكينين، وبصفة خاصة فاعلية  بيبريدين مستبدلة لها فاعلية-ألكانويل-4ألكيل و-4هذا االختراع بمشتقات  يتعلق: الملخص] 57[

تركيبات متضمنة عليهم وإستخدامهم كدواء، وبصفة خاصة لعالج  ،NK1 / NK3، فاعلية متحدة مضادة لكل من NK1 مثبطة بالنسبة إلى
التشنج (اإليقاع القلبي، اإلكالمسيا  اضطرابات ،(IBS) عاء المثارة، داء األمواالكتئاب، القلق يءأو الوقاية من انفصام الشخصية، الق/ و

الربو،  ،األعصاب، التهاب البنكرياس، التهاب عصبي المنشأ اعتاللوبصفة خاصة ألم األحشاء وألم  ، لأللم، األلم االستجابة، )يالنفاس
 ):I( يتم تمثيل المركبات المطابقة لالختراع بالصيغة وقد .التبول مثل سلس البول واضطرابات) COPD(الرئوي المزمن  االنسدادمرض 

 

 
 

أوكسيد منهم -Nوتتضمن أيضاً على أمالح الحمض أو القاعدة المقبولة صيدالنياً منهم، األشكال األيزومرية المجسمة كيميائياً منهم، الشكل 
 .1واألدوية منهم، حيث يتم تعريف جميع المستبدالت كما في عنصر الحماية 

 
   14:الحماية  عناصرعدد 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001361: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31      2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17078/10: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4573/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ           2004/04/23 60/565.077
. هارولد جيه - 2تشيستر ليدلي ساندبيرج، -1:  المخترعون] 72[

 فينيجار 
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا ،2596 اتش آر، ذي هيج ،30كاريل فان بيولندتآلن 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :يف الدولي التصن] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/24 , E21B 36/04 , H05B 6/10 

 :المراجع ] 56[
  
- WO  03/040513 A (SHILL OIL COMPANY; 
SHILL CANADA LIMITED( 
 15 May 2003 
- US 5182427 A (MCGAFFIGAN et al.) 
 26 January 1993  
- EP 0130671 A )METCAL INC(  
9 January 1985 

 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 سخانات ذات درجة حرارة محدودة تستخدم لتسخين تكوينات أرضية تحت سطحية] 54[
: يشتمل النظام على. سطحي يتعلق االختراع الحالي بتوفير نظام مهيأ لتسخين جزء على األقل من تكوين أرضي تحت :الملخص ] 57[

كهربائي واحد أو أكثر مهيأ لتوصيله كهربائيا بمصدر تزويد بالكهرباء  مصدر تزويد بالكهرباء مهيأ لتوفير تيار مستمر مضمَّن؛ وموصل
ان على ويوضع في فتحة في التكوين األرضي، حيث يحتوي واحد على األقل من الموصالت الكهربائية على قسم سخان، يشتمل قسم السخ

مادة مغناطيسية حديدية مقاومة مهيأة لتوفير خرج سخونة مقاومة كهربائيا عند توصيل التيار الكهربائي للمادة المغناطيسية الحديدية، 
منخفض من التسخين قريبا من أو يتجاوز درجة الحرارة المنتقاة أثناء االستخدام نتيجة للمقاومة  ويكون قسم السخان مهيأ لتوفير مقدار

لكهربائية المتناقصة لقسم السخان عندما تكون درجة حرارة المادة المغناطيسية الحديدية قريبة من أو تتجاوز درجة الحرارة المنتقاة، ا
  .1إلى  1.1ويكون لقسم السخان نسبة انقالب تتراوح على األقل من 

 
 45 :عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001362GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19525/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 05/12/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4587/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 السويد             2004/04/30   0401137-5       
 أالن ديكنر - 2،بو لورجارد -1:  المخترعون] 72[
 تتراسالوف بالم، .في. اكيا سيستمز بي انتر:  راءةمالك الب] 73[
 هولندا، ال ان دلفت ،2616 – ان ال، 1
 العماربراهيم إسليمان  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65D 71/00, 19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 303020 A (RENE C. HOULE) 01 December 
1981 
- WO 03099668 A1 )INTER IKEA SYSTEMS 
B.V.) 04 December 2003 
- WO 03099676 A1 )INTER IKEA SYSTEMS 
B.V.) 04 December 2003 

 
 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 منصة لعرض وتخزين البضائع] 54[
من كرتون أو بالستيك، واثنين أو أكثر  )29 و ،23، 1( يتعلق االختراع الحالي بمنصة تتحمل الحمل تتكون بواسطة قطعة : الملخص] 57[

لكل ) 14 و 13( حول ساق أفقية أو عمودية )29، و 23، 1( تتكون المنصة بحيث يتم لف هذه القطعة). 12( من عارضات التحميل
بعض النماذج،  في .)1( من القطعة) 4( في فتحة) 12( عارضة تحميل على األقل لكل) 18( كل قاعدة وسطىوتدخل  ).12( عارضة تحميل

 .لتسهيل الطي) 11، و 8-6( ، وخطوط تغضين)2( نان طوليتا، وقالبت)20 و ،19، 3( نان مستعرضتايكون للقطعة قالبت
 

 10: عدد األشكال       18:الحماية  عدد عناصر
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 0001363GC: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17509/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4623/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 يالوروبالمكتب ا                    2004/05/07     04291187.5      
ادويج  - 2،إستيفان مارتين دنتون -1 : المخترعون] 72[

        ،هنري جاكوبيللي - 4،آندرو ميشيل كرونين - 3،لورثيويس
-دلفاين سيراديل - 7،باتـريك بيرناردلي -6 ،مارك ايان كمب -5

 يو فيونا روس -10 ،يس دنيسأليكس -9 ،فابريس فيرجني -8 ،كيفيت
تابور  201،  -وارنـر المبرت كمبني ال ال سي :  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة موريس بليـنـز،  -، 07950رود ، نيوجيرسي 
 األمريكية 

 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 309/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/06223 A )ABBOTT LAB( 24 January 
2002 
- WO 02/12190 A )ORTHO MCNEIL PHARM 
INC) 14 February 2002 
- WO 02/076925 A ( BEAVERS LIS SELSAM; 
SCHAUS JOHN MEHNERT )US(; WATSON 
BRAIN MORGAN (U)) 03 October 2002 
- EP 0269 363 A (CHEMINOVA AS) 01 June 1988 

 
 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 

 H3مستبدل أحاديا فينول وثيوفينول كمركبات ترابطية لمستقبل  -4أو  -3مشتقات ] 54[
  or 4 monosubstituted phenol -3)-(مستبدل أحاديا فينول وثيوفينول  -4أو -3ختراع الحالي بمشتقات يتعلق اال :الملخص ] 57[

(thiophenol derivatives) and (thiophenol derivatives)  وبعمليات ) 1(من الصيغة(processes)  لتحضيرها، بمركبات
أو  -3إن مشتقات . تحتويها وباستخدام هذه المشتقات (compositions) تستخدم في تحضيرها، بتركيبات (intermediates)وسطية 

المذكورة هي  (or 4-monosubstituted phanol and thiophenol derivatives -3)مستبدل أحاديا فينول وثيوفينول  -4
اضطرابات وحاالت  وتكون مفيدة في عالج أمراض، اضطرابات وحاالت متنوعة، بالتحديد أمراض، H3 (H3 ligands) مركبات ترابطية

 .التهابية، تنفسية وحساسية
 

            35: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001364GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18131/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4715/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النمسا              2004/05/28 932/2004 
 - 3،بول ويستشالجير - 2،جيان نايليس -1:  المخترعون] 72[

 فرانز ستوهلباشير  - 4ماركوس كرايسزار،
، اندريتزير  إكسيس إنجينرينج جي أم بي أتش :   مالك البراءة] 73[

 جراز، النمسا -،  8045-، جراز، أيه  8045 -، أيه 66ريشستراسه 
 أحمد نجدت بازارباشى:  الوكيل] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:A62C 3/06 

 :المراجع ] 56[
- GB 1177538 A (ESSO RESEARCH AND 
ENGENEERING) 14  January 1970 
- GB 2028129 A (EXPLOSAFE SA) 
5 March 1980 
- US 5794707 A (ALHAMAD et al.) 
18 August 1998 
- US 2004/016340 A1 (HEO CHEOL) 
29  January 2004 

 
 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 جهاز مثبط للحريق فوق خزانات التخزين] 54[
لقد تم إقتراح جهاز لتقليل خطر الحريق أو تثبيط تطور اللهب في خزانات التخزين الكبيرة ، المفتوحة أو ذات السقف   :الملخص ] 57[

وهي تتضمن على تجويف . ى سبيل المثال الزيت الخام أو مثيالته ، المغطاة بواسطة عوامات ألجل أوساط سائلة قابلة لالشتعال ، عل
هذا . أسطواني مثبت كتانك لتخزين السائل ، والذي يزود بجدار واق إضافي يحيط بها بمسافة و يوظف كمستودع تجميع للمواد المرتشحة 

التي تصنع من مادة ) 2(، يحتوي على عدد من عناصر التغطية الطافية ) 4(جميع، و من الممكن مستودع الت) 1(الجهاز يتميز بأن التانك 
تجاه الجانب الداخلي ) 6(في تكوين قريب ، و يتم استعمال رغوة من اليوريثان المتعدد ) 5(و تطفو فوق سطح السائل ) 3(مرنة مدورة 

 .لتوفر الطفو) 2(من عناصر التغطية 
 

 9: األشكال  عدد     9 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
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 براءة اختراع ]12[
 0001365GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17507/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4729/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا           07/06/2004      60/577.698      
 3-،كروت. ميشيل آر - 2،باربارا هاني -1:  المخترعون] 72[

روبرت  -6 ،جيفري مسلمان -5 ،ميتشل. هيلين جيه - 4،يونتاي كيم
 جيابينج وانج  - 8،بيركنـز. جيمس جيه -7 ،ميسنر. اس

د رود ، ميرك شارب آند دوم ليمتد ، هيرتفور:  مالك البراءة] 73[
 المملكة المتحدةهيرتفوردشير، بي يو،  9 11هوديسدون، إي ان 

 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/61, 35/06; C07C 233/13; A61K 
3A/165; A61P 5/26 

 :المراجع ] 56[
- WO 03030937 A )ONO PHARMACEUTICAL 
CO., LTD; SEKO, TAKUYA; LATSUMATA, 
SEISHI; KATO, MA( 17 April 2003 

 
 
 
 

 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
54[ [N-2-فنيل بوتان أميدات كمواد ضابطة لمستقبل أندروجين -2-بنزيل 

لمستقبل األندروجين  وهي مواد ضابطة Iمن الصيغة البنائية  (compounds)ختراع الحالي بمركبات يتعلق اال: الملخص] 57[
(androgen receptor) (AR) إن هذه المركبات مفيدة في زيادة وتيرة عضلة ضعيفة ولمعالجة حاالت . في طريقة إنتقائية لنسيج
نقصان النسيج ، ، تتضمن هشاشة عظام(androgen)أو يمكن تحسينها بإعطاء أندروجين  (androgen)يسببها نقص األندروجين 

النسيج المدعم لألسنان، كسور عظمية، تلف عظمي  التهابمرض  ،(glucocorticoid)ام بسبب جلوكوكورتيكويد العظمي، هشاشة عظ
نشاط الغدد التناسلية في الذكور، األعراض بعد  انخفاضبعد جراحة تصحيحية للعظام، نقص النسيج العضلي، الهشاشة، شيخوخة الجلد، 

تكوين  واضطراباتالسمنة، فقر الدم الضموري  كولسترول الدم، إرتفاع دهن الدم، عارتفاإنقطاع الطمث في النساء، تصلب عصيدي، 
، السمنة (BPH)البروستاتا الحميد  سرطان بروستاتا، إفراط تنسج ،-HIVوإصالح مفصل، هزال التهابيدموي أخرى، إلتهاب مفصلي 

سوء التغذية العضلية، نقص اإلدراك، خلل  ،Alzheimer، هزال سرطان، مرض 2البطنية، عرض أيضي، مرض السكر من النوع 
الفشل المبيضي المبكر، ومرض مناعة ذاتية، بمفردها أو في إتحاد مع عوامل نشطة  اكتئابوظيفي جنسي، توقف التنفس أثناء النوم، 

 .أخرى
 

            18:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001366: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19352/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4790/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيواألور المكتب  21/06/2004 04102837.4     
 ،إروين جويتسشي -2 ،جويرجن ويتشمان -1: المخترعون] 72[
 توماس جوهانـز وولترنج  -3
 124،  -اف هوفمان ال روش ايه جي :  مالك البراءة] 73[

 بازل، سويسرا 4070 جرينـزاخرستراسي، سي اتش 
 كدسة ناصرعلي : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 487/04; A61K 31/519; A61P 25/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005123738 A1 (HOFFMANN LA ROCHE 
]CH[ et al.( 29 December 2005 
- WO 9729109 A1 (JANSSEN 
PHARACEUTICAL NV ]BE[ et al.( 14 August 
1997 
- EP 0891978 A2 )HOFFMANN LA ROCHE ]CH[ 
20 January 1999 
  

 
 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 بيريميدين-مشتقات بيرازولو] 54[
 :(I)من الصيغة  (compounds)يتعلق اإلختراع بمركبات  :الملخص ] 57[

(CH2)pSR3

N
H

N
N

N

R4

O R1

R2O

O

R5

(I)

 
ائي�ا م�ن ذل�ك مقبول�ة دو (salts)هم كما تحدد ف�ي المواص�فة وعناص�ر الحماي�ة باإلض�افة إل�ى أم�الح  pو R1 ،R2 ،R3 ،R4 ،R5فيها 

مط�ابق لإلخت�راع وإنتاجه�ا،  (compound)معتم�دة عل�ى مرك�ب  (medicaments)بذاتها وكمواد نش�طة دوائي�ا، تص�نيعهم، أدوي�ة 
طبقا لإلختراع في السيطرة على أو منع أمراض من النوع المذكور س�ابقا، و، عل�ى  (compounds)باإلضافة إلى إستخدام المركبات 

 .مقابلة (medicaments) الترتيب، إلنتاج أدوية
 

   18 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

93نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001367: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19360/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4791/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيواألورالمكتب        06/2004/     21  04102839.0        
 - 3،سوسان راب -2 ،سيلفيا جاتي مكارثر -1 : المخترعون] 72[

 ،فرانـز اسشولر -5 ،ماتياس هينريتش نيتكوفن - 4،اوليفير روش
-جين - 8،روزا ماريا رودريجويز سارمينتو - 7،كورنيليا هيرتل -6

 بالنشر مارك 
 124،هوفمان ال روش ايه جي اف : مالك البراءة] 73[

 ، بازل، سويسرا4070جرينـزاخرستراسي، سي اتش 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/12, /14, 403/12, /14, 405/14, 
209/42; A61K 31/4439; A61P 3/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/74773 A )ORTHO MCNEIL 
PHARMACETUCAL INC.( 11 October 2001 
- EP 0978512 A (SOCIETE CIVILE 
BIOPROJET( 09 February 2000 
- WO 02072548 A )ORTHO MCNEIL 
PHARMACETUCAL INC.( 19 September 2002 
  

 
 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 مشتقات إندول] 54[
 :Iمن الصيغة  (compounds)الحالي بمركبات  االختراعيتعلق : المخلص  ]55[

N

X

N

R1

R2
R5

R4

R3

I

 
مقبول��ة دوائي��ا منه��ا،  (salts)ه��م كم��ا تح��دد ف��ي المواص��فة وعناص��ر الحماي��ة، وب��أمالح  R5و X ،R1 ،R2 ،R3 ،R4حي��ث يك��ون 

 (compounds)تك�ون المركب�ات . تحتويه�ا (pharmaceutical compositions)وبتحضير هذه المركبات وبتركيبات دوائي�ة 
 .H3 (receptors)أو منع أمراض مصاحبة لضبط مستقبالت /دة في معالجة ومفي

 
 30: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001368: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18547/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4795/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   60/580.898 
60/682.076      
60/682.058  

17    /06/2004 
17    /05/2005 
17    /05/2005 

 أمريكا         
 أمريكا          

 أمريكا         
 ،جيازهونج زهانج -2 ،إبراهيم. برابها ان -1 : المخترعون] 72[
 هورت .كليرينس أر -4 ،شاو زهانج -3
بوليفار درايف، سويت  91، بليكسيكون إنك : مالك البراءة] 73[

 ، الواليات المتحدة األمريكية94710ايه، بيركلي، كاليفورنيا 
 يأحمد نجدت بازارباش: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/444; C07D 471/04; A61P 11/06, 
35/00, 37/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/003004 A )AB SCIENCE; MOUSSY, 
ALAIN; KINET, JEAN-PIERRE) 09 January 
2003 
- WO 94/14808 A )FARMITALIA CARLO ERBA 
S.R.L) 07 July 1994 
- WO 2004/016609 A )ASTRAZENECA AB; 
AADAL NIELSEN, PETER; BRIMERT, 
THOMAS; KRISTOFFERSSON,( 26 February 
2004 
- WO 01/46196 A )SUGEN, INC; LIANG, 
CONGIX; SUN, LI; WEI, CHUNG, CHEN; 
TANG, PENG, CHO( 28 June 2001 
- Ashman L K: "The Biology of Stem Cell Factor 
and its Receptor C-Kit", International Journal of 
Biochemistry and Cell Biology, Exeter, GB, Vol. 
31, No. 10, October 1999 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 مركبات تتوسط فعالية المجموعة سي واستعماالتها ]54[
 :الملخص ] 57[

 ذات فعالية تجاه المجموعة أمين–2–بنزيل بيريدين–N–)ميثيل)يل–3–بيريدين–]b–2،3[بيررولو–H1((–5 مركبات ذات الصيغة العامة
 .للمجموعة سي، وطرق الستعماالتهايطة ، تكوينات مفيدة لمعالجة األمراض أو الحاالت المرضية الوسسي من مستقبلة كيناز بروتين

 
 20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001369: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14951/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4802/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  المكتب األوروبي   2004/06/28    04015139.1      
ارمانو  -3 ،انريكو ريزي -2 ميركو تاروزو، -1:  المخترعون] 72[

 فيليبي
جيليو بوكوبللي،  فيا، .ايه. ميثانول كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[
 بيسو، سويسرا-، لوجانو6900سي إتش  ،6
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01N 37/00; B01J 8/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 1393798 A (METHANOL CASALE) 03 
Marsh 2003  
- EP 1236505 A (METHANOL CASALE) 04 
September 2002 

 
 

 
 

 
 
 

 الثبيتي مطلق بندر: الفاحص 
 رارةطريقة للتحكم في درجة حرارة تفاعالت حفزية طاردة للح] 54[
 على أساس حرارة، واإلنتاج المتزامن للبخاريتعلق االختراع الحالي بطريقة للتحكم في درجة حرارة تفاعل طارد لل :الملخص ] 57[

 للماء المغلي، وفتحة مخرج) ح5( يمر فيها الماء المغلي على امتداد ممر داخلي، ويمتد بين فتحة مدخل) أ5( استخدام مبادالت حرارية
 ).و5(
 

 2: عدد األشكال         2: الحماية  عناصرعدد 
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جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001370GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17092/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4885/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ              2008/07/08 10/887,508
 - 3إيمانويل ليجيندري، - 2ريزا تاهيريان، -1:  المخترعون] 72[

 جين سايدوكس 
 باركسترات، .في.شلمبيرجر تكنولوجي بي :   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذا هوج، جي جي 2514، 89-83
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E21B 47,E21B 49                    

 :المراجع ] 56[ 
- US 2004/0238166 A1 )SALAMITOU( 02 
December 2004 
- US 2002/0195247 A1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP( 26 December 2002 
- GB 2387859 A (SCHLUMBERGER HOLDINGS 
LTD( 29 October 2003 
- US 6408943 B1 (HALLIBURTON ENERGY 
SERV INC) 25 June 2002 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام جهاز استشعار] 54[
مركبة فيه، يشتمل يتعلق االختراع الحالي بجهاز استشعار  لتركيبه في بئر تحت األرض يحتوي على تغليف أو أنابيب  :الملخص ] 57[

جسم جهاز استشعار يمكن تركيبه في ثقب متكون في التغليف أو األنابيب بحيث يمتد بين الجزء الداخلي والجزء : جهاز االستشعار على
الخارجي من التغليف أو األنابيب؛ وعناصر جهاز استشعار موجودة داخل الجسم وقادرة على استشعار بخصائص التكوين تحت األرضي 

يط بالبئر؛ وعناصر اتصال موجودة داخل الجسم وتكون قادرة على نقل المعلومات بين عناصر جهاز االستشعار وجهاز اتصال في المح
البئر؛ حيث يشتمل جسم جهاز االستشعار أيضا على جزء يمكن إحكام عزله في التغليف أو األنابيب لمنع اتصال المائع بين الجزء الداخلي 

يوفر االختراع كذلك أنظمة تدمج أجهزة . تغليف أو األنابيب عبر الثقب عندما يتم تركيب جسم جهاز االستشعار فيهوالجزء الخارجي من ال
يمكن أن تشتمل أجهزة االستشعار على أجهزة استشعار . االستشعار هذه، وطرقا لتركيب أجهزة االستشعار وتطبيقات لمثل هذه األنظمة

 .ودرجة التوصيل، والشد، والجهد، والرقم الهيدروجيني والتركيب الكيميائيللضغط، ودرجة الحرارة، والمقاومة، 
 

 23: عدد األشكال        35:الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001371: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18636/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4896/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/587689  
  11/160,533     

14     /07/2004 
28     /06/2005 

 أمريكا          
 أمريكا         

 -3 ،ريزا تاهيريان - 2،جين سايدوكس -1: المخترعون] 72[
 إيمانويل ليجيندري 

براكسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج ، جيه جي 2514، 83-89

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل  ]74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/28 

 :المراجع ] 56[
- GB 2292460 A )WESTREN ATLAS INT INC( 21 
February 1996 
- EP 120091 A (MACLEOD LABS INC) 12 April 
1984 
- GB 2373056 A )ELECTROMAGNETIC INSTR 
INC et al.) 11 September 2002 
- GB 2355538 A )DEN NORSKE STATS 
OLJESELSKAP et al.) 25 April 2001 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 جهاز ونظام لتحديد الموضع المالئم لبئر وتمييز الخزان] 54[
تشتمل مجموعة قياس المقاومة النوعية . يتعلق االختراع الحالي بمجموعة لقياس المقاومة النوعية ذات تصميم عياري :الملخص] 57[

ذات التصميم العياري على وحدة مرسل بهوائي واحد على األقل، حيث يكون لوحدة المرسل موصالت على كال الطرفين مهيأة للتوصيل مع 
تقبل بهوائي واحد على األقل، حيث يكون لوحدة المستقبل موصالت على كال الطرفين مهيأة أدوات أخرى أسفل الحفرة؛ ووحدة مس

للتوصيل مع أدوات أخرى أسفل الحفرة؛ وحيث يتم تباعد وحدة المرسل ووحدة المستقبل على عمود أنابيب الحفر ومفصولة بواسطة أداة 
بل على ملف واحد على األقل بتوجيه عزم مغنطيسي غير قاصر على قد تشتمل كل وحدة مرسل ومستق. أسفل الحفرة واحدة على األقل

 .يمكن اختيار تباعد بين وحدة المرسل والمستقبل على أساس سمك الخزان المتوقع. االتجاه الطولي لألداة
 

 8: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001372: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14590/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4920/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 دان فينينجن  - 2،كريس جيفينز -1:  المخترعون] 73[
، 71ب .ص ،شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:  لبراءةمالك ا] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

                                   :التصنيف الدولي ] 51[
 Int. Cl.7:G06F 19/00                                                                             

 :المراجع ] 56[ 
- US 6612382 B2 (KING et al.) 02 September 2003 
- US 20020099586 A1 (BLADEN et al.) 25 July 
2002 
- US 20030088446 A1 (PHELPS et al.) 08 May 
2003 
- US 20040002929 A1 (KIM et al.) 01 January 
2004 

 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

وجهاز ووسيلة لتخزين برنامج مهيأه للتقييم الكمي والكيفي للمخاطر آليا بناء على التصميم الفني لحفرة البئر وخصائص  طريقة ] 54[
 االرض

، تم تهيئته لتحديد وعرض "برنامج تقييم مخاطر تخطيط البئر آليا"برمجي، يعرف باسم  يتعلق االختراع الحالي بنظام  :الملخص ] 57[
استقبال مجموعة من بيانات المدخالت، وتشتمل بيانات المدخالت : معلومات المخاطر بناء على مجموعة من بيانات المدخالت من خالل 
تائج الحسابات من مجموعة نتائج حسابات بيانات المدخالت مع كل على مجموعة من نتائج حسابات المدخالت، ومقارنة كل نتيجة من ن

تعبير منطقي خاص بالعديد من التعبيرات المنطقية؛ وتحديد رتبة نتيجة الحسابات من خالل التعبيرات المنطقية؛ وتكوين العديد من قيم 
عديدة المحددة الرتبة تمثل نتيجة من نتائج حسابات بيانات المخاطر المحددة الرتبة استنادا على خطوة تحديد الرتبة، وكل من قيم المهام ال

اإلدخال والتي تم تحديد رتبتها من خالل التعبير المنطقي وبناء عليه إما أن تكون مخاطرة من النوع المرتفع أو المتوسط أو المنخفض؛ 
 .ض معلومات المخاطرةوتكوين معلومات المخاطرة استنادا على العديد من قيم المخاطر المحددة الرتبة؛ وعر

 
 10: عدد األشكال      70: الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001373GC: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14592/10: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4953/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 كريس جيفينز  - 2دان فينينجن، -1:  المخترعون] 72[
، 71ب .ص، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:  مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

                                                       :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G01V 1/40                                                      

 :المراجع ] 56[ 
- US 6612382 B2 (KING et al.) 02 September 2003 
- US 5696907 A )GEN ELECTRIC( 09 December 
1997 
- US 20040002929 A1 )MICROSOFT CORP(  
01 January 2004 
- US 5611052 A )GOLDEN 1 CREDIT UNION( 
 11 March 1997 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
وجهاز ووسيلة لتخزين برنامج مهيأه لعرض التقييم الكمي والكيفي للمخاطر بناء على التصميم الفني لحفرة البئر وخصائص  طريقة] 54[

 االرض
اإلدخال، وتشتمل  يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد وعرض معلومات المخاطرة بناء على مجموعة من بيانات  :الملخص ] 57[

مقارنة كل نتيجة حسابات لمجموعة  :وتشتمل على الخطوات ،بيانات اإلدخال المذكورة على مجموعة من نتائج حسابات بيانات اإلدخال
نتائج حسابات بيانات اإلدخال المذكورة والخاصة ببيانات اإلدخال المذكورة مع كل تعبير منطقي من مجموعة من التعبيرات المنطقية؛ 

توليد عدد من المهام الفردية ذات الرتبة بناء على تحديد الرتبة بناء على التعبيرات المنطقية الخاصة بنتائج الحسابات المذكورة؛ وو
ها خطوة تحديد الرتبة، وكل من المجموعة المذكورة من المهام الفردية ذات الرتبة تمثل نتيجة حسابات بيانات اإلدخال والتي تم تحديد رتبت

توليد المعلومات المذكورة بناء على دام التعبيرات المنطقية المذكورة واعتبار أنها مخاطرة مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة؛ وباستخ
عرض معلومات المخاطرة المذكورة، وتشتمل خطوة العرض على معلومات المجموعة المذكورة من المخاطر الفردية ذات الرتبة؛ و

 .ومات مخاطرةالمخاطرة المذكورة على شاشة معل
 

 17: عدد األشكال      44 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001374: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14582/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4959/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 دان فينينجن  - 2،كريس جيفينز -1:  المخترعون] 72[
، 71ب .ص، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:   مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 44/00; E21B 41/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6785641 B1 (HUANG) 31 August 2004 
- US 2004/256152 A1 ( DASHEVSKIY et al.) 23 
December 2004 
- WO 03072907 A (SCHLUMBERGER 
SURENCO SA et al.) 04 September 2003 

 
 

 
 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 طريقة وجهاز تخزين برامج مهيأة لتوفير تصميم عمود أنابيب الحفر آليا بناء على هندسة ثقب البئر ومتطلبات المسار] 54[
تراع الحالي بطريقة لتوليد معلومات تصميم عمود أنابيب الحفر استجابة لبيانات مدخالت تتضمن هندسة حفرة يتعلق االخ :الملخص ] 57[

بئر ومتطلبات مسار ثقب بئر، وتشتمل الطريقة على خطوة توليد موجز لسلسلة الحفر في كل قسم حفرة من حفرة بئر استجابة لبيانات 
 .المدخالت

 
 19: دد األشكال ع       61:الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001375GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17945/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4966/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 - 3،هينز نيوهوف - 2،ريميجي تشور -1:  المخترعون] 72[

 سترلكوف ) اليكساندروفيتش(ايوري 
براون بوفيري ، الستوم تكنولوجي ليمتد:  البراءةك مال] 73[

 سويسرا، بادن 5400سي اتش ، 7 شتراسيه
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01 D5/18 

 :المراجع ] 56[
- EP 0340149 A )UNITED TECHNOLOGIES 
CORPORATION( 02 November 1989 
- DE 102004011151 A1 )ALSTOM 
TECHNOLOGY LTD, BADEN( 30 September 
2004 
- GB 1605282 A )ROLLS ROYCE  LTD( 23 
December 1987 

 
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
ن دّوار وخاصة لشفرة متحركة في مكنة دوارة] 54[  ترتيبة إلدخال هواء تبريد إلى مكوِّ
إلدخال هواء التبريد إلى  arrangementترتيبة يتعلق االختراع الراهن ب :الملخص ] 57[

، وخاصة شفرة )rotation axis )2الداخلية لمكون يدور حول محور دوران  الجدران 
، وتشتمل الترتيبة rotary machineفي مكنة دوارة ) moving   plate )1متحركـة 

 rotor unitيمكن تثبيته بوحدة عضو دوار ) component root )3على جذر مكون 
بكيفية ثابتة دورانياً ويتصل به على شكل قطعة واحدة بكيفية تمتد شعاعياً سطح انسياب 

 coolingيتم فيه تزويد منطقة ممر تبريد  )component airfoil )4هوائي للمكون 
passage region )K1 ( يمتد شعاعياً واحد على األقل حيث في منطقة جذر المكون)3 (

 cooling airعلى ممر تزويد هواء تبريد ) opening )7يتم فتحه بواسطة فتحة 
supply passage )5 ( يمر جزئياً على األقل خالل جذر المكون)بشكل طولي بالنسبة ) 3

 .)2(لمحور الدوران 
يتم تزويدها في ) distribution plate )8 ويتميز االختراع بحقيقة أن لوحة التوزيع

ل لوحة التوزيع كيفية تكفل أن ب) 5(منطقة ممر تزويد هواء التبريد  وصلة كتيمة ) 8(تشكــِّ
، تحيط )opening margin )71مع حد الفتحة  fluid-tight connectionللمائع 
، على األقل أثناء دوران المكون حول محور )K1(الخاصة بمنطقة ممر التبريد ) 7(بالفتحة 
) 81( through-openingفذة تزّود فتحة نا) 8(، ويتميز بأن لوحة التوزيع )2(الدوران 

الواحدة على ) K1(الخاصة بمنطقة ممر التبريد ) 7(واحدة على األقل في منطقة الفتحة 
يمر هواء التبريد من ممر تزويد هواء التبريد ) 81(األقل، ومن خالل هذه الفتحة النافذة 

 ).K1(إلى منطقة ممر التبريد الشعاعي ) 5(المحوري 
 

 5: عدد األشكال         17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001376: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18129/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4973/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا         07/2004/     30       20041044
موستاالهتى  - 2دى جونج جوهانيس، -1:  المخترعون] 72[

 رانتانين بيكا - 4اوالنكو ايسكو، - 3جورما،
 -فين ،1 يت، كارتانونكون كوربوريشن:  اءةمالك البر] 73[

 فنلندا ،كيسنليه، 00330
 يأحمد نجدت بازارباش: الوكيل ] 74[

 :ي التصنيف الدول] 51[
Int. Cl.7:B66B 5/04, 11/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6193017 B1 )KOESTER REGINA( 27 
February 2001 
- US 5788018 A (MENDEL et al.) 04 August 1998 

 
 
 

 
 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مصعد بدون وزن عكسي] 54[
حيث يتم تعليق المصعد وعربة ، طريقة لفرملة مصعدسطة بكرة محزوزة بدون وزن عكسي ومصعد يعمل بالجر بوا :الملخص ] 57[

ويكون للمصعد بكرة محزوزة والتي تحرك عربة المصعد ، المصعد بواسطة كابالت جر تتكون من كابل واحد أو عدة كابالت متوازنة
فإن فرملة المصعد تكبح جزئيا ، في حالة التوقف المفاجيء /ىبواسطة كابالت رفع وفي المصعد فإنه عندما تتحرك عربة المصعد إلى أعل

 .على األقل خالل جزء من مسافة توقف المصعد
 

  4: عدد األشكال      10:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001377GC: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17437/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4976/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا            02/08/2004            0417193.0
 -3 ،ديفيد يوركهارت - 2،شرين أبال -1:  المخترعون] 72[

 جيرترود كاوا
جالكسو ويلكم  ،جالكسو جروب ليمتد -1:  مالكو البراءة] 73[

إن إن،  0  6هاوس، بيركلي أفنيو، جرينفورد، ميدلسكس، يو بي 
ر جي ام بي نسيومر هيلثكيكو جالكسوسميثكلين -2المملكة المتحدة؛ 

، 77815-بويهل بادن، دي، 1بوسماتن ، كي جي. ش اند سي اوإت
 ألمانيا

 العمار براهيمإ سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 8/73, 8/81; A61Q 11/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/59423 A1 )WATSON 
PHARMACEUTICALS, INC.) 12 October 2000 
- US 5900247 A (RAULT et al.) 04 May 1999 
- WO 03/015748 A (ACCESS 
PHARMACEUTICAL, INC.) 27 February 2003 

 
 

 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 تركيبة تستخدم في عالج أو تلطيف األعراض المصاحبة لجفاف الفم] 54[
وصف تركيبة للعناية بالفم تستخدم في عالج أو تلطيف األعراض المصاحبة لجفاف الفم حيث يتعلق االختراع الحالي، تم : الملخص] 57[

أو أحد مشتقاته، وعلى بوليمر أنيوني مخاطي لزج وعلى مادة حاملة أو سواغ مقبول ) PVP(تحتوي على بيروليدون عديد الفينيل 
 .لالستعمال عن طريق الفم

 
 9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001378GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14841/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4978/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2004/08/02 60/598.032      
 3،بيترسون. رونالد آر -2 ،بريانت. ديفيد آر -1:  المخترعون] 72[
 مورتيزا موختارزاده  - 4،ايسنشميد. ثوماس سي -
 2020، داو تكنولوجي انفيستمنت ال ال سي :  مالك البراءة] 73[

 األمريكية  الواليات المتحدة 48674 ميشيغن  ,ميدالند ,داو سينتر
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/50; C07C4 7/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 0589463 A )MITSUBISHI KASEI 
CORPORATION; MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION( 30 March 1994 
  

 
 

 ناصر البوصافي ىيحي: الفاحص 
 عملية الهيدروفورملةتثبيت   ]54[
ن تتضمن  stabilityذات ثبات  hydroformylation process يتعلق االختراع الراهن بعملية هيدروفورملة :الملخص ] 57[ محســَّ

 carbon monoxide، مع أول أكســيد الكــربــون olefinمثل أولفين  واحدة أو أكثر، reactantمادة متفاعلة  reactingمفاعلة 
 reaction إلنتاج مائع من منتجات التفاعل hydroformylation catalystفي وجود حفاز هيدروفورملة  hydrogenوالهيدروجين 

product fluid  يشتمل على منتج واحد أو أكثر، ويفضل ألدهيداتaldehydes ؛ حيث يتم إجراء العملية المذكورة في منطقةregion 
 negative or inverse orderتكون ذات رتبة سالبة أو عكسيــة  hydroformylation rate curve منحنى معدل الهيدروفورملة

عند قيمة مستهدفة محددة  total pressureوحيث يتم ضبط الضغط الكلي  ؛carbon monoxideبالنسبة ألول أكســيد الكــربــون 
فة أو يتم ضبط معدل تدفق المو/و predetermined target valueمسبقاً  عند قيمة مستهدفة محددة  vent flow rateاد المصرَّ

من  ،carbon monoxide-containing inlet gasعن طريق ضبط تدفق غاز داخل يحتوي على أول أكسيد الكربون  مسبقاً، وذلك
ر الدوري /و sudden changesأجل منع التغيرات المفاجئــة  ، على process parametersلوسائط العمليــة  cyclingأو تقليل التغيــُّ
فة  , total pressure، الضغط الكلـي reaction rateسبيل المثال، معدل التفاعل  ، درجة vent flow rateمعدل تدفق المواد المصرَّ

 .أو توليفة منها temperatureالحرارة 
 

 20: عدد األشكال                24:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001379GC: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18548/10: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5041/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          08/2004/     16 60/601,805      
 -كولسون بيرى -2 ،رابتا ميروسالف -1:  المخترعون] 72[

 شاو، روبيرت اس  - 3،جين
جاتيواى بويليفارد ثوز  901، ثيرافانس، انك :  مالك البراءة] 73[

الواليات ، سان فرانسيسكو، 94080 سان فرانسيسكو ، سى ايه 
 المتحدة االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: يل الوك] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
C07D 401/12; A61K 31/4709; A61P 11/00 Int. Cl.7: 

 :المراجع ] 56[ 
- US 6653323 B2 (MORAN EDMUND J et al.) 25 
November 2003 
- WO 01/42212 A )ADVANCED MEDICINE, 
INC; MAMMEN MATHAI; ORRE, DAVID( 14 
June 2001 
  

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 شكل بلورى لمركب البيفنيل] 54[
 -4-كلورو -2( -2[ -1يل حمض كرباميك  -2-إيثان حمض ديسلفونيك بيفنيل  -2.1يعطي هذا االختراع أمالح بلورية من  :الملخص ] 57[
}](R ) -2-  ميثوكسي فنيل  -5-}مثيل] إثيل أمينو) يل -5-ثاني هيدرو كينولين -2، 1-أوكسو  -2-هيدروكسي  -8( -2-هيدروكسي

كما يعطي أيضاً التركيبات الصيدلية المحتوي على هذا الملح أو المحضرة باستخدام . يل استر أو تذاوب منه -4-بيبريدين ] إثيل) كربامويل
 . ابات التنفسيةهذا الملح؛ وتحتوي أيضا على عمليات ومواد وسيطة لتحضير هذا الملح، وطرق االستخدام لعالج اإلضطر

   
 32 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001380: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18520/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5135/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ            2004/09/10  60/609.057 
 دونوفريو . كريس جيه - 2هويال،. ديفيد سي -1:  المخترعون] 72[
جون  - 6دون،. بول ايه - 5ماكس ديفينبوغ، -4 داتشانج لي، - 3،

 اويلر . ديفيد ان - 8تاو صن، - 7فانواجونر،. سي
  ،اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،2189-77252 تكساس، هيوستن، 2189 .ب.ص
 األمريكية

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V; G06T; E21B 

 :المراجع ] 56[
 - Jin et al., "Physics-Based Reconstruction of 
Sedimentary Rocks" , SPE 83587, May 2003 
- J.P. Davies et al., "Stress-Dependent 
Permeability: Characterization and Modeling", 
SPE 568, 13 October 1999 
- US 6516080 B1 (NUR) 04 February 2003  
- US 20040153247 A1 (CZERNUSZENKO et al.) 
05 August 2004 

 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 طريقة لتصميم نماذج جيولوجية لكتل رسوبية تحت سطحية] 54[
الستخدام صورة زلزالية ثالثية األبعاد لكتلة أرضية تحت سطحية لتصميم نموذج جيولوجي يحدد يتعلق االختراع بطريقة   :الملخص ] 57[

ريقة على كتل أرضية مكونة من رواسب رسوبية وتطبق هذه الط. والنفاذية خالل الكتلة، توزيع الحجم الحبيبي المتغير حيزياً، المسامية
استخدام ) ب(تحديد األشكال المجملة لألجسام الجيولوجية في بيانات جيولوجية؛ ) أ(فتاتية ممتدة في الماء وتتضمن في أحد التجسيدات 

لموجه بافتراضات حول طبيعة وسلوك األشكال المجملة لألجسام الجيولوجية لتحديد توزيع الحجم الحبيبي المتغير حيزياً ضمن األجسام، وا
تحديد الخواص الصخرية مثل، المسامية والنفاذية ضمن األجسام ) جـ(المرسب لألجسام؛ ) في زمن جيولوجي سابق(التيار المتدفق القديم 

 .الجيولوجية باالعتماد على معلومات تتعلق بتوزيع الحجم الحبيبي، الخواص المعدنية وتاريخ الطمر
 

 12: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001381: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14584/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5150/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مريكاأ             2004/9/15 10/941.384    
 ايرنست براون . جيه - 2،ستيل. جون دبليو -1:  المخترعون] 72[
باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   راءةمالك الب] 73[

 هولندا، ذا هوج، جي جي 2514، 89-83
 مكتب سليمان العمار للمحاماة واالستشارات القانونية: الوكيل ] 74[

 

                     Int. Cl.7: C09K 8/72 :نيف الدولي التص] 51[
             

 :المراجع ] 56[
- US  2004/152601 A1 )STILL JOHN W ET AL( 5 
August 2004  
- WO 2004/038176 A (SCHILUBERGER 
CANADA LIMITED; SERVICES PETROLIERS 
SCHILUBERGER; SCHLUMB ) 06 May 2004  
- US 2004/106525 A1 (WILLBERG DEAN et al. ) 
03 June 2004 
- US  4267887 A )WATANABE et al.) 19 May 1981  

 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 إذابة انتقائية لسطح خارجي لصدع] 54[
ويكون المصدر  .ائعيتعلق االختراع الحالي بطريقة لعمل صدع في تكوين تحت أرضي باستخدام حمض لتحسين تدفق المو :الملخص ] 57[

األساسي الذي يعد اختيارياً المصدر الوحيد للحمض عبارة عن مادة صلبة ُمنتجة للحمض، حيث يتم حقنها بصورة اختيارية مع مادة صلبة 
دع إضافية خاملة وتخفي جزءاً من األسطح الخارجية للصدع والتي تم تكوينها حديثاً، وذلك لكى يتم خدش أو حفر السطح الخارجي للص

وتضمن الطريقة المذكورة توفير مسار جيد لتدفق الموائع بين الطرف المستدق للصدع وحفرة  .بواسطة الحمض بصورة غير منتظمة
 .البئر

 
 1: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001382: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17090/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5156/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوربي      2004/09/13 04292183.3
 إيمانويل ليجيندريه  - 2بينوا فروليك  ، -1:  المخترعون] 72[
باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذا هوج، جي جي 2514، 89-83
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

                                                          :التصنيف الدولي ] 51[
 Int. Cl.7: G01V 1/48 

 :المراجع ] 56[ 
- US 6041861A)HALLIBURTON ENERGY 
SERVICES INC) 28 March 2000 
- US 5274604 A (SCHLUMBERGER CANADA 
LTD( 28 December 1993 
- US 5784333 A( WESTERN ATLAS INT INC( 21 
July 1998 
- US 4709357 A (GEARHART IND INC( 24 
Novamber 1987 

 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 USIمعالجة جديدة لتحويل معاوقة األسمنت من أشكال موجات ] 54[
وتشتمل هذه الطريقة  ،يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتقدير معاوقة المادة الموجودة خلف جدار غالف ما في ثقب البئر  :الملخص ] 57[

المنعكسة من جدار الغالف، بدء ) W(شكل الموجة الصوتية التجريبية ) 603(جدار الغالف بنبضة صوتية، وقياس ) 602(على إثارة 
Rcas(االستجابة العكسية للغالف ) 601(، وحساب )Zin(معامل معاوقة ) 600(

وتشتمل أيضا على تهيئة . كدالة لمعامل المعاوقة) 1-
ويتم تنفيذ حلقة تكرارية ). T(شكل الموجة الصوتية التجريبية مع االستجابة العكسية للغالف للحصول على استجابة محول الطاقة  )604(

معامل المعاوقة حتى تصبح ) 607(تشتمل على حساب استجابة الغالف العكسية وتهيئة شكل الموجة الصوتية التجريبية من خالل تنويع 
من معامل المعاوقة عند دمج محول ) Zcem(ويتم الحصول  على المعاوقة المقدرة . مدمجة  في المدى الزمنياستجابة محول الطاقة 

 .الطاقة
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001383GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14674/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5170/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا            17/09/2004        102004045671.2  
بيتر  - 3،هارلد هافينشي - 2مايكل بينجي، -1:  المخترعون] 72[

 بورشا
 ستراسي فريدريك اودي جي ام بي اتش،اودي :  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيادوترموند، 44141-دي، 15
 العمار  إبراهيمسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 1/06 

 :المراجع ] 56[
- GB 1111569 )BURNETT & ROLFE LIMITED( 
01 May 1968 
- US 4094734 (HENDERSON et al.) 13 June 1978  

 
 

 
 

 
 

 
 

 حمد المالأعلي : الفاحص 
 والعملية المطلوبة لذلك يمبخر ذو غشاء ساقط مناسب للتشغيل عند الحمل الجزئ] 54[
غشاء ساقط مزود بأنبوب رئيسى للسائل مقسم إلى أجزاء بحيث يمكن تغذية عدد من أنابيب  ذييتعلق االختراع بمبخر  :الملخص ] 57[

يشتمل أيضاً االختراع على عملية لتشغيل هذا المبخر ذى الحمل  .المبخر فقط بالسائل وتعمل بحيث يكون المبخر فى وضع الحمل الجزئى
. البخار جزئياً على األقل إلى السائل الذي يتبخر جزء منه أثناء هذه الدورة/الحرارة المنطلقة أثناء تكثيف خليط الغازالجزئى تهدف إلى نقل 

يعمل بالوضع المذكور من قبل مناسباً ألنظمة استخالص الطاقة، التى تستخدم على سبيل  الذيالغشاء الساقط  ذييعد هذا النوع من المبخر 
 .داى كلورو إيثان -2 ،1اج المثال فى أنظمة إنت

 
 2: عدد األشكال           7: عدد عناصر الحماية 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001384GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17080/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5189/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 دونالد جوردون ريتسما :   المخترع] 72[
. يبشل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج :   مالك البراءة] 73[

 هولندا، هيجذي ، اتش أر 2596، 30كاريل فان بيلندتالن ، .في
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 21/00; E21B 21/08 

 :المراجع ] 56[
 - WO 03071091 A )SHELL CANADA LTD et al.( 
28 August 2004  
- US 2004069504 A1(GRIMMER HARALD et al.) 
15 April 2004 
- US 2003079912 A1 )LEUCHTENBERG 
CHRISTIAN( 01 May 2003 
- US 6367566 B1 (HILL GILMAN A) 09 April 
2002 
- US 4630691 A (HOOPER DAVID W) 23 
December  1986 
- US  2946565 A (WILLIAMS PHILIP S) 26 July 
1960 
- US 2003098181 A1 )ARONSTAM PETER et al.( 
29 May 2003 
-US 2003181338 A1 )SWEATMAN RONALD E et 
al.) 25 September 2003 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة للحفر في تكوين كثير الفقد] 54[
 112مد ماسورة حفر  •:في تكوين متصدع تشتمل على الخطوات التالية  106يتعلق االختراع الحالي بطريقة لحفر ثقب    :الملخص ] 57[

بين  115حيث يتم تشكيل حيز حلقي  106في ثقب الحفر 
ضخ مائع حفر  •قب الحفروجدار ث 112ماسورة الحفر 

في ثقب الحفر  138، بواسطة مضخات رئيسية 150
 112عن طريق أنبوبة داخلية في ماسورة الحفر  106

الذي يتواجد بالقرب  114ومخرج مائع ماسورة الحفر 
منع تسرب  •112من الطرف البعيد لماسورة الحفر 

باستخدام مانع تسرب  115الضغط في الحيز الحلقي 
ضخ مائع  •BOPل رأس دوار على  مث 142ضغط 

عن طريق  115التحكم في البئر داخل الحيز الحلقي 
والتي تتصل عبر مائع  124أنبوبة التحكم في البئر 

، في موضع بين مانع تسرب الضغط 115بالحيز الحلقي 
، إلى نظام ضغط 114ومخرج مائع ماسورة الحفر  142
في البئر إحداث تعادل في ضغط مائع التحكم  •131مرتد 

 .131ونظام الضغط المرتد  142على كل من مانع تسرب الضغط 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001385: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17798/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 27/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5197/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مصر           10/2004/      05 2004/000039      
 محمد رضوان رأفت األتاسي :  المخترع] 72[
شارع العليا  -محمد رضوان رأفت األتاسي :   مالك البراءة] 73[

المملكة  ، الرياض،11692، 15رقم  -عمائر السيركون  -العام 
 السعودية العربية

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 21/16 

 :المراجع ] 56[
- US 4202467 A )RUTTEN et al.) 13 June 1980 
- GB 2138541 A )KITAMURAGOKIN IND CO 
LTD( 24 October 1984 
  
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الصمام الحجمي الذكي] 54[
يغلق آليا إذا مرت كمية محدده ) عداد(يتكون هذا االختراع من صمام هيدروليكي عادي تضاف إليه ميزة صمام حجمي :الملخص ] 57[

وفي هذه الحالة يبقى الصمام قابال للفتح واإلغالق يدويا لعدد غير محدد من المرات طالما أن كمية السائل المارة في كل مرة . خالل الصمام
من خالل ) 23(تدور بواسطة السائل والتي تدير ترس ) 15(ويتألف هذا العداد من تربينه . عاير عليها الصمامأقل من الكمية المحددة الم

) 39(ونابض ) 40(يحرك سقاطة ) 33(إذا كانت الكمية المتدفقة تزيد عن الكمية المعاير عليها الصمام فإن القرص ). 24(علبة تروس 
 .في اتجاه اإلغالق فيقفل الصمام  بشكل تلسكوبي) 37(فينزلق جزء من العمود 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001386: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/17446: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5202/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النرويج               2004/09/23    20044012     
 جلين اوفي لينيرود  - 2،ريدار هوجلين -1:  المخترعون] 72[
 ،0240-إن، نورسك هيدرو ايه اس ايه:   مالك البراءة] 73[

 ، النرويجأوسلو
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C25C 3/16 

 : المراجع] 56[
- US 4713161 A (JOSEPH CHAFFY et al.) 15 
December 1987 
- US 3616317 A (HAROLD DAVID MCLELLAN) 
26 October 1971 
- US 4313811 A (JEAN M. BLANC) 02 February 
1982 
- EP 0371653 A1 (NORSK HYDRO A. S.) 06 June 
1990 

 
 

 
 العبودي إبراهيم: الفاحص 

 وموازنة المجال المغناطيسى لخاليا اختزال األلومنيوم الكهربائيللتوصيل طريقة ونظام ] 54[
إلنتاج  التواليموصلة على ) قدور(بين خاليا متعاقبة  الكهربائيبطريقة ونظام للتوصيل  الحالييتعلق االختراع : الملخص ] 57[

يتم تطبيق االختراع على . هيرولت-كريوليت مصهور، بواسطة عملية هال فيلأللومينا المذابة  الكهربائياأللومنيوم بواسطة التحليل 
كيلو أمبير ومن الممكن أن  300ويتم تشغيلها عند تيار أكبر من  )الخط(متوالية من الخاليا المصفوفة عرضياً بالنسبة لمحور المتوالية 

 .كيلو أمبير 600يكون أعلى من 
يوائم الحل بين . حلول تقنية جديدة فعالة بالنسبة للخاليا الكبيرة فيلفة لمفاهيم تصميمية معروفة بين المزايا المخت الحالييجمع االختراع 

الجهد، والوزن، وتوزيع التيار، ومتوسط  فيمثل االنخفاض  العموميالناتج والعوامل المؤثرة على أداء الموصل  المغناطيسيالمجال 
لمتطلبات  المادياألنبوب الصاعد إلى المصعد، والحيز  فيبين الصفوف، والمحاليل  وتوزيعها، والمسافة المغناطيسيمستويات المجال 

 .العموميالموصل 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001387: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18620/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5311/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/10/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيواألورالمكتب       10/2004/      27 04256636.4        
إريك  -2 ،ماثيوس نوربيرتوس رايجينز -1:  المخترعون] 72[

 ديرك لوكاس كلومبزما  - 3،كيرست كورنيليسن
، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30 كاريل فان بيلندتالن 
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/194971 A1 )THOMSON NIEL( 07 
October 2004 
  

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 إحكام وضع جهاز حفرة بئر في عنصر انبوبي] 54[
وتزود حفرة البئر بعنصر أنبوبي يتم فيه ترتيب وضع  .يتعلق االختراع بطريقة لتشغيل حفرة بئر متكونة في تكوين أرضي :الملخص ] 57[

جهاز حفرة بئر بحيث يكون الجهاز محكم التثبيت على السطح الداخلي للعنصر األنبوبي، وحيث يمتد عضو متطاول خالل العنصر األنبوبي، 
وتشتمل الطريقة على تمديد العضو المتطاول خالل العنصر األنبوبي لتنفيذ عمليات تشغيل حفرة  .حفرة البئروذلك لتنفيذ عمليات تشغيل 

البئر، وإزالة العضو المتطاول من العنصر األنبوبي، وتزويد جهاز حفرة بئر عند السطح الخارجي للحفرة بغطاء محكم قابل لالنتفاخ عند 
جهاز حفرة البئر في العنصر األنبوبي، ثم حث انتفاخ الغطاء المحكم القابل لالنتفاخ عند مالمسته مالمسته لمائع يتم اختياره، وتركيب 

 .للمائع المختار
 

 4: عدد األشكال               14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001388: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17551/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5496/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا             2004/12/13           0427170.6        
 بريطانيا             2005/05/25           0510698.4        

 -3 ،دانيل ريتشاردسون - 2،توم دوهرتي -1:  المخترعون] 72[
 جون روبرت هاريسون  - 4،جورج مارك الين

رود،  جالسكويد ،نوفار إي دي اند اس ليمتد : ءةمالك البرا] 73[
المملكة  أو إي آر، 17إل إل  آساف، دنبايشاير، نورث ويلز،. إس تي
 المتحدة

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: H02G 3/06 

 :المراجع ] 56[
- US 5917982 A (VARAGAS et al.) 29 June 1999 
- EP 1309057 A )PANDUIT CORPORATION( 07 
May 2003 

 
 
 
 

 
 

 
 

 براهيم العبوديإ: الفاحص 
 تركيبة لوصل وحدات قنوات صندوقية مخصـَّصة لوقاية الكابالت] 54[
صة لوقاية الكابالت :الملخص ] 57[  cable trunking assembly يتعلق االختراع الراهن بتركيبة لتجميعة قناة صندوقية مخصَّ

fitting  لوصل طرفend  لقطعة أولىfirst length  صة لوقاية الكابالت مع طرف لقطعة ثانية  secondللقناة الصندوقية المخصَّ
length صة صة لوقاية الكابالت حجيرة أولى للقناة الصندوقية المخصَّ  لوقاية الكابالت ويكون للقطعة األولى للقناة الصندوقية المخصَّ

first compartment  صـة لوقايـة الكابالت فيكون لها حيز داخلي الحتواء الكابالت أما القطعة الثانية للقنـاة الصندوقيـة المخصَّ
internal volume وتشتمل التركيبة على ثقوب طرفية. الحتواء الكابالت مقّسم طولياً إلى حجيرتين ثانية وثالثة end apertures 

كة مع الحجيرات األولى، الثانية والثالثة على الترتيب للقطع المجاورة للقناة الصندوقية المخصصة أولى، ثانية وثالثة لتشكيل حدود مشتر
لوقاية الكابالت؛ وممرات أول، ثاني وثالث تمتد من الثقوب الطرفية األولى، الثانية والثالثة على الترتيب لتلتقي عند فجوة مركزية 

central void؛ ووسيلة توجيه guide means توضع بشكل جزئي على األقل في الفجوة الموجودة في الموضعيـْن األول والثاني  قد
  بين الموضعين األول والثاني التي تتطلب حدوث دوران لوسيلة movementيصل بين ممّريـْن، وتحديد الحركة  conduitلتحديد مجرى 

يعمل المجرى على وصل الممر  وفي الموضع الثاني،. الثاني وفي الموضع األول، يعمل المجرى على وصل الممر األول بالممر. التوجيه
صة لوقاية الكابالت. األول بالممر الثالث  cable trunking assembly كما يتعلق االختراع الراهن بتجميعة قناة صندوقية مخصَّ

صة لوقاية الكابالت   .trunking fittingوتركيبـة قنـاة صندوقيـة مخصَّ
 

 15: عدد األشكال             27:الحماية  عدد عناصر

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

115نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0001389GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14586/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5521/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 10/905,073 
11/081.005 

2004/12/14 
2005/03/15 

 أمريكا        
 أمريكا        

 -3اشيش شارما  ، - 2،ريتلوسكي. جاري ال -1:  المخترعون] 72[
 ميتريا . ليانا ام

،  71ب .ص، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:   لبراءةمالك ا] 73[
 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E21B 34/12; E21B 43/14 

 :المراجع ] 56[
- US 3995692 A (SEITZ) 07 December 1976 
- US 6731208 B1 (NORMAN et al.) 16 April 2002 
- US 2003/0180094 A1 (MADISON) 25 September 
2003 
- US 4771831 A (PRINGLE et al.) 20 September 
1988 

 
 
 

 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تقنية وجهاز لتكملة مناطق متعددة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز يُستخدم في بئر حيث يشتمل على سلسلة أنابيب والعديد من األدوات الموضوعة في سلسلة  :الملخص ] 57[

ب الحفر على ممر، وتوضع األدوات في سلسلة أنابيب الحفر وتهيأ لوضعها في حالة تجعلها تمسك وتشتمل سلسلة أنابي. أنابيب الحفر
التي لها نفس الحجم، والتي يتم ) أو الجسام التي تم ضخها لألسفل وهي تعد أمثلة قليلة على ذلك/األجسام التي لها سقوط حر، و(باألجسام 

 .إيصالها إلى قاع البئر
 

  11: عدد األشكال           26:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001390GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 12346/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/04/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5529/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 -3 كريستوفر هولم، - 2برونو بـيـنديتي، -1:  المخترعون] 72[

 اتريك وولفجانج شندلر ب - 5جيمس ريتشي، - 4اندرياس بوجلي،
براون بوفيري ، لستوم تكنولوجي ليمتدأ:   لبراءةمالك ا] 73[

 سويسرا، بادن 5400سي اتش ، 7شتراسيه
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01D 9/04, 9/02, 9/00, 
5/26,5/18,5/14,5/12,5/00,11/00; F04D 29/54, 
29/52,29/40,29/00 

 :المراجع ] 56[
 - GB 2400412 A (ROLLS-ROYCE PLC) 13 
October 2004 
- US 2004/0067131 A1 (FREDERICK R. JOSLIN 
et al.) 08 April 2004 
- US4295785 A (ALAIN M.J.LARDELLIER et al.) 
20 October 1981 
- EP 1039096 A2 )GENERAL ELECTRIC 
COMPANY) 27 September 2000 
- US 4687413 A (ALDO PRARIO et al.) 18 August 
1987 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 حلقة أرياش توجيه آللة تربينية وطريقة تعديل مرافقة] 54[
وبصفة خاصة لتربين  ،turbomachineآللة تربينية  guide vane ringيتعلق االختراع الراهن بحلقة أرياش توجيه   :الملخص ] 57[

تشتمل على عدة أرياش ) vane group )6تشتمل على مجموعة أرياش  ،axial-throughflow turbineذي تدفق بيني محوري 
plurality of vanes )2 .( ولمجموعة األرياش)6 ( جذر أرياشvane root )11 ( له شفتانflanges )12 ،13 .( وتثبت مجموعة

 ).13، 12(بواسطة الشفتين  vane carrierبحامل أرياش ) 6(األرياش 
) 13(يكون إلحدى الشفتين ، حامل األرياش deformationsأثناء تشوهات ) 2(التي تتعرض لها األرياش  stressesولتقليل اإلجهادات 

 radiallyبشكل نصف قطري ، )15( rear end portionوعلى جزء طرفي خلفي ) front end portion )14على جزء طرفي أمامي 
ترتكز على حامل ) contact zone )18في كل حالة منطقة تالمس ، لسطح الداخلي وبشكل نصف قطري على السطح الخارجيعلى ا

ترتكز على ) 18(منطقة تالمس ، بشكل نصف قطري على السطح الداخلي، )15(ويكون للشفة األخرى على أحد جزأيها الطرفيين . األرياش
على جزئها ) 12(يكون لهذه الشفة ، وعالوة على ذلك. بشكل نصف قطري على السطح الخارجي وتفصل عن حامل األرياش، حامل األرياش
ترتكز على حامل األرياش وتفصل عنه بشكل نصف ) 18(منطقة تالمس ، بشكل نصف قطري على السطح الخارجي، )14(الطرفي اآلخر 

عن حامل األرياش بشكل نصف ) 15، 14(ين جزأيها الطرفيين ب، )13، 12(تفصل الشفتان ، وعالوة على ذلك. قطري على السطح الداخلي
 .قطري على السطح الداخلي وبشكل نصف قطري على السطح الخارجي

 
 9: عدد األشكال     8  :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001391: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17085/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5536/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور       2004/12/17 04293036.2   
 بيرنارد مونتارون :   المخترع] 72[
، 89-83 ،.في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذا هيج  2514،بارك ستريت 2514
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/38 

 :المراجع ] 56[
 - US 4786873 A (SHERMAN et al.)22 November 
1988  
- Zhou Dengen et al., "Percolation Study of  
Wettability Effect on The Electrical 
Properties of Reservoir Rocks", Transp Porous 
Media; Transport in Porous Media, October 1997 
Kluwer Academic  Publishers, 
Dordrecht, No. 1, October 1997  

 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 طريقة لتحديد التشبع بالماء لتكوين تحت األرض] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد درجة التشبع بالماء في تكوين تحت األرض يقطعه ثقب حفر، وتشتمل الطريقة    :الملخص ] 57[

يكون ممثال  (Фcأو  Scأو  Wc)تحديد متغير ثان  -هربائي بالتكوين يكون ممثال لألس الحيوي للتوصيل الك (μ)تحديد متغير أول  - :على
قياس مجموعة أولى من خواص التكوين دمج المجموعة األولى المذكورة من خواص التكوين، والمتغيرات  -لقيمة حدية لترشح التكوين 

 .للتكوين المذكور تحت األرض (Sw)األولى والثانية لتحديد درجة التشبع بالماء 
 

 2: عدد األشكال      14 :الحماية  د عناصرعد
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001392: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17087/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5555/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيواألورالمكتب       2004/12/21 04293073.5  
       ،برونو دروشون - 2ميشيل ميشوك، -1:  المخترعون] 72[
 سيالويا كوموكي  -3
 89تاستربارك، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذا هيج، جي جي  83،2514-
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 

 : التصنيف الدولي] 51[
Int. Cl.7: C04B 24/26; C04B 24/16 

 :المراجع ] 56[
- US  2002/049280 A1 )WESTERMAN IRA 
JOHN) 25 April 2002 
- US  5099922 A (GANGULI et al.) 
 31 March 1992   

 
  

 
 

 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 عناصر للتحكم في فقد المائع وتركيبات لسمنتة آبار الزيت والغاز تشتمل على العنصر المذكور للتحكم في فقد المائع] 54[
ويتكون عنصر التحكم في  .يتعلق االختراع ا لحالي بعنصر جديد للتحكم في فقد مائع يُفيد في سمنتة آبار الزيت أو الغاز  :الملخص ] 57[

 .AMPS- Amينة ستيرين بيوتادين، وبوليمر قابل لإلذابة في الماء ذي وزن جزيئي كبير مثل البوليمر المشترك فقد المائع من خليط لد
تحكم وتسمح إضافة البوليمر القابل لإلذابة في الماء بتقليل شديد لكمية اللدينة المطلوبة للحصول على أداء التحكم في فقد المائع وكذلك ال

 .في ارتحال الغاز
 

  2:عدد األشكال       18:الحماية  رعدد عناص
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001393: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17439/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5593/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 0413873      
     0503252   

2004/12/23     
2005/04/01     

 فرنسا       
 فرنسا       

 ميشال ستريبيل  -2 ،دومينيك بالتازار -1: المخترعون] 72[
رو دو برنس البير، ) شارع( 33سولفاي ، :  مالك البراءة] 73[

 ، بروكسيل، بلجيكا1050
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :يف الدولي التصن] 51[
Int. Cl.7: C08F 14/06; C07C 19/045, 17/02 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 03/048088 A (BASF 
AKTIENESELLSCHAFT; HARTH, KLAUS; 
SCHINDLER, GOETZ-PETER; WALSDOR( 12 
June 2003 
- EP 0883588 B )E.I. DU POINT DE NEMOURS 
AND COMPANY ) 16 December 1998 
-WO 00/26164 A )SOLVAY; STREBELLE, 
MICHEL; PETITJEAN, ANDRE( 11 May 2000 
-DE 1443707 A1 ) THE DISTILLERS COMPANY 
LTD( 21 November 1968 
-GB 1096594 A (KUREHA KAGAKU KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA) 29 December 1967 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 ديكلورو إيثان - 1،2عملية اولى لصنع ] 54[
 : ديكلوروايثان انطالقا من مصدر هيدروكربوني و التي وفقا لها – 2.1عملية لصنع  :الملخص ] 57[
يفصل خليط ) ب  يخضع المصدر الهيدروكربوني لتكسير ينتج خليطا من المنتجات يحتوي على االثيلين و على مركبات اخرى ،) أ 

جزء ( ، و الى جزء اغني باالثيلين ) جزء آ ( ت اخف من االثيلين و يحتوى على قسم من االثيلين المنتجات المذكور الى جزء اغني بمركبا
يرسل الجزء آ الى مفاعل المعالجة بالكلور و الجزء بي الى مفاعل المعالجة باالوكسجين و ) ، ج ) جزء سي ( و الى جزء ثقيل ) بي 

) د  ديكلوروايثان ،  –2.1لقسم االكبر من االثيلين الموجود في الجزئين آ و بي الى الكلور ، علما بان في هذين المفاعلين يتم تحويل ا
ديكلوروايثان الذي تم الحصول عليه عن دفق المنتجات الصادرة عن مفاعلي المعالجة بالكلور و المعالجة باالوكسجين و  – 2.1يفصل الـ 

 . الكلور 
 

  4:ال عدد األشك             12:الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001394: رقم البراءة ] 11[
 
       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

2011/03/31  

 17082/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 

  
 2006/5650/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا             2005/01/06 0500191.2
 ابراهيم بابلي  - 2ميشيل بيرارد، -1:  المخترعون] 72[
، 71ب .ص، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:  مالك البراءة] 73[

جزر العذراء ، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 البريطانية

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

                                         :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01F 1/74; E21B 47/10                                 

 :المراجع ] 56[ 
- US 2004/112596 A1 (WILLIAMS  GLYNN R et al.) 
17 June  2004 
- S . Bamforth et al., "Revitalizing 
Production Logging" 'on line!  1996, 
XP002366335, Retrieved from the Internet 
(http://www.slb.com/media/services/resources/oilfield 
review/ors96/win96/12964460. pdf(, retrieved on 23 
January 2006, Published Winter 1996 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام وطريقة لقياس التدفق في خط انابيب] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير نظام لقياس التدفق في خط أنابيب والذي عند استخدامه يحمل تدفق متراصف في طبقات  :الملخص  ]57[

مقطع من خط األنابيب يكون التدفق المتراصف في طبقات فيه صاعداً، ومقطع : ويشتمل النظام على. من سائل أول وسائل أكثر كثافة ثان
التدفق المتراصف في طبقات فيه منحدراً؛ ومقياس الكمية المحتجزة على كل من مقطعي خط األنابيب المذكور لقياس من خط األنابيب يكون 

 .يمكن حساب معدالت التدفق للسائلين األول والثاني من الكميات المحتجزة المقاسة. الكمية المحتجزة في كل مقطع
 

 6: عدد األشكال           16 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001395: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17811/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 05/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5700/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا          01/2005/     21 0501429.5        
 عمر بندين عبدالقادر : المخترع ]72[
شارع   206، بندين عبدالقادر عمر:  البراءة مالك] 73[

 المملكة المتحدة، بورن موث، اي تي 8 8بي اتش ، هولدنهرست
 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01M 3/28 

 :المراجع ] 56[
- US 5927762 A (WEBB et al.) 27 July 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 نظام آلي لعزل خط أنابيب واكتشاف التسرب فيه] 54[
يمر به مائع، واكتشاف التسرب فيه، حيث يتضمن قسم خط أنابيب ) 3(يتعلق االختراع الحالي بنظام آلي لعزل خط أنابيب  :الملخص ] 57[
متحدة المحور مع القسم ) 9(يتدفق خالله المائع وجلبة ُكميَّة ) 5(يتدفق خالله المائع، ويتكون قسم خط األنابيب من قسم داخلي ) 1(

بغرض استشعار حدوث ) غير موضح في هذا الشكل( ويتم توفير جهاز استشعار. وتحيط به وتُمأل بمائع هيدروليكي مضغوط) 5(الداخلي 
، ويتم توفير وسيلة إغالق، يرتبط )3(أي انخفاض في ضغط المائع الهيدروليكي مما يدل على حدوث تسرب من أو داخل خط األنابيب 

 ).1(خط األنابيب  عملها بجهاز االستشعار الذي يستشعر حدوث انخفاض في ضغط المائع الهيدروليكي من أجل إغالق أحد طرفي قسم
 

  7:عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءة  اإلختراع ـ 15 122

)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001396GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14862/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5701/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     0500579   
0500577      

20    /01/2005 
20    /01/2005 

 فرنسا        
 فرنسا        

تييري  -3 ،جان بيار دات - 2،كلود برون -1:  المخترعون] 72[
  فرنسيس هومبلو - 5،جورج فِرمي - 4،شوليه

 Cours  24توتال رافيناج ماركيتنج، -1:  مالكو البراءة] 73[
Michelet ،f-92800 ،PUTEAUX ،،1أي اف بي،  -2 فرنسا 

et 4 avenue de Bois Preau ،92500 ،RUEIL 
MALMAISONفرنسا ، 

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/88, 23/94, 38/52, 37/20; C10G 
45/08 

 :المراجع ] 56[
 - EP 1418002 A )NIPPON KETJEN CO., LTD( 12 

May 2004  
  
 

 
 
 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 حافــز معالجـه بالهيدروجين ، طريقة تحضيره واستعماله] 54[
يتناول االختراع الراهن إذن موضوع حافز تحويل بالهيدروجين مكّون من مادة أساسية قائمة على أوكسيد مقاوم واحد  :الملخص ] 57[

، ويتميّز هذا الحافز بكونه VIB، ومعدن واحد على األقل تابع للمجموعة  VIIIعلى األقل، ومعدن واحد على األقل تابع للمجموعة 
 )I( من الصيغة» ديول-األلكين«ب عضوي واحد على األقل يتم اختياره بين يحتوي، إلى جانب ما تقدم، على مركّ 

 
أو  C6-18من الكربون » أريلين«، أو مجموعة C2-4مع تفضيل الكربون ، C2-10من الكربون » ألكينيلين«مجموعة  R1حيث يمثل 

 C1-18من الكربون » ألكيل«روجين أو مجموعة ذرة هيد يمثل،بشكل مستقل، R2وحيث كل  C7-18من الكربون » ألكيلين أريلين«مجموعة 
من » أريل ألكيل«أو » ألكيل أريل«أو  C3-8من الكربون » ألكيل حلقي«أو  C6-18من الكربون » أريل«أو  C1-18من الكربون » ألِكنيل«أو 

ًما بأنه يمكن للسلسلة المكربنة ؛ علC2-18تشكالن، مًعا، مجموعةً ثنائية التكافؤ من الكربون  R2أو أن المجموعتين  C7-20الكربون 
) األزوت( أو النيتروجين) S(أن تحوي أو أن تحمل ذرة مغايرة واحدة أو أكثر مختارة من بين الكبريت  R2المكّونة من المجموعتين 

)N( أو األوكسجين)O(التحويل  هذا النوع واستعمال الحافز المذكور في مجال المعالجة بالهيدروجين أو ، ونمط تحضير حافٍز من
 .بالهيدروجين

 
    19 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001397GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14377/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5720/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي    01/2005/    26     05250379.4     
بيتر جون  - 2،لويس تشامايو -جين   -1: ن المخترعو] 72[

 الستنير 
-تشيرتسي رود، ثيمز  ،انيوس يوروب ليمتد : مالك البراءة] 73[

 ميدلسكس، المملكة المتحدةتي دبليو بي بي،  16 7سنبري، -أون
 العمار براهيمإ سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/24, 8/00, 8/24; C08F 10/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0728771 A )BP CHIMICALS LIMITED; BP 
CHIMICALS S.N.C) 28 August 1996 
- EP 0728 772 A )BP CHIMICALS LIMITED; BP 
CHIMICALS S.N.C) 28 August 1996 
- US 5798309 A (BREUERS et al.) 25 August 1998 
- WO 03/11920 A )CHIMICHALS LIMITES; 
BELL, ANDREW, DAVID; FARGIE, DAVID 
AND REW; NOBL) 13 February 2003 

 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 جهاز وطريقة لسحب بوليمر من مفاعل بلمرة في طور الغاز] 54[
ة لبلمرة أوليفين أوليفينات في طور الغاز، تشتمل على مفاعل ذي طبقة متميعة أو يتعلق االختراع الحالي بعملية ومعد:  الملخص] 57[

ووسيلة تحكم في مستوى الطبقة، وقناة واحدة على األقل لسحب البوليمر، مزودة بصمام عزل، وتصل القناة المذكورة الجدار  مقلبة،
غرفة واحدة  األقل لحبس غاز االستخالص مزود بصمام تصريف، و قادوس واحد على -و قناة رفع واحدة على األقل، :الجانبي للمفاعل مع

 .على األقل لنزع الغاز
 

 3: عدد األشكال              8: الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001398GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14864/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5721/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   MI2005A00010 27/01/2005                    إيطاليا 
 جيوفاني مينيجيني :  المخترع] 72[
فيا دي كانزي ، .ايه. بي. دي نورا اليترودي اس:  مالك البراءة] 73[
 ايطاليا ، 20134ميالنو  1
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25B 11/02, 1/46 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/001163 A )DE NORA ELETTRODI 
S.P.A; MENEGHINI, GIOVANNI; MOJANAM 
CORRADO) 06 January 2005 
- US 4013525 A (EMSLEY et al.) 22 March 1977 
- EP 0611836 A (DE NORA PERMELEC S.P.A; 
DE NORA S.P.A) 24 August 1994 
- US 4014775 A (KIRCHER et al.) 29 March 1977  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 مصعد مناسب للتفاعالت الباعثة للغاز] 54[
يتعلق االختراع بمصعد من النوع القابل للتمدد مناسب ألن يتم تركيبه في خاليا التحليل الكهربي القلوية الباعثة للكلور  :الملخص ] 57[

وتشتمل أسطح المصعد المتحركة على تجميعات تتكون من لوح تدعيم .بحاجز فاصلحيث يتم إقحامه فيما بين عناصر المهبط المزودة 
وعند التشغيل يكون المصعد الخاص باالختراع في حالة تالمس مباشر مع . وقطاعات جانبية رأسية متوازية مثبتة بلوح التدعيم المذكور

وألواح التدعيم والحاجز ) القطاعات الجانبية(د بأسطح األلواح الحاجز الفاصل مما يؤدي إلى تكوين قنوات رأسية تبادلية متكافئة تتحد
 .الفاصل، وهذا يسمح بتحرك خليط الكلور والمحلول الملحي ثنائي الطور ألعلى حركة محددة مسبقاً ومتحكم فيها

 )1(شكل 
 

  10:عدد األشكال                30:الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001399GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14379/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5740/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         01/2005/     31      01731.4 05       
 توفنيل -كليف ديريك لي:  المخترع] 72[
أو نوفا /سكومباكت جي تي ال بي ال سي،  : مالك البراءة] 73[

  1بال مول، لندن إس دبليو  82-80كابيتال مانيجمنت، الطابق األول، 
 إتش إف، المملكة المتحدة 5
 العمار سليمان إبراهيم: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/24 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0013769 A1 (BOWE, M. J. et al.( 20 
January 2005 
- US 4199523 A (RUHRCHEMIE 
AKTENGESELLSCHAFT( 22 April 1980 
- US6211255B1 (DEN NORSKE STATS 
OLJESELSKAP A.S.) 03 April 2001 

 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 مفاعل حفزي] 54[
، حيث يشتمل على مجموعة من تروبش-يتعلق االختراع الحالي بمفاعل حفزي صغير الحجم إلجراء التخليق بطريقة فيشر :الملخص ] 57[

-فيشراضع للتخليق بطريقة الغرض منها حمل خليط غاز خ قنوات التدفق األولي وقنوات التدفق الثانية مرتبة بشكل تبادلي في المفاعل،
وتشتمل على  وتحتوي كل قناة من قنوات التدفق األولي على بنية محفز منفذة للغاز قابلة لإلزالة،. ، ومائع تبريد، على الترتيبتروبش

مساحة المقطع  وتتحدد مجموعة من مسارات التدفق خالل بنية المحفز، حيث تتراوح نسبة المسامية، أي النسبة الدالة على. ركيزة معدنية
وهذا يحقق توازناً مثالياً بين . % 75 إلى % 25من  العرضي لقناة التدفق األولي التي تتكون بواسطة مجموعة مسارات التدفق المذكورة،

 .اإلنتاجية واالنتقائية، بحيث يكون تشغيل المفاعل ذا جدوى اقتصادية ويمكن التحكم فيه
 

 2: األشكال  عدد           6: الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001400: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18665/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5753/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    ألمانيا               2005/02/04       102005005464.1
 -3، نيكول دينجيس -2، ستيفن ويرث -1:  ونالمخترع] 72[ 

   توماس شيستيل -4،ميرجام كيلجوس
، اودي-فريدريكاودي جي أم بي أتش، :   مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيادورتموند، 44141، -15شتراسه
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C04B 38/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4175153 A )MONSANTO COMPANY( 20 
November 1979 
- CN 1280554 A (FRANHOFER-GESELLSCHAT 
ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V.) 17 January 2001 
- US 3137602 A )CONTINENTAL CAN 
COMPANY) 16 June 1964 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 مواد مركبة من ألياف خزفية مجوفة، وعمليات إلنتاجها واستخدامها] 54[
وقد تم وصف مواد  .   يتعلق االختراع الحالي بمواد مركبة من ألياف خزفية مجوفة، وعمليات إلنتاجها واستخدامها :الملخص ] 57[

وهي عبارة عن مادة خزفية تقوم بتوصيل أنيونات ، مركبة تحتوي على ليفة مجوفة واحدة على األقل من مادة خزفية ناقلة لألكسجين
، وإلكترونات األكسچين أو توليفة من مادة خزفية تقوم بتوصيل أنيونات األكسچين وخزف أو مادة غير خزفية تقوم بتوصيل اإللكترونات

تالمس السطح الخارجي لأللياف المجوفة مع السطح الخارجي لنفس األلياف المجوفة أو ألياف مجوفة أخرى، وترتبط نقاط التالمس وي
وهي عبارة عن ، كما تشتمل المزيد من المواد المركبة على ليفة مجوفة واحدة على األقل من مادة خزفية ناقلة لألكسجين. بواسطة التلبد

توصيل أنيونات وإلكترونات األكسچين أو توليفة من مادة خزفية تقوم بتوصيل أنيونات األكسچين وخزف أو مادة غير مادة خزفية تقوم ب
خزفية تقوم بتوصيل اإللكترونات، وعنصر توصيل إلدخال أو تصريف الموائع، عند واجهة طرفية واحدة على األقل، مع ربط األلياف 

 .المجوفة وعنصر التوصيل
 .المواد المركبة لفصل األكسچين عن خالئط الغاز المحتوية على األكسجين أو إلجراء تفاعالت األكسدةيمكن استخدام 

 
       25:الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001401GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18663/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5755/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوورالمكتب األ    2005/02/04       05075293.0 
 جوهانيس هنريكوس مينين :   المخترع] 72[
 6135، 2ميركاتور، .في. ستاميكاربون بي:  مالك البراءة] 73[

KW ،Sittard ،هولندا 
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 251/60; B01J 3/04, 10/00, 19/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/065878 A (DSM) 05 August  2004 
- WO 03/066605 A (DSM) 14 August  2003 
- WO 02/14289 A (DSM) 21 February 2002 
- EP 0 612 560 A )BIZZOTTO( 
31 August 1994 

 
 
 
 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية لتحضير الميالمين] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحضير الميالمين متصلة خالل وحدة لتركيز الكربامات تشتمل على عمود مج يتم فيه توليد تيار  :الملخص ] 57[

غازي يشتمل على أمونيا، وثاني أكسيد كربون، وماء، مع عملية لتحضير اليوريا تشتمل على مبادل حراري حيث يوجد تيار يحتوي على 
حيث يتم تبادل الحرارة مع  ،كربون وماء إلى المبادل الحراريلالغازي المشتمل على أمونيا وثاني أكسيد ا يوريا، وحيث يتم إرسال التيار

على األقل للحصول  التيار المحتوي على اليوريا ويتم تبريد التيار الغازي المحتوي على أمونيا وثاني أكسيد كربون وماء ويتم تكثيفه جزئياً 
   .م إرساله إلى عملية لتحضير اليورياعلى محلول أمونيوم كربامات يت

 
 1: عدد األشكال      7 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001402: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31      2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18074/10: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5768/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         2005/02/04        0502351.1 
- إيان يونج :   المخترع] 72[
لوتون -بوندويكس روودإلستر ميترنج ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 بريطانيا، ال جي 3، 1ال يو ،  بيدفوردشي
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06M 1/04; G01F3/08; G01F15/07 

 :المراجع ] 56[
- US 3701277 A (RICHARD A. MCMAHON et 
al.) 31 October 1972  
- GB 733371 A (ROCKWELL 
MANUFACTURING COMPANY( 31 July 1955 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 عداد لقياس تدفق المائع] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعداد لقياس جريان سائل يتألف من جهاز عرض عد ووسائل تدوير وتركيب يقام عليها وسائل  :الملخص ] 57[

وفيه جهاز العرض يشير إلى حجم السائل المار من خالل المقياس ولديه . التحريك وجهاز عرض عد مع حاوية لمقياس جريان السائل
ووسائل التحريك تحرك جهاز عرض العد وتتألف من إطار حامل لديه سلسلة . في فجوة الحاوية .نافذة مشكلة لكي تقع بشكل محكم اإلغالق

ووسائل التركيب مشكلة بحيث توجه العداد نحو فجوة إلحكام وإغالق النافذة عليها ولتزويد قوة متجهة نحو جزء من . مسننات مقامة عليه
 .المتجهة من التأثير على ترتيب مسننات النظام واإلطار مشكل بطريقة بحيث يمنح القوة. اإلطار الحامل

 
 10: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001403: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17448/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5771/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          2005/02/04           60/650,029     
 - 3،زاو كينج تانج - 2،روندي شيجمورا -1:  المخترعون] 72[

 -6 ،شاد بريست - 5،كيميتش. ايه. راشيل دي - 4،كلوديا افيربوج
 - 9،ويرنير-ادمسكي. سارا ال - 8،كينج شين - 7،كاثرين تاتشدجيان

كيتا مار -11 ،هوسودوفينسينت دارمو - 10،رينوفا-ماركيتا ليبل
 ديفد وليس - 12،رينوفا-ليبل

 ،4767 نيكسوس سينتر، .سينوميكس انك:  مالك البراءة] 73[
 الواليات المتحدة األمريكية، 92037 كاليفورنيا، سان دييغو، درايف

 العمار براهيمإ سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A23L 1/226, 1/231; C07D 401/12, 405/14 

 :المراجع ] 56[
- EP 0413162 A )BASF K & F CORPORATION; 
GIVAUDAN-ROURE S.A) 20 February 1991 
- WO 2004/026840 A (UNILEVER PLC; 
UNILEVER NV; HINDUSTAN LEVER 
LIMITED(  14 April 2004 
- WO 01/35768 A )J. MANHEIMER, INC( 25 May 
2001 

 
 
 
 

 أحمد عبد هللا القرينيس: الفاحص 
مركبات تشتمل على شقوق أريل غير متجانس مرتبطة واستخدامها كمعدالت جديدة لنكهة المقبالت، ومكسبات المذاق، ومحسنات ] 54[

 للمذاق للتركيبات الصالحة لألكل
 :أدناه الصيغة الموضحة الذي يتم الكشف عنه هنا باستخدام مركبات لها يتعلق االختراع: الملخص ] 57[
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، وكعوامل مكسبة لنكهة المقبالت، ومحسنات لنكهة ")يومامي(" كمعدالت للنكهة أو المذاق، وبصفة خاصة، كمعدالت لمذاق المقبالت

 .والتركيبات األخرى الصالحة لألكلالمقبالت في األطعمة، والمشروبات، 
 

 111: الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001404: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 12385/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/04/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5800/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا       2005/02/11 102005006410.8    
 ميكائيل ميتزجر  - 2،هلموت ليبولد -1: المخترعون] 72[
، 2سيـمينـز آكـتـنجسلشافـت ، ويتلسباشربالتـز : مالك البراءة] 73[

 مونشين، ألمانيا ،80333 -دي
 كدسة لالستشارات القانونية: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 27/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 1340919 A )MAN TURBOMASCHINEN 
AG; MAN TURBO AG( 03 August 2003 
- EP 0431287 A ( MAN 
GUTEHOFFNUNGSHUETTE 
AKTIENGESELLSCHAFT( 12 June 1991 
- US 5743714 A )DROB ET AL( 28. April 1998 
- US 4640665 A )STARISELSKY et al.) 03 
February 1987 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة لجعل تشغيل جمع من وحدات أداة ضاغطة في صورة مثلى وجهاز لهذا الغرض] 54[
يتعلق االختراع بطريقة .يتعلق االختراع بطريقة لرفع مستوى تشغيل جمع من وحدات أداة ضاغطة وجهاز لهذا الغرض :الملخص ] 57[

أو غير متصلة على انفصال، له جمع من األدوات /للتحكم في مصنع أداة ضاغطة له على األقل وحدتي أداة ضاغطة قد تكون متصلة و
إن طرق وأدوات معروفة بالفعل ال تعمل بصورة مثلى فيما يتعلق . ة وله أداة تحكم لهذا الغرضلتغيير خرج التشغيل لوحدات األداة الضاغط

من أجل رفع مستوى استهالك الطاقة أكثر لتشغيل جمع من وحدات أداة ضاغطة لمصنع . باستهالك الطاقة لمصنع األداة الضاغطة اإلجمالي
إن مصانع أداة . ل جديدة ولضبط هيئة التحويل الجديدة آليًا بواسطة أداة تحكمأداة ضاغطة، يتم تحديد طريقة وأداة لحساب هيئة تحوي

أو تخزين الغاز هي أدوات هامة من ناحية إمداد الطاقة /ضاغطة، على سبيل المثال، مصانع أداة ضاغطة للغاز الطبيعي، لنقل الغاز و
 .الوطني والدولي
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001405GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18536/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5847/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2005/03/04     05004822.2   
 إبرهارد كرافت - 2،بيتر ويلد-هانز -1:  المخترعون] 72[
إنداج جيسلشافت فور إندستريبيدارف ام بي  : مالك البراءة] 73[

 ،6-4ويلد ستراسه  -بيتريبس كيه جي، رودلف ،.أتش أند كو
 ألمانيا، إيبلهيم 69214

 يبازارباشأحمد نجدت : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65B 1/30, 1/32, 1/04, 1/00, 3/26, 3/16, 
3/04, 3/00, 51/00, 9/00, A23L 1/18 

 :المراجع ] 56[
- US 5845463 A (HENAUX) 08 December 1998 
- US 5058634 A )TISMA( 22 October 1991 
- US 5309825 A (SHOW-POP INT. INC.( 10 May 
1994 
- US 4074507 A (St. REGIS PAPER CO.) 21 
February 1978 
- US 6311745 B1 (XEROX CO.) 06 November 
2001 
- US 3340679 A (K. R. JOHNSON) 12 September 
1967 

 
 أحمد عبد هللا القرينيس: الفاحص 

 جهاز وطريقة لتعبئة أكياس مصنوعة من الرقائق المعدنية باألطعمة] 54[
لنقل ) 23(جهاز ، )42( طعمةباأل) 24( أكياس مصنوعة من الرقائق المعدنية وطريقة لتعبئة )1( يتعلق االختراع بجهاز: الملخص ] 57[

كياس الرقيقة لأل) 43(وجهاز إغالق ، )24(األكياس الرقيقة بكميات محددة في  ألغذية الصلبةل )27(جهاز تعبئة  ،)24(األكياس الرقيقة 
)24(. 
 

 1:  عدد األشكال     35 :الحماية  ناصرعدد ع
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001406GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/11771: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 2010/03/16: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5861/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 فهد علي الخميس :   المخترع] 72[
 الخبر ،70278. ب. ، صفهد علي الخميس : مالك البراءة ]73[

 ، المملكة العربية السعودية31952

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61M 5/14 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 03082396 A1 (MOSSAN-SHAMS, IDEN 
]GB[( 09 October 2003 
- US 2004199142 A1 )WILLIAM K. REILLY, 
ALBERTA ]CA[( 07 October 2004 
- WO 0024313 A1 )NOBLE HOUSGROUP PTY 
LTD ]AU[) 04 May 2000 

 
 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 جهاز لحماية المحاليل الوريدية] 54[
 حد أطرافأن على اثبت دعامتت. من مادة البالستيك القابلة للثنيبالستيكية وأنابيب  دعامات تكون هذا الجهاز من أربعي: الملخص ] 57[

 طبية سفنجيةإهاتان الدعامتان مبطنتان بمادة  .)ابالغ اسواء كان المريض طفال أو شخص(عبر األوردة  هالمريض المراد نقل المحاليل إلي
بواسطة  لقارورة المراد نقل المحلول منهان من جهة اياالدعامتان األخروتثبت  .المريض )جلد( بشرة لمنع حدوث االحتكاك مع وذلك

ت حركة حدوث أي ثنيات بها تعوق مرور المحلول مهما كانمن ، وكذلك الوريدية ومنعها من االنزالق من مساكات لتثبيت األنابيب البالستيك
هم أكثر المرضى عرضة  وأرباب الحوادث ،والمنومين باإلنعاش ،ومرضى الصرع األطفال، حيث ثبت أن. المريض وفي أي اتجاه كانت

، ويرجع ذلك لمراعاة توزيع مراكز الثقل للتثبيت سواء )تهبحول هللا وقدر(لجهاز يمنع ذلك وهذا ا .طرافهمأأنابيب نقل المحاليل من  لخلع
 .ادي انتقال العدوى بين المرضىوالجهاز يستخدم لمرة واحدة لتف .على طرف المريض أو جهاز القارورة

 
 1: عدد األشكال       7 :عدد عناصر الحماية 
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جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001407: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18507/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5873/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 كوريا الجنوبية       02/2005/    26      200516203
  ،هايونج ووك تشوي  - 2،كي سووك بارك  -1:  المخترعون] 73[

جاي   - 6،هايون إيك شين  - 5،تاي هو هيو  -4 ،كيو وونج لي - 3
 هوون لي 

، ال جي توين تاور، ال جي اليف سينسيز ليمتد:  مالك البراءة] 73[
 -  010-150جو،  -دونج، يونج ديونج بو-يويدو 20ايست تاور، 

 سيول، كوريا الجنوبية
 حسن المال : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 413/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/21600 A1) LG CHEMICAL LTD( 29 
March 2001 
- WO 01/21599 A1 )LG CHEMICAL LTD( 29 
March 2001 
  

 
 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 مشتق أيزوكسازولين وطريقة جديدة لتحضيره] 54[
ستخدام كمثبط لال) 1(ختراع بمشتق أيزوكسازولين به شق نصف كيتال لحمض كربوكسيلي حلقي للصيغة يتعلق هذا اال: الملخص ] 57[

 .إلنزيم الكاسباس ، وطريقة لتحضيره ومستحضر صيدلي يحتوي عليه 
 

 2: عدد األشكال           36: الحماية  ناصرعدد ع
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001408: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/14725: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 05/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5877/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         02/2005/    28 0501990        
          ،ستيفان هورفاث - 2،جيرارد دامين -1:  المخترعون] 72[

 نويل اوجوستي  -ماري  - 3
 Place de la، 12لي البوراتوير سيرفي ،  : مالك البراءة] 73[

Defense ،92415، Courbevoie Cedexفرنسا ، 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/55; A61P9/00 

 :المراجع ] 56[ 
- EP 0534859 A )ADIR ET COMPAGNIE( 31 
March 1993 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 الهيدروكلوريد إيفابرادين، وعملية لتحضيرها، وتركيبات صيدالنية تحتوي عليه yd -الصورة المتبلرة ] 54[
 :) I(يڤابرادين الذي له الصيغة لهيدروكلوريد اإل γd  بالصورة المتبلرةيتعلق االختراع  :الملخص ] 57[

 
 .كأدوية في المسحوق الخاص بها Xمخطط حيود أشعة بالتي تتميز و
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 براءة اختراع ]12[
 0001409GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14727/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 05/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5878/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          02/2005/     28 0501987        
ستيفان  - 2،نويل اوجوستي -ماري  -1:  المخترعون] 72[

 جيرارد دامين  -3 ،هورفاث
 Place de la، 12لي البوراتوير سيرفي ،  : مالك البراءة] 73[

Defense ،92415،Courbevoie Cedexفرنسا ، 
 العمار ابراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/55; A61P9/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0534859 A )ADIR ET COMPAGNIE( 31 
March 1993 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 لهيدروكلوريد إيفابرادين، وعملية لتحضيرها، وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها Bd -الصورة المتبلرة ] 54[
 :) I(إليڤابرادين الذي له الصيغة لهيدروكلوريد ا d  βبالصورة المتبلرة يتعلق االختراع   :الملخص ] 57[

 
 .كأدوية في المسحوق الخاص بها Xخطط حيود أشعة بموالتي تتميز 

 
 6 :الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001410GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18584/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5879/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          02/2005/     28 0501985        
جيرارد  -2 ،نويل اوجوستي -ماري  -1:  المخترعون] 72[

 ستيفان هورفاث  - 3،دامين
 Place de la، 12لي البوراتوير سيرفي ، :  مالك البراءة] 73[

Defense ،92415 ،Courbevoie Cedexفرنسا ، 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/55; A61P9/00 

 :المراجع ] 56[ 
- EP 0534859 A )ADIR ET VOMPAGNIE( 31 
March 1993 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 لهيدروكلوريد إيفابرادين، وعملية لتحضيرها، وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها B -الصورة المتبلرة ] 54[
 :) I(إليڤابرادين ذى الصيغة  β  بالصورة المتبلرةيتعلق االختراع   :الملخص ] 57[

OCH3

OCH3
N

O

N

CH3

CH3O

CH3O

(I)

. HCl,

 
 .كأدوية في المسحوق الخاص بها Xمخطط حيود أشعة بالتي تتميز 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 براءة اختراع ]12[
 0001411GC: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14375/10: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5881/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

         P05/1707 28      /05/2005           جنوب أفريقيا 
 رودولف اوكيرت ميني :  المخترع] 72[
ذى بتروليوم اويل اند جاز كوربوريشن اف  : مالك البراءة] 73[

، Frans Conradie 151 -ليمتد ) بي تي واي(ساوث افريكا 
7500 ،Parowجنوب أفريقيا ، 

 سليمان ابراهيم العمار : الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 3/00; B01J 19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3759678 A )CHAMBERLAND B, US et al.) 
18 September 1973 
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 007, 
No.020 (M-188) 26 January 1983 & 
JP 57174700 A )MITSUBISHI KAKOUKI KK( 27 
February 1982 
  

 
 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة إلزالة الرواسب الملحية في غاليات حرارية لوحدة إعادة تشكيل نفايات] 54[
 .يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريقة إلزالة الرواسب الملحية من غاليات حرارية لنفايات في سلسلة وحدة إعادة تشكيل :الملخص] 57[

إنتاج تيار مائع يشتمل على بخار من وحدة إعادة تشكيل ويتدفق إلى غاليات حرارية للنفايات،  التالية،تشتمل الطريقة على الخطوات 
والتحكم في درجة حرارة تيار المائع للوصول إلى درجة حرارة في الغاليات الحرارية للنفايات أقل من أو تساوي درجة تشبع الراسب 

 .الملحي للبخار في تيار المائع
 

 6 :لحماية ا عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001412: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17553/10: قم قرار الموافقة على منح البراءة ر
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5892/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا           03/2005/      03 11/072.474      
 موخرجي . يوجال كيه - 2،آرت داهلبيرج -1:  المخترعون] 72[
ماركت  555، . انك. ايه.اس.شيفرون يو:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، 94105كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو، ستريت
 األمريكية 

 ف سعود محمد علي الشوا: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 65/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6797154 B2 ( CHEVRON U.S.A WC.) 28 
September 2004 
  

 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

ل باستخدام مناطق تفاعل وضغط متعددة] 54[  معالجة هيدروجينية عالية معدل التحوُّ
مثل المعالجات الهيدروجينية  hydroprocessing unitsباستخدام وحدات معالجة هيدروجينية  يتعلق هذا االختراع :الملخص ] 57[

hydrotreaters والمكسرات الهيدروجينية hydrocrackers إلزالة الشوائب impurities   مثل الكبريتsulfur،  النتروجين
nitrogen   والمعادنmetals  من الزيت الخام وذلك عند تكرير الزيت الخامcrude oil.   ويتم استخدامها أيضاً لتحويل تيار التغذية 

feed  إلى منتجات ذات قيمة valuable product  مثل النفثاnaphtha وقود النفاثات ،jet fuel الكيروسين ، kerosene  والديزل
diesel.  مرتفعة جداً للزيوت الثقيلة  ويوفر االختراع الحالي نسبة تحول كليةheavy oils   إلى منتجات في حلقة عالية الضغط مفردة

single high-pressure loop،  باستخدام مراحل تفاعل متعددة، ويقع جهاز الفصل على الساخن عالي الضغطhot high pressure 
 separator وية بين مرحلتي التفاعل األولى والثانية، وتعالج المنتجات العلoverhead   من جهاز الفصل في محسن نوعية منتجات

أو في اتجاهات متعاكسة  co-current ، والذي قد يعمل وفقاً لنمط التدفق في نفس االتجاهdistillate upgraderالتقطير 
countercurrently . 

 
 3: عدد األشكال      16: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001413GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14620/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5920/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 هولندا          2005/03/09          1028497  
 جوزيف هوبرت ميسين : ع المختر] 72[
 6135، 2ميركاتور، .في. ستاميكاربون بي:  مالك البراءة] 73[

KW ،Sittard ،هولندا 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 273/16, B01D 53/94 

 :المراجع ] 56[ 
 - PATENT ABSTRACTS of JAPAN Vol. 2003, 
No. 12, 05 December 2003 
& JP 2004 156471 A )MITSUBISHI HEAVY IND 
LTD( 03 June 2004 
- WO 00/21881 A (CLEAN DIESEL 
TECHNOLOGIES, INC; TARABULSKI, 
THEODORE, J; KNAPPER, CURT( 
20 April 2000 
- EP 1283332 A ) ROBERT BOSCH GMBH) 12 
February 2003 
- GB 913442 A )INVENTA A.G. FOR 
FORSCHUNG UND PATENTVERWERTUNG( 
19 December 1962 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 عملية لتحضير تيار مائي يحتوي على يوريا] 54[
في غازات  NOxيتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير تيار مائي يحتوي على يوريا، مناسب لالستخدام في وحدة لتقليل  :الملخص ] 57[

مباشرة من قسم االستخالص أو بعده في عملية إلنتاج اليوريا وبعد عادم محرك احتراق، حيث يتم فصل التيار المائي المحتوي على اليوريا 
 .بالوزن يوريا%  35_30ذلك يتم تخفيفه بالماء حتى يحتوي التيار المحتوي على يوريا على 

 )1(شكل 
 

 2   :عدد األشكال                7 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001414GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       03/2011/: 31تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14962/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5925/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    المكتب األوروبي          2005/03/09      05101814.1        
 ساندر كارت  : المخترع] 72[
، .في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر 2596,30كاريل فان بيلندتالن 
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 1/02; F25B 40/02; F25B 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5611216 A (LOW et al.) 18 March 1997 
- US 4094655 A (KRIEGER et al.) 13 June 1978 
- US 3596472 A )MARTIN STREICH( 03 August 
1971 
- US 2500118 A (COOPER HOWELL C) 07 
March 1950 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طريقة إلسالة تيار غني بهيدروكربون] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلسالة تيار غني بهيدروكربون، ويفضل تيار يحتوي على غاز طبيعي، حيث بها يتبادل   :الملخص ] 57[

باستخدام الحرارة من التيار الغني  )19(ع التبريد السائل ويتم تبخير مائ. التيار الغني بالهيدروكربون المراد إسالته الحرارة مع مائع تبريد
) 10(وتبريده  ،)أ3(مائع التبريد المتبخر ) 5(ويتم بعد ذلك ضغط ). أ3(بالهيدروكربون، وبذلك يتم الحصول على مائع تبريد متبخر 

إلى ما دون درجة  )12(لتبريد المضغوط المتكثف كلياً وبعد ذلك، يتم تبريد مائع ا. بالهواء المحيط وبذلك يتكثف كلياً مائع التبريد المتبخر
مائع التبريد ) 18(ثم يتم تمديد . بالتبادل الحراري غير المباشر مع مائع تبريد إضافي يتم تدويره في دورة تبريد إضافية) 14(التكاثف 

 ). 19(وبذلك يتكون مائع التبريد السائل ) 16(المبرد دونياً 
 )1(شكل 

 
 7: عدد األشكال         9: ماية الح عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001415: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14588/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5927/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2005/03/07 11/073,984
 كوانزين جو  -2توماس جيهان، -1:  المخترعون] 72[
نورث كورس  5950، .سي. ال. آي ال-إم:  الك البراءةم] 73[

 الواليات المتحدة األمريكية ،77072تكساس  ،هيوستن، درايف
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 

              Int. Cl.7: E21B41/00; E21B21/06التصنيف] 51[
 :المراجع ] 56[

US  6002063 A (BILAK  et al.)  -
14 December 1999 
- US  2002/033278 A1 (REDDOCH  JEFFREY) 
21  March 2002 
- US  5133624 A (CAHILL et al.) 
28 July 1992 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 طريقة لعملية وتصميم عند إعادة حقن الفتات] 54[
على تعيين معادلة اتزان   يتعلق االختراع الحالي بطريقة لمحاكاة إعادة حقن الفتات في ثقب حفر، وتشتمل هذه الطريقة  :الملخص ] 57[

وعة من العناصر، حيث يشتمل كل وتجزئة ثقب الحفر إلى مجم، كتلة لطبقة مواد صلبة، وتعيين معادلة اتزان كتلة لمواد صلبة معلقة
محاكاة إعادة حقن : عنصر على مجموعة من العقد، وتجزئة محاكاة إلى مجموعة من الفترات الزمنية، ولكل مجموعة من الفترات الزمنية

 .وعة من العقدفتات بواسطة حل معادلة اتزان الكتلة لطبقة المواد الصلبة ومعادلة إتزان الكتلة للمواد الصلبة المعلقة لكل مجمال
 

 6: عدد األشكال          22 :الحماية  عدد عناصر
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 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14956/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5972/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 وروبيألالمكتب ا         22/03/2005          05102252.3       
 باراماسيفام سينثيل كومار : ترعالمخ] 72[
   ،.في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر 2596، 30 كاريل فان بيلندتالن
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: F25J 3/02 

 :المراجع ] 56[ 
- US 6604380 B1 )REDDICK KENNETH et al.) 12 
August 2003 
- WO 2004/109180 A )FLUOR CORPORATION; 
MAK, JOHN) 16 December 2004 
- Yang C C et al., "Cost-Effective Design Reduces 
C2 and C3 at LNG Receiving Terminals", Oil and 
Gas Journal, Petroleum Publishing Co., Tulsa, 
OK, US, 26 May 2003, Pages 50-53, XP009044374 
ISSN: 0030-1388, Figure 1 

 حمد سليم الهنائيأ: الفاحص 
 طريقة وجهاز لتقليل محتوى تيار غاز طبيعي مسال] 54[
. يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتقليل محتوى تيار غاز طبيعي مسال عن طريق استخالص الغاز الطبيعي السائل منه : الملخص] 57[

 :تشتمل الطريقة على الخطوات التالية
 ؛ )5(المحتوي على تيار غاز طبيعي مسال في تجميعة مبادل حراري أولى ) 1(تسخين تيار التغذية  -
 على األقل؛) 19(على األقل وجزء ثان ) 17(إلى جزء أول ) 7(فصل تيار تغذية متوسط  -
 ؛)21(إلى عمود تقطير ) 17(تمرير الجزء األول  -
 ؛)21(إلى عمود تقطير ) 20(ثم إدخاله ) 26(إلى تجميعة مبادل حراري ثانية ) 19(تمرير الجزء الثاني  -
 ؛)21(من عمود التقطير ) 40(يحتوي على سائل غاز طبيعي وتيار بخار علوي ) 35(سحب تيار سائل  -
 ، الذي يمرر جزء)48(لتكوين تيار متوسط تم تقليل محتواه ) 26(إلى تجميعة المبادل الحراري الثانية ) 40(تمرير تيار البخار العلوي  -

 .)55(واه لتكوين تيار ناتج من الغاز الطبيعي الذي تم تقليل محت) 5(منه على األقل إلى تجميعة المبادل الحراري األولى 
 

 4 :عدد األشكال      12: عدد عناصر الحماية 
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 0001417GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18604/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5974/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  بيوالمكتب األور    2005/04/01         05007150.5
ميركو  - 3،إيرمانو فيليبي - 2إنريكو ريزي، -1:  المخترعون] 72[

 تاروزو 
فيا سان كارلو ، . ايه. ميثانول كاسالي اس:   مالك البراءة] 73[

 سويسرا، بريجانزونا 6932-سي اتش، 22
 العمار  براهيمإ سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/04, 8/06, 8/02 

 :المراجع ] 56[ 
- EP 1477220 A (METHANOL CASLE S.A) 17 
November 2004 
- CN 2213021Y ( LIJUN ZHANG ]CN[) 22 
November 1995 

 
 

 
 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 مفاعل للتخليق متباين التكوين للمركبات الكيميائية] 54[
يتعلق االختراع بمفاعل للتخليق متباين التكوين : خص المل] 57[

 غالف: للمركبات الكيميائية، وخصوصاً الميثانول، يشتمل على
مقفل عند أطرافه المتقابلة باألجزاء   12اسطواني بشكل أساسي

أولى  27 ، 26، 25طبقة حفزية  -؛16، 14السفلية المناظرة 
األقل مكظومة الحرارة لها قطاع حلقي إلى حد كبير،   واحدة على

ي الجزء  ف 12ومحمولة بشكل متحد المحور داخل الغالف 
للغالف، ويكون للطبقة الحفزية الواحدة على األقل  20العلوي 

أ لغازات التفاعل أو 27أ، 26أ، 25جانب الدخول  27، 26، 25
 ب لخليط27ب، 26ب، 25لخليط التفاعل وجانب الخروج 

ثانية ذات تساوي حراري كاذب، لها  31 طبقة حفزية  -التفاعل،
في الجزء  12قطاع حلقي بشكل أساسي، ومحمولة داخل الغالف

للغالف، وموضوعة بشكل متحد المحور بالنسبة  21السفلي 
للطبقة الحفزية األولى الواحدة على األقل وعلى مسافة محددة 

انية المذكورة جانب مسبقاً منها، ويكون للطبقة الحفزية الث
دخول لخليط التفاعل القادم من الطبقة الحفزية األولى الواحدة 

 -وجانب خروج لنواتج التفاعل الغازية؛ 27، 25،26على األقل 
المحمولة والموزعة في  45مجموعة من المبادالت الحرارية 

، يتم دفق المبادالت 31جزء حلقي مناظر للطبقة الحفزية الثانية 
  .بمائع تشغيل المبادل الحراري 45الحرارية 

 
 3: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001418: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19362/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5979/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 وروبيألالمكتب ا          23/03/2005         05102359.6       
         ،أندرياس كوبليت -2 ،كريستوف فنك -1:  المخترعون] 72[

 تورستن هوفمان  - 3
 124ال روش ايه جي،  -اف هوفمان :  مالك البراءة] 73[

 بازل، سويسرا 4070جرينزاخرستراسي، سي اتش 
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :صنيف الدولي الت] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/75; A61K 31/44; A61P 25/22, 
25/24 
 ] 56 :المراجع ]   

- EP 1035115 A (F. HOFFMAAN-LA ROCHE 
AG) 13 September 2000 
- EP 1103545 A  (F. HOFFMAAN-LA ROCHE 
AG) 30 May 2001 

 
 
 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 للتقيؤ NK-1 يض من أجل مضاداتمواد ناتجة عن األ] 54[
 :من الصيغة العامة) compounds(يتعلق االختراع الحالي بمركبات : الملخص ] 57[
 

NR1

R
N CF3

CF3

O

   )I( 
 

 :حيث
R  هو ميثيل)methyl( و 

R1 4( يل-1-بيبرازين-أوكسي-4-ميثيل-4 هو-methyl-4-oxy-piperazin-1-yl(؛ أو 
R  هوCH2OH و 

R1 4( يل-1-بيبرازين-ثيلمي-4 هو-methyl-piperazin-1-yl (أو  
 ؛)methyl-4-oxy-piperazin-1-yl-4( يل-1-بيبرازين-أوكسي-4-ميثيل-4 هو

 
 .)NK-1 receptor( NK-1مقبولة دوائيا منها لمعالجة أمراض مرتبطة بمستقبل ) acid addition salts(وأمالح إضافة حمض 

 
 11: عدد عناصر الحماية  
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001419: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14667/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6054/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا          04/2005/     09   102005016369.6
 كالوس هوثماتشير -2هوبرت ريدلينجشوفير، -1:ن خترعوالم] 72[
 اوالف بارث -جان -4 ،كريستوف فيكبيكر -3،
-Bennigsenplatz 1 ،D، ديجوسا ايه جي  :  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيادوسلدورف ، 40474
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 319/08, 321/04 

 :المراجع ] 56[ 
- EP 0850922 A (DEGUSSA-HUELS 
AKTIENGESELLSCHAFT(  01July 1998 
- EP 0832687 A (DEGUSSA-HUELS 
AKTIENGESELLSCHAFT; DEGUSSA-HUELS 
AKTIENGESELLSCHAFT; DEGUSSA( 01April 
1998  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عملية لإلنتاج المتصل لميثيل ميركابتان] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لإلنتاج المتصل لميثيل ميركابتان عن طريق تفاعل خليط غاز بدء من ميـثانول وكبريتيد  :الملخص ] 57[

بار على محفز في  40و  1.5غط تشغيل يتراوح بين م وض 600ْو  200الهيدروچين في طور الغاز عند درجة حرارة تفاعل تتـراوح بين 
 . مفاعل متعدد الطبقات

 ).1(شكل 
 

 2: عدد األشكال             18 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001420GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18064/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6064/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  RM2005A00016 2005/04/07                   ايطاليا 
 فابريزي فابريزيو  : المخترع] 72[
 -38أيه ، فيا ميسينا ،  .بي  . بتيسينو اس : مالك البراءة] 73[

 ميالنو، إيطاليا ،20154ميالنو،  20154
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01H 9/18; HO1R 13/447, 13/46 

 :المراجع ] 56[
- DE 3410344 A1 )GEBRUEDER MERTEN 
GMBH& CO KG; GEBR.MARTEN GMBH & 
CO KG; 51643 GUMMER) 30 October 1985 
- DE 1833265 U (BUSCH-JAEGER DUERENER 
METALLWERKE AKTENGESELLSCHAFT( 22 
June 1961 
- DE 10246399 B3 )ABB PATENT GMBH( 19 
February 2004 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 إطار دعامي  لألجهزة الكهربائية] 54[
األجهزة الكهربائية ، اإلطار يشمل جسم  للتثبيت الجداري لواحد أو أكثر من) 1(االختراع الحالي يشير إلى إلطار دعامي   :الملخص] 57[

المحددة للمرتكز المجمع المناسب الستقبال و مسك واحد أو ) 5(الذي يمكن أن يثبت مع الجدار و يمتد حول الفتحة ) 2(رئيسي لإلطار 
مناسب لتوليد ) 2.7،  1.7(مصدر بصري واحد على األقل  --:يتميز بأنه أيضا يتضمن على) 1(اإلطار الدعامي   .أكثر من جهاز كهربائي

-ه بإشارة مصدر للقوة الكهربائية،لتزويد )2.7،  1.7(متصلة اللمصدر الضوئي المذكور) 10، 20( دائرة كهربائية -إشارة بصرية؛ 
، ترى في الجسم ) 2.7،  1.7(و المصدر المذكور) 20،10(إليواء الدائرة الكهربائية  المذكورة )  16.3،    16.2،   16.3( وسائل

يسمح بإنتشار جزء واحد على األقل من اإلشارة الضوئية المذكورة تجاه ) 2(، الجسم الرئيسي لإلطار ) 2(الرئيسي لإلطار المذكور 
 .الجانب الخارجي من الجسم المذكور

 )1(الشكل 
 

 3: عدد األشكال       11:الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 

 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

147نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001421GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14539/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6101/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 سترالياأ         04/2005/   14     2005901859 
 ايان روجر باتمان  -2 كريج انتوني مايمان، -1:  المخترعون] 72[
 587، يب لوك استراليا بي تي واي ليمتدر : مالك البراءة] 73[

 ،سترالياأساوث ، 5094 جيبس كروس ،جراند جانكشن روود
 أستراليا

 العمار براهيم إسليمان : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29C 63/32 

 :المراجع ] 56[
 - WO 1998/034742 A )RIB LOC AUSTRALIA 
PTY LTD( 13 August 1998 
- WO 1998/004858 A )DANBY OF NORTH 
AMERICA INC) 05 February 1998 

 
 
 
 
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 رض أو مدفونة جزئيًاجهاز وطريقة للف أنبوبة مدفونة تحت األ] 54[
له جزء ) 40(إطار حلقي  :على) 10(يشتمل الجهاز . يتعلق االختراع بجهاز وطريقه لتبطين أنبوبة مدفونة تحت األرض :الملخص ] 57[

يتم وضع الدليل بحيث يوجه الشريط  ،ومحمول بواسطته) 40(ودليل شريطي موضوع حول اإلطار الحلقي  ؛)49(وجزء قاعدة ) 42(تاجي 
عند موضع محيطي فى منتصف المسافة ) 40(ويتم تركيب زوج من بكرات القرص على  الشريط على اإلطار  ،حول المسار الحلزونى) 12(

الحلزوني فى  ألسفل فى المسار) 12(ويتم تركيب تجميعة دفع على  اإلطار لدفع الشريط  ؛)49(وجزء القاعدة ) 42(بين الجزء التاجي 
ويتم وضع أداة إزالة  ،اتجاه اللف لتقديم حافة أولى داخلة إلى حافة ثانية مجاورة للفة الشريط، ويتم تركيب أداة إلزالة السائل على اإلطار

) 80(وحدة بثق  السائل لمنع السائل الملتصق والصاعد بواسطة الحافة الثانية من الهبوط ألسفل باتجاه الحافة األولى الداخلة، يتم تركيب
 .عند موضع قبل التراكب المذكور مباشرة) 12(لبثق الخرزات المصهورة من البالستيك على الشريط  ،)40(على اإلطار 

 
 6: عدد األشكال     22 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001422GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17095/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6192/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2005/04/30 60/676,691
. ث جيهكي -2 ،سون دجريجوري ريتشار -1:  المخترعون] 72[

 كار . بريان اس -3كنج  ،
نورث كورس  5950، .سي. ال. آي ال-إم:   مالك البراءة] 73[

 ، الواليات المتحدة األمريكية77072تكساس ، هيوستن، درايف
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

                                                        :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.8: B07B 1/42; E21B 21/01 (2006.01)              
                                 

 :المراجع ] 56[ 
- US 5934414 A )STACZEK, JAMES J) 10 August 
1999 
- CN 2311313 Y )ZHOU, XIAOFENG) 24 March 
1999 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 طريقة وجهاز لوضع فرشة وحدة فصل هزازة بزاوية] 54[
مصدر هواء لتوفير  يتعلق االختراع بجهاز لوضع فرشة هزاز بزاوية، تشتمل على طرف تفريغ، ويشتمل الجهاز على  :الملخص ] 57[

ويحتوي على كمية من مائع، ومنفاخ واحد على األقل على  مع مصدر الهواء الهواء المضغوط وخزان هيدروليكي على اتصال انتقائي
اتصال انتقائي عبر المائع مع  الخزان الهيدروليكي، وتجميعة تحكم في الرفع تتحكم في توصيل الهواء المضغوط بين مصدر الهواء 

 .اخ واحد على األقلوالخزان الهيدروليكي، والتحكم في توصيل المائع بين الخزان الهيدروليكي ومنف
 

 7: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001423: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14521/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6195/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 0حمدي أيه - 3،هوي كاو - 2،جون واليز -1:  المخترعون] 72[

 تشيليبي 
 ومبيرجر تيكنولوجي كوربوريشنسكل -1:  مالكو البراءة] 73[
الواليات ، تكساس، هوستن 1208سويت ، سان فيليب  25599،

 6001 ايه ، إنك ،  . اس .شيفرون يو -2، المتحدة األمريكية
ولينجر كانيون رود ، سان رامون ، كاليفورنيا،  الواليات المتحدة ي

 االمريكية 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 

 :ف الدولي التصني] 51[
Int. Cl.7: C07C 39/16 

 :المراجع ] 56[
- US  5,679,312 A )JIN et al.) 21 October 1997 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 جهاز وطريقة ونظام لمحاكاة مستودع باستخدام طريقة شواز] 54[
وتشتمل شبكة . يتبين طريقة، نظام وجهاز لمحاكاة مستودع توصيل، باستخدام نموذج مستودع بمنطقة مشبكة مطلوبة : الملخص] 57[

ويميز نوع الخلية عن طريق عدد من المتغيرات الغير معروفة الممثلة لخواص ، المنطقة المطلوبة على نوع واحد أو أكثر من الخاليا
 . الخاليا

وتشتمل الطريقة على خطوات عمل متطابقة ألنواع الخلية المختلفة للشبكة؛ وإنشاء . مثل متغير غير معروفوتشارك الخاليا متغير شائع 
مصفوفة كلية لنموذج المستودع القائم على أساس أنواع الخلية المختلفة، ويتم نزع إزدواجية المتغير الشائع على األقل جزئياً من 

فوفة باستخدام طريقة اختزال النتاج مصفوفة مختزلة؛ ويتم تحليل المتغيرات رياضياً في المتغيرات في الغير معروفة األخرى في المص
ويتم استخدام طريقة شوارز المتعددة المتراكبة لمصفوفة مختزلة للحصول على  بأنواع خلية؛ kمصفوفة مختزلة إلى المجموعات السفلية 

 .عروفةمكيف مسبق واستخدام المكيف المسبق لحل المتغيرات الغير م
 

 16: عدد األشكال        40 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001424: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14850/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6238/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا              2005/05/19 0505022  
 االين فان اكير  - 2ستيفان ديفد، -1:  المخترعون] 72[
، rue de Chalant، 100، . ال. سي. إي:   مالك البراءة] 73[

59790 ،France - RONCHINفرنسا ، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66C 23/70 

 :مراجع ال] 56[
- DE 4337601 A1 )MANNESMANN AG, 40213 
DUESSELDORF,  DE ( 04 May 1995 
- GB 2125004 A (* POTAIN POCLAIN 
MATERIAL( 29 February 1984 
- DE 4427191 A1 )EHRENLEITNER, FRANZ, 
THOMASROITH, AT( 15 February 1996 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 وسيلة توجيه ألعمدة تنزلق داخل بعضها البعض ، وذراع تلسكوبي وعملية توجيه] 54[
ينزلق ) 14(لعمود ثان   بمنطقة تالمس تقع على الواجهة الخارجية صليتعلق االختراع الحالي بوسيلة تثبت بعمود أول يت :الملخص ] 57[

 .إلى حد كبير بصورة متحدة المحور داخل العمود األول
 :يلة على وحدات توجيه تحتوي علىتشتمل الوس

 متعامد على محور األعمدة؛) 37(تركب لتدور بحرية حول محور ) 40( بكرة -
 ؛)29(بها وجه تحميل ) 31(حشوة   -
 .منطقة التالمس الخاصة بالعمود؛ كدالة للقوي المسلطة بواسطة العمود على البكرةوسائل إلزاحة محور البكرة العمودي على  -

 .يتم تشكيل منطقة تحميل الوحدة على العمود بواسطة البكرة فحسب، أو بواسطة البكرة والحشوة وبالتالي،
 

 10: عدد األشكال       22:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001425: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31     2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 16968/10: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6243/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور    2005/05/13     05104036.8
 - 3باتير،. ام. يواخيم تي -2 جابريلي مي، -1:  المخترعون] 72[

 بيترو بايتا  -4 جيرهاردو بيرناردو ميير،
 Via،  .ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس:   مالك البراءة] 73[

Pergolesi ،25 ،20124 ،Milanoإيطاليا ، 
 براهيم العمارسليمان ا: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00; C08F 2/00; C08F 2/01; 
C08F2/34;B01J 8/18; B01J 8/20 

 :المراجع ] 56[ 
 - EP 1012195 A )MONTELL TECHNOLOGY 
COMPANY BV; BASELL POLIOLEFINE 
ITALIA S.P.A( 02 June 2000 
- WO 2006/067052 A (BASELL POLIOLEFINE 
ITALIA S.R.L; MEI, GABRIELE; PATER, 
JOACHIM; BERTOL( 29 June 2006 

 
 

 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية لبلمرة الطور الغازي لألوليفينات] 54[
شق  عبارة عن هيدروجين أو R، حيث تكون CH2=CHRيتعلق االختراع الحالي بعملية بلمرة الطور الغازي لألوليفينات ] 57[

خالل  حيث تتدفق جسيمات البوليمر النامية، ذرة كربون، منفذة في مناطق بلمرة أولى وثانية موصلة فيما بينهما 12-1هيدروكربون به 
تحت ظروف تمييع سريع، وتغادر الماسورة الصاعدة المذكورة وتدخل ) الماسورة الصاعدة(المنطقة األولى من مناطق البلمرة المذكورة 

وتغادر الماسورة النازلة المذكورة ، وتتدفق خاللها ألسفل في صورة مكثفة) الماسورة النازلة(نية من مناطق البلمرة المذكورة المنطقة الثا
ممنوع كلياً  يكون خليط الغاز الموجود في الماسورة الصاعدة) أ: (وتتم إعادة إدخالها في الماسورة الصاعدة المذكور، حيث في هذه العملية

يتم الحفاظ على التركيبة الغازية داخل جزء من الماسورة النازلة مشابهة إلى حد كبير ) ب(و ، ن دخول الماسورة النازلةأو جزئياً م
 .للتركيبة الغازية المتفاعلة في الماسورة الصاعدة

 
 1: عدد األشكال       8:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001426: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14672/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6244/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2005/05/13 2005-140673     
 مينورو كوراكاكي - 2،ماساكي تشاتاني -1:  المخترعون ]72[
-Nishi، 12-3نيبون اويل كوربوريشن ،  -1:  مالكو البراءة] 73[

Shinbashi 1-chome ،Minato-ku ،105-8412،Tokyo ،
، 9-3يابانية،  -جابان بتروليوم إنيرجي سنتر  -2اليابان،
Toranomon 4-chome ،Minato-ku ،105-0001، 

Tokyoاليابان ، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B28C 9/02, 5/46; B28B 17/02; C01B 17/00 

 :المراجع ] 56[ 
- JP 2004-002112 A ( NIPPON OIL CORP.) 08 
January 2004 
- JP 8-318244 A (IKARI- LABORATORY FOR 
ENVIRONMENTAL  SCIENCE CO., LTD.) 03 
December 1996 
  

 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 نظام النتاج مادة تتصلب بالكبريت المعدل] 54[
الذي ، )3(يتعلق االختراع الحالي بنظام إلنتاج مادة تتصلب بالكبريت المعدل يشتمل على خزان إلنتاج الكبريت المعدل  :الملخص ] ] 57[

ويخلطهما ) 2( وعامل لتعديل الكبريت من خزان عامل لتعديل الكبريت) 1(يستقبل كل من الكبريت المنصهر من خزان الكبريت المنصهر 
، )5(بهدف إنتاج كبريت معدل بينما يتم تسخين المحتوى حتى درجة حرارة محددة مسبقًا، وخزان المادة الوسيطة من الكبريت المعدل 

ويخلطهما إلنتاج مادة  )4(وركام دقيق من حاوية تسخين الركام الدقيق ) 3(الذي يستقبل الكبريت المعدل من خزان إنتاج الكبريت المعدل 
، الذي يستقبل )7(وسيطة من الكبريت المعدل بينما يتم تسخين المحتوى حتى درجة الحرارة المحددة مسبقًا أو يتعداها، وجهاز العجن 

 )6(وركام خشن من حاوية تسخين الركام الخشن ) 5(الوسيطة من الكبريت المعدل من خزان المادة الوسيطة من الكبريت المعدل المادة 
يقوم جهاز الصب ). 8(ويعجنهما بينما يتم تسخين المحتوى الذي تم عجنه حتى درجة الحرارة المحددة مسبقًا أو يتعداها، وجهاز الصب 

بينما يتم تسخين  )36(، كما يعاير المادة لصبها في قالب الصب )7(مادة التي تم عجنها بواسطة جهاز العجن باستقبال وتخزين ال) 8(
يمكن االختراع من إنتاج مادة تتصلب بالكبريت المعدل يمكن تخزينها ونقلها بسهولة . المادة حتى درجة الحرارة المحددة مسبقًا أو تتعداها

 ).انصهار ، او ان لها خصائص اشعال الحظ ان مادة غير خطرة تعني إما ان المادة ليس لها خصائص ( نظًرا للتعامل كمادة غير خطيرة
 )1(شكل 

 
 2: عدد األشكال              3:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001427: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14546/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6254/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

540097 
       543439 

2005/05/16     
2005/11/22     

 نيوزيلندا       
 نيوزيلندا       

 انجوس بيتر روبسون :   المخترع] 72[
، ماتاماتا، مانجاويرو رودروكتيك ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

 ، نيوزيلندا نيوزيلندا
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B25D 17/02; 17/02; B25D 17/08;        
B28D 1/26 

 :المراجع ] 56[
 US 3559753 A (MERI et al.) 02 February 1971 -

- JP 2005066775 A )NIPPON PNEUMA TIC MFG 
CO LTD( 17 March 2005 
- US 5586607 A (NEUMAIER et al.) 24 December 
1996 

 
 

 
 فهد محمد الباكر: لفاحص ا

 جهاز تكسير محّسن] 54[
) 2(، ومبيت )4(للصدم على مسمار طارق ) 3(يشتمل على كتلة متحركة ) 1( يتعلق االختراع الحالي بجهاز تكسير :الملخص ] 57[

 بحيث يكون قابال) 4(بأنه تتم تهيئة مسمار الطارق ) 1(ويتصف الجهاز ، )2(مهيأ  للبروز جزئيا من خالل المبيت ) 4(ومسمار طارق 
 ).2(لتحديد موضعه في مجموعة من مواضع االحتجاز بالنسبة للمبيت 

 
              4: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001428: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19542/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 06/12/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6264/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

RM2005A000241        2005/05/17        يطالياإ 
 -3 ،كالديرارا إنيو - 2دي امبروجي ريناتو، -1:  المخترعون] 72[

 فابريزي فابريزيو
، آي 38 أيه، فيا ميسينا،. بي. بتيسينو اس:  مالك البراءة] 73[

 يطالياإ، ميالنو، 20154
 يأحمد نجدت بازارباش: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H02G 3/18 

 :المراجع ] 56[
- US 4485282 A (LEE et al.) 27 November 1984 
- EP 0989648 A (VIMAR S.R.L; VIMAR SPA) 29 
March 2000 
- EP 0905844 A )ABB  PATENT GMBH( 31 
March 1999 
- FR 2856202 A (LEGRAND; LEGRAND SNC) 
17 December 2004 

 
 

 
 

 الباكر فهد محمد: الفاحص 
 إطار داعم لتعليق األجهزة الكهربائية على الحائط] 54[
يتعلق هذا االختراع بجهاز كهربائي :  الملخص] 57[
مزود ) 2(طار دعامي حامل إلى إيمكن تثبيته ) 1(

الستقبال الجهاز الكهربائي مالئمة ) 22(بنافذة تركيب 
حيث يشتمل الجهاز الكهربائي المذكور ، )1(المذكور 

 : على) 1(
 ؛ وإلى حد كبيرذي شكل يشبه الصندوق  جسم رئيسي -
مزود على جانب ) 10 و 9 و 8(ولي أعناصر تثبيت  -

من الجسم المذكور الشبيه ) 4(ثان و، )3(ول أمقابل 
 27(تباط مع عناصر تثبيت ثانية مناظرة ربالصندوق لال

وتواجه ، )2(المذكور  اإلطارمزودة على ) 29 و 28و 
عناصر التثبيت  وتشمل). 22(ركيب المذكورة نافذة الت

 ):1(بالجهاز الكهربي  )10و  9و  8(المذكورة  األولى
ئمة للسماح لحدوث مال) 9و  8(عناصر تثبيت دليلية  -

المذكور ) 1(موجه للجهاز الكهربي انزالق محوري و
الجهاز المذكور  إدماجعند ) 2(المذكور  لإلطاربالنسبة 

 المذكورة؛) 22(كيب داخل نافذة التر) 1(
مالئمة لمنع االنزالق ) 10(عناصر تثبيت انطباق  -

) 1(المحوري المذكور للجهاز الكهربي المذكور 
إلى تمام الوصول إعند ) 2(المذكور  لإلطاربالنسبة 

 .موضع غلق وانطباق محدد مسبقا
 

 5: عدد األشكال           8:الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001429: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18598/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6413/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا          06/2005/      14 20051002760.8     
هينز . د -2، بيتر جوزيف جرونزفيلد -1:  المخترعون] 72[

 كالوس شميدت - 3،فوجت
مولهيم بيبيكو تينجز جي ام بي اتش،  -1:  مالكو البراءة] 74[

Friedrich-Ebert-Str .154 ،45473،Mülheim an der 
Ruhr،لي اولفين جي ام بي اتشبازيل بو -2 ، ألمانيا،Brühler 

Strasse ،50389 ،Wesselingألمانيا ، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B05D 7/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4990383 )NESTE OY( 05 February 1991 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 ري متعدد الطبقات بخواص محسنة للحماية من الصدأتغليف بوليم] 54[
على وجه التحديد، يتعلق االختراع بعملية لتغليف األسطح  .يتعلق االختراع الحالي بتغليف وعملية لتغليف أسطح خارجية :الملخص ] 57[

 .الخارجية الخاصة بخطوط األنابيب وذلك ببوليمر قابل لالرتباط التبادلي عند التعرض للمياه
 

 3: عدد األشكال     14: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001430 :رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 16999/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6525/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  األوروبيمكتب ال  04/07/2005 05254198.4    
جاينتيالل باجفانجي  - 2،ثيجمي الست -1:  المخترعون] 72[

 اندرز كارلسون  -3 ،راجاني
، في.يونال ريسيرتش ماتشابيج بي شل انترناش:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش ار  2596,30كاريل فان بيلندتالن
 عمار ال ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/04, 53/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/047955 A (SHELL 
INTERNATIONALE RESERCH 
MAATSCHAPPIJ B.V; VAN DE GRAAF, 
JOLINDE) 10 June 2004 

 
  

 
 
 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلنتاج تيار غازي يخلو تقريبا من مركبات المركابتان] 54[
على  من تيار تغذية غازي يشتمل RSH يتعلق االختراع الحالي بتوفير عملية خاصة بإنتاج تيار غاز يتميز بخلوه من :الملخص ] 57[

حيث ، زيلين  pو، زيلين -oو ، ولوينومركبات عطرية يتم اختيارها من المجموعة التي تتكون من البنزين والت، RSHو غاز طبيعي،
مالمسة تيار غاز التغذية مع السائل الممتص المشتمل على مذيب طبيعي في منطقة إزالة ) أ: تشتمل هذه العملية على الخطوات التالية

البنزين من  محمل يشتمل على مركبات عطرية يتم اختيارها من المجموعة التي تتكون سائل ماص المركب العطري للحصول على
مالمسة التيار الغازي الذي يتم الحصول  .غازي يخلو تقريبا من هذه المركبات العطرية زيلين وتيار pزيلين و mزيلين، و oوالتولوين و
وتيار غاز يخلو تقريبا من  RSHعلى مادة مازة صلبة محملة بـ  مع مادة مازة صلبة في منطقة إزالة المركابتان للحصول )أ(من الخطوة 

RSH. 
 

                  9: الحماية  عدد عناصر
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 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17017/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6592/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 نماب           07/2005/     18 01063 2005      
 - 3،رازموس فيند - 2،ماج توفت اندرسن -1:  المخترعون] 72[

 سفيند جليفف 
 -اس / يونيون انجينيرنج ايه :  مالك البراءة] 73[

Snaremosevej 27 ،DK-7000 ،Fredericia ،الدنمارك 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 : التصنيف الدولي] 51[
Int. Cl.7: C01B 31/00, 31/20; B01D 53/14 

 :المراجع ] 56[
- US 3266220 A )WOERTZ BYRON B( 16 August 
1966 
- US 5832712 A )RONNING SVEIN 0 ]NO[ et al.) 
10 November 1998 
- EP 1059110 A1 )PRAXAIR TECHNOLOGY 
INC ]US[( 13 December 2000 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء من مصدر غازي يحتوى على مركبات النيتروجين] 54[
 يتعلق االختراع الحالي بطريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء، حيث يكون خالياً بدرجة كبيرة من أكاسيد :الملخص ] 57[

على عمود  النقاء المذكور تحتوى عاليعن وحدة الستخالص ثاني أكسيد الكربون  كما يكشف االختراع الحالي كذلك. النيتروجين
 .امتصاص، وعمود وميضي، وعمود فصل، ووحدة تنقية

 
 1: عدد األشكال      7: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001432GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17009/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6600/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب االوروبي         07/2005/     20    05254508.4        
 روبرت مارتيجن فان هاردفيلد :  المخترع] 73[
، في.شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي :  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش ار  2596,30كاريل فان بيلندتالن
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00; B01J 8/04, 8/18, 8/22, 8/24 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/026994 A )SASOL TECHNOLOGY 
LIMITED; STEYNBERG, ANDRE, PETER( 01 
April 2004 
- GB 2409460 A )CHEVRON USA INC ]US[( 29 
June 2005 
- US 6310108 B1 (BONNEAU REYNALD et al.) 
30 October 2001 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 تروبش متعددة المراحل -عملية فيشر ] 54[
تروبش متعددة المراحل إلنتاج منتجات هيدروكربونية من غاز التخليق، يوجد في  -يتعلق االختراع الحالي بعملية فيشر :الملخص ] 57[

مفاعل واحد أو أكثر لتحويل غاز التخليق، حيث يتحول غاز التخليق جزئياً إلى منتجات هيدروكربونية تحت أوضاع  كل مرحلة من العملية
مناسبة للتحويل، ويشتمل كل مفاعل تحويل على نظام تيار إدخال غاز التخليق، يدمج تيارين أو أكثر إلدخال غاز التخليق، ويرسل غاز 

غاز التخليق، حيث يدمج نظام إدخال غاز التخليق، تيار إدخال غاز تخليق  واحد على األقل يكون تيار التخليق المندمج إلى مفاعل تحويل 
أو تيار غاز التخليق الخارج من المرحلة السابقة، مع ) بالنسبة إلى المرحلة األولى(غاز تخليق متحصل عليه في عملية األكسدة الجزئية 

، مع تيار غاز تخليق آخر يكون تيار إعادة تدوير من مفاعل التحويل، ونظام )دا المرحلة األولىلكل المراحل ماع(غاز تخليق معاد تشكيله 
م تيار إخراج غاز التخليق يقوم بتصريف تيار غاز التخليق الخارج من المفاعل، ويستخدم التيار الخارج جزئياً كتيار إعادة تدوير إلى نظا

 .  ر تغذية إلى المرحلة التالية، في حالة وجود مرحلة أخرى في العمليةإدخال غاز التخليق، كما ورد بعالية، و كتيا
 

 1: عدد األشكال                10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001433 :رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18593/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6605/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيواألور المكتب        07/2005/     30      05254509.2     
 هانس مايكل هيوسمان - 2،ارند هوك -1:  المخترعون] 72[
، في.شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي  : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش ار  2596,30كاريل فان بيلندتالن
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00; B01J8/00, /02 , /22, /24 

  :المراجع ] 56[
- US 2610976 A )MARTIN HOMER Z et al.) 16 
September 1952 
- WO 2004/004884 A (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MATSCHAPPJI B.V; LEFFER, HANS, GEORG( 
15 January 2004 
- EP 0414555 A (EXXON RESEARCH AND 
ENGINEERING COMPANY) 27 February 1991 
- EP 0823470 A (AGIP S.P.A) 11 February 1998 
  
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 تروبش ومجموعة مفاعل-عملية فيشر] ]54

ي مجموعة متعددة المفاعالت مهيئة يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتكييف تخفيض في سعة إنتاج مفاعل واحد أو أكثر ف :الملخص ] 57[
إلنتاج منتجات هيدروكربونية من غاز تخليق، بحيث يتم توفير غاز التخليق من مرفق تصنيع غاز تخليق ويتم تقديمه إلى نظام تيار دخول 

تشتمل الطريقة على حيث  يوفر غاز تخليق لكل مفاعل، وله نظام تيار خروج يأخذ المنتجات الهيدركربونية على األقل من المفاعالت،
إعادة توزيع غاز التخليق من مفاعل واحد أو أكثر من المفاعالت المذكورة إلى مفاعل واحد أو أكثر من مفاعالت : الخطوات التالية

اعل وزيادة درجة الحرارة في مفاعل واحد أو أكثر من المفاعالت المذكورة ليتولى جزئياً على األقل الخفض في سعة إنتاج المف األخرى،
 .  الواحد أو األكثر

 
      11: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001434: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17593/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 04/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6721/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي    16/08/2005 05107538.0     
سيد  - 3،جامشيد زاركيش - 2،رضا هاشمي -1:  المخترعون] 72[

 كمال ماسوديان توروغي 
ريسيرش انستيتيوت اوف بيتروليوم اندستري :  مالك البراءة] 73[
 ، إيران 18799طهران،  18799، شارع طهران ، ) ار آي بي آي( 
 ارباشىأحمد نجدت باز: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 47/26, 47/02, 47/00; B01J 27/16, 
27/19, 27/14 

 :المراجع ] 56[
- US 5948721 A (YUANSHENG et al.) 07 
September 1999 
-  US 4431520 A (GIULIANI et al.) 14 February 
1984 
  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية تحول الهيدرو في الهيدرو كربونات الثقيلة] ]54

 هيدروكربون أقل و 5 عملية تحويل الهيدرو في خزان تغذية الهيدروكربونات الثقيلة التي تحوي وسيط إلنتاج منتجات :الملخص ] 57[
التين ، بقايا الفراغ و تحت ضغط أسف(بدرجة غليان عالية يمكن أن تستعمل الطريقة بقايا تنقية الزيت . هي مسخنة إلى درجة الغليان 

يمكن . ، زيت ثقيل ، بيتومين طبيعي و الرمال المحتوية البيتومين )تقطير الزيت و عدم استعمال مواد العمليات الوسيطية الحرارية الثقيلة 
لرماد المحتوي المعادن و األسمدة جزيئات الغازولين ، تقطير غاز الزيت ، تركيز ا أيضاً استعماله في صناعات زيت التنقية إلنتاج الغاز ،

 المعادن و المواد الصلبة(  التالمس بالتغذية تواجه العملية مساوئ التحوالت المنخفضة ، إنتاج الفحم خالل التفاعل ،  10 .الكيميائية 
 .حذف المواد الثقيلة المسبقة ، قيةو تكاليف العملي و الحاجة لوحدات التن االستثمار العالي )الموجودة في التغذية التي تنزع نشاط الوسيط 

 
 2: عدد األشكال     23: الحماية  عدد عناصر
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جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001435: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18048/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6801/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النرويج           2005/8/23     20053930 0   
 ترايجف هاسفيج :   المخترع] 72[
ستافانجر ، بريكيوباتور تايفونيكس ايه أس ، :   مالك البراءة] 73[

 ، النرويج 4068-ان
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B04C 5/15; B01D 17/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 600225 A )THE BRITSH THOMSON-
HOUSTON COMPANY LIMITED( 02 April  
1948 
- US 2598187 A (R.L. MEYER) 27 May 1952  

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 أداة صمام خنق] 54[
حيث يتدفق المائع عبر مدخل   ، للتحكم في ضغط المائع ومعدل تدفقه) 1(يتعلق االختراع الحالي بتصميم صمام تحكم   :الملخص ] 57[
وذلك قبل أن يتدفق المائع، على األقل بطاقة ضغط أو سرعة ) 20(يتم تدويره حول محور تدفق رئيسي ) 1(إلى صمام التحكم ) 16(

) 16(تتصل بالمدخل ) 14(وحيث يتم توفير فتحة دخول واحدة على األقل ) 1(إلى خارج صمام التحكم ) 12(عبر فتحة الخروج ، منخفضة
، وحيث تكون حجرة خفض )1(الموجودة في صمام التحكم ) 6(الخاص بحجرة خفض السرعة ) 22(وتكون مماسية لجزء الدخول 

، متباعدة فوق الجزء األول على األقل )20(، التى يتم توفيرها لتكون إلى حد كبير متحدة المركز مع محور التدفق الرئيسي )6(السرعة 
 .من اتجاه التدفق الرئيسي

 
 4: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001436: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14427/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 2010/05/23: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6823/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا            2005/08/30                  60/712,539
شارادا  - 2،سافيثري رامورثي -1:  المخترعون] 72[

 -5 ،كريستوفر ماكبرايد - 4،رينهاو. بوال ايه - 3،سوبرامانيان
دانيال  -8 ،بيك. تيريزا إي - 7،سينثيا شافر - 6،دوف. جيفري أتش

 باري -11 ،دارين ستيوارت - 10،بايمان أميري - 9،جيه بون
 أيكاوا . مينا إي - 12،هاسكيل ليفين

، سي إتش 35، ليخستراس نوفارتيس ايه جي:  مالك البراءة] 73[
 ، بازل، سويسرا4056

  ،Lichstrasse ،35 ،4056، سويسرابازل ، 
 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/14; A61K 31/435 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/087626 A1 )RENHOWE PAUL A ]US[ 
et al., RENHOWE PAUL A ]US[ et al.) 06 May 
2004 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مركبات بنزإميداول بها استبدال وطرق الستخدامها كمثبطات إنزيمات كيناز مرتبطة بتكوين الورم] 54[
من . بتوفير مركبات، وتركيبات وطرق لتثبيط نشاط إنزيم كيناز مرتبط بتكون أورام في مريض حالييتعلق االختراع ال :الملخص ] 57[

ثيريونين أو إنزيم / في نماذج معينة، تكون المركبات والتركيبات فعالة في تثبيط نشاط واحد على األقل من إنزيم سيرين . البشر أو الحيوان
كبات والتركيبات الجديدة إما بمفردها أو في توليفة مع عامل إضافي واحد على األقل في عالج يمكن استخدام المر. كيناز تيروسين مستقبل

 .أو إنزيم مستقبل تيروسين، مثل السرطان -ثيريونين/ اضطراب ناشئ عن إنزيم كيناز سيرين
 

                   39:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001437GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17011/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6842/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         09/2005/     02 11/218949       
 ،اوربانسيك. مايكل ا - 2،فالديمير فريدمان -1: المخترعون] 72[
 ميريام . جاي اس -3
شارع ويست   1600، . كيمي ، انك -سود :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، كنتاكي، لويس فيل،40210، هيل
 العمار  ابراهيمسليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/26, 23/32, 23/72, 23/16 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/068119 A )DEGUSSA ]DE[; 
STOCHNIOL GUIDO ]DE[; GAUDSCHUN 
KURT-ALF) 06 September 
- US 5108973 A )SATEK LARRY C ]US] et al.) 28 
April 1992  
  

 
 
 

 
 

  الخطيبعبد هللا: الفاحص 
 مولد للحرارة غير فعال حفزيا وعملية محسنة لنزع الهيدروجين] 54[
يشتمل . بنظام محسن لطبقة محفز لنزع الهيدروجين إلنتاج األوليفينات يستخدم أسلوب معالجة تقليدييتعلق االختراع  :الملخص ] 57[

أو  5أو المجموعة  4نظام طبقة المحفز على محفز لنزع الهيدروجين يشتمل على مكون فعال يتم اختياره من أكسيد لفلز من المجموعة 
رها من أكسيد ألومنيوم، ومركبات ألومينا، وألومينا أحادية الهيدرات، وألومينا ثالثية وتوليفات منها ومادة حاملة يتم اختيا 6المجموعة 

سيليكا، ومركبات ألومينا إنتقالية، وألفا ألومينا، وسيليكا، وسيليكات، وألومينات، ومركبات هيدروتالكيت محمصة،  –الهيدرات، وألومينا 
ملة أولى يتم اختيارها من أي مادة تكون غير فعالة حفزياً عند تعرضها لظروف ومركبات زيوليت، وتوليفات منها مخلوطة مع مادة خا

تفاعل يمكن أن تؤثر على نزع هيدروجين األوليفينات والتي لها كثافة عالية وسعة حرارية عالية وتكون غير قادرة على إنتاج الحرارة 
يزيائي لمحفز نزع الهيدروجين باإلضافة إلى المادة الخاملة األولى مع أثناء أي مرحلة من عملية نزع الهيدروجين، ويتم بعد ذلك الخلط الف

مكون ثانوي يشتمل على مادة خاملة مولدة للحرارة ومادة حاملة قادرة على حمل المادة الخاملة المولدة للحرارة، وحيث يكون المكون 
تكون الكوك ويولد الحرارة بعد تعرضه لظروف تفاعل مختزله الثانوي غير فعال حفزياً بالنسبة لتفاعل نزع الهيدروجين أو للتكسير أو ل

 .أو مؤكسدة/و
 

 10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001438: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14383/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6846/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     2006/6286 
102005023975.7 

20/05/2006 
20/05/2005 

 مكتب البراءات الخليجي
 ألمانيا

يوخين  - 3،الكساندر مي -2 ،يودو جروب -1: المخترعون] 72[
 سونكي بروكير  - 6،بيرند فوجل - 5،هيرمان سيجيرت -4 ،اكيرمان

، Kirschenallee، ام بي اتشروم جي  : مالك البراءة] 72[
64293 ،Almania - Darmstadtألمانيا ، 

 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 67/327, 69/54, 67/00, 69/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0429800 A )MITSUBISHI GAS CHEMICAL 
COMPANY .INC) 05 June 1991 
  

 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير ألكيل ميث أكريالت] 54[
األسترة التحويلية أللكيل  :أكريالت، تشتمل على الخطوات التالية) ميث(يتعلق االختراع الحالي بعمليات لتحضير ألكيل  :الملخص ] 57[

وكسي الكربوكسيلي، هيدر -أكريالت وحمض ألفا) ميث(أكريليك للحصول على ألكيل ) ميث(هيدروكسي كربوكسيالت باستخدام حمض  -ألفا
 .أكريليك) ميث(هيدروكسي الكربوكسيلي للحصول على حمض  -ونزع الماء من حمض ألفا

 )1(شكل 
 

 2: عدد األشكال     22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001439GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18576/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6847/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     2005/06977 
    2005/069 

31   /08/2005     
2005/08/31       

              جنوب أفريقيا     
  جنوب أفريقيا

، جريجر - 2،جيمس كريستوفل، كراوس -1:  المخترعون] 72[
 ايفان فيليب 

 1 ،ليمتد) بروبريتاري(ساسول تكنولوجي  : مالك البراءة] 73[
 نوب افريقياج، جوهانسبرج، روسي بانك، ستيورد افنيو

 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/50, 29/16, 5/333, 2/66, 15/107 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/037751 A )SHELL OIL CO ]UD[; 
AYOUB PAUL MARIE ]NL[; DIRKZWAGER 
HENDRIK ]NL[; MUR( 28 April 2005 
- WO 2004/080926 A (SASOL TECH PTY LTD 
]ZA[; GREAGER IVAN ]ZA[; SCHOLTZ JAN 
HENDRIK ]ZA[) 23 September 2004 

 
 
 
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 إنتاج كحوالت بمرتبة منظف] 54[
. )alkyl benzene(والكيل بنزين(alcohols)كحوالت / (aldehydes)إلنتاج ألدهيدات  (process)يتعلق االختراع بعملية:الملخص]57[

له متوسط (paraffins) وبارافينات  (olefins)محتوي على أولفينات  (hydrocarbon)طبقا لالختراع، فإن تيار تغذية هيدروكربون 
 ،Fischer – Tropschلكل جزيء، نموذجيا مشتق من منتج التكثيف من تفاعل  18إلى  10من  (carbon atoms)عدد ذرات كربون 

. كحوالت وبارافينات/ لتوفير منتج فورميلية مائية محتوي على ألدهيدات (hydroformylation)ورميلية مائية يتم إخضاعه لتفاعل ف
إن تيار البارافين . كحول وتيار بارافين/ كحول عن البارافينات في منتج الفورميلية المائية لتوفير تيار منتج ألدهيد/ ينفصل منتج ألدهيد

لتشكيل منتج إزالة هدرجة محتوي على  (dehydrogenation)لمائية عندئذ يخضع لتفاعل إزالة هدرجة المنفصل عن منتج الفورميلية ا
 .لتحويل األوليفينات إلى الكيل بنزين (alkylation)أولفينات وبارافينات ويخضع منتج إزالة الهدرجة لتفاعل الكيلية 

 
 2: عدد األشكال                     14:الحماية  عدد عناصر
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 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18578/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6848/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 جنوب أفريقيا        08/31/    2005      2005/06978
 جيمس كريستوفل ، كراوس : المخترع] 72[
 1 ،ليمتد) بروبريتاري(ساسول تكنولوجي :  مالك البراءة] 73[

 جنوب افريقيا، جوهانسبرج، روسي بانك، ستيورد افنيو
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/50, 5/333, 2/66, 15/107, 29/16 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/037751 A )SHELL OIL CO ]US[; 
AYOUB PAUL MARIE ]NL[; DIRKZWAGER 
HENDRIK ]NL[; MUR( 28 April 2005 
- WO 2004/080926 A )SASOL TECH PTY LTD 
]ZA[; GREAGER IVAN ]ZA[; SCHOLTZ JAN 
HENDRIK ]ZA[) 23 September 2004 
  

 
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 إنتاج كحوالت بمرتبة منظف] 54[
يخضع تيار تلقيم . (aldehydes)أو ألدهيدات /و (alcohols)إلنتاج كحوالت  (process)يتعلق هذا االختراع بعملية   :الملخص ] 57[

٪ 5، نموذجيا فيها أكثر من (olefins)وأولفينات  (paraffins)يحتوي على بارافينات  (hydrocarbon feed stream)هيدروكربون 
مختلف عن العدد الكلي  (carbon atoms)من الحجم من جزيئات األولفين في تيار تلقيم الهيدروكربون بها عدد كلي من ذرات الكربون 

هيدروكربون، يخضع لتفاعل فورميلية في تيار ال) بعدد الكربون(األكثر وفرة في ذرات الكربون ) يفضل ثالثة(لذرات الكربون لألولفينين 
تنفصل عندئذ البارافينات في منتج . أو ألدهيدات/تتحول فيه األولفينات إلى كحوالت و (hydroformylation reaction)مائية 

يتعلق . الغليان أو األلدهيدات بتقطير عند درجة حرارة غليان ثابتة في عمود تقطير ثابت درجة حرارة/الفورميلية المائية عن الكحوالت و
ألدهيدات عن بارافينات في تيار تلقيم هيدروكربون في عمود تقطير ثابت درجة حرارة الغليان / االختراع أيضا بطريقة لفصل كحوالت

 .باستخدام مادة معلقة في مائع متحرك قطبية ومتوسطة درجة حرارة الغليان
  
 

  1: األشكالعدد                   23:الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001441: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17433/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6854/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي    2005/09/05   05255418.5  
 - 3،فابيان سيبردت - 2،دومينيك جان -1: المخترعون] 72[

 اميي . توماس اف
، انيوس مانفاكتشرينج بيلجوم ان في: مالك البراءة] 73[

Scheldelaan 48 2 ،B-2040 ،Antwerpenبلجيكا ، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/02, 297/08; C08L 23/08  

 :المراجع ] 56[
- EP 1201713 A )ATOFINA RESEARCH; 
SOLVAY POLYLEFINS EUROPE-BELGIUM) 
02 May 2002 
- EP 1201711 A )ATOFINA RESEARCH; 
SOLVAY POLYLEFINS EUROPE-BELGIUM) 
02 May 2002 
- WO 02/102891 A (SOLVAY POLYOLEFINS 
EUORPE-BELGIUM; MATTIOLI, VIRGINIE; 
SIBERDT, FABIA( 27 December 2002 
- EP 0739909 A (SOLVAY POLYOLEFINS 
EUORPE-BELGIUM) 30 October 1996 
- EP 0603935 A (SOLVAY POLYOLEFINS 
EUORPE1-BELGIUM) 29 June 1994 
- EP 1359192 A )SOLVAY ]BE[( 05 November 
2003  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 تركيبة بوليمر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوضيح تركيبة مناسبة الستخدامها في أنابيب الضغط وتجهيزات األنابيب المشتملة على بوليمر  :الملخص ] 57[

، ومعامل 3م/كجم 956إلى  935من  ألفا أوليفين له كثافة طبيعية تتراوح C4-8بالوزن من %  5إلى  0.5إيثيلين ومقدار يتراوح من 
باسكال  2500ال تزيد عن ) ( م،  190ْثانية و/ راد 100دقيقة، و لزوجة ديناميكية للمعقد عند  10 – 0.15يتراوح من  MI5انصهار  

ويتم تحديدها  ،)( م  190ْثانية / راد 0.01ثانية عند . ، ولزوجة ديناميكية للمعقد يتم قياسها بالباسكالثانية، وعالقة بين 
ومقاومة إلجهاد الشروخ نتيجة الظروف البيئية يتم قياسها باختبار أنبوب محزز يُجرى وفقاً لـ  بالمعادلة 

ومن المفضل أن يكون . ساعة 1000بار أو أعلى من  9.2 م وضغط يصل إلى  80ْعند  SDRمم  110أنبوب  11على  
C4-8  1(شكل  .أوكتين -1بنتين، أو  -1هكسين، أو  -1ألفا أوليفين عبارة عن( 
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001442: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18590/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6871/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بي المكتب األورو   09/2005/     08    05019593.2     
 إيرمانو فيليبي  : المخترع] 72[
فيا جوليو بوكو  ،. ايه. ميثانول كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[

 سويسرا ،بيسو ،لوغانو، 6900-سي اتش  ،6،بيلي
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
 Int. Cl.7: B01D 53/00; B01J 8/00, 19/00; C01B 
3/50, 3/00; C07C 29/00, 29/151, 31/00, 31/04  

 :المراجع ] 56[
- EP 0849245 A (KVAERNER PROCESS 
TECHNOLOGY LIMITED( 24 June 1998 
- WO 2005/058783 A (EXXONMOBIL 
CHEMICAL PATENTS INC; HERSHKOWITZ, 
FRANK; LATTNER, JAMES, R( 30 June 2005 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 ووحدة إلنتاجة، طريقة إلنتاج الميثانول] 54[
والبخار في قسم إعادة تشكيل أولي من أجل يتعلق االختراع بعملية لتخليق الميثانول، يتم فيها تفاعل الغاز الطبيعي  :الملخص] 57[

، وبعد ذلك يتفاعل الخليط الغازي في قسم CH4فئة و بكميات وفيرة متكا H2و  CO2و  COالحصول على خليط غازي يشتمل على 
التخليق والتغذية به  من قسم CH4و  H2و  CO2و  COتخليق من أجل الحصول على الميثانول، ويتم تصريف تيار غازي يشتمل على 

 CO2و  COلى وطور غازي ثاٍن  يشتمل ع H2من أجل الحصول على طور غازي أول يشتمل بشكل أساسي على  H2إلى وحدة لفصل 
 CH4و  CO2و  CO، كما تتميز العملية بأنه تتم إعادة تدوير الطور الغازي الثاني المشتمل على H2وخاٍل إلى حٍد كبير من  CH4و 

 . إلى قسم إعادة التشكيل األولي H2والخالي إلى حٍد كبير من 
 

 1: عدد األشكال              8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001443: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14618/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 31/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6880/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان          12/09/2005 2005-264274   
ماسارو  - 3،ليوند لينبيرغ - 2ميليسا لن، -1: المخترعون] 72[

 ،ميشيل برناتشيز - 6،اكساوهونج بان - 5،مارك النكاو - 4،يوشيو
. ايرك ان -10 ،ريوزو كورودا -9 ،بينج ساي - 8،سانجيتا راجي -7

 براون . سي
 9-3يرجي سنتر ، بتروليوم ان -1:  مالكو البراءة] 73[

Toranomon 4-chome ،Minato-ku، ،Tokyo،2 ، اليابان- 
-Horikawa 580جيه جي سي كاتاليستس اند كيميكالز ليمتد ، 

cho ،Saiwai-ku ،Kawasaki-shi ،0 ،Jordan - 
Kanagawa ، 

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/16, 35/10; C10G 45/04, 47/18, 
47/20 

 :المراجع ] 56[
- JP 2001-170489 A (DIRECTOR GENERAL of 
NATIONAL INSTITUTE of ADVANCED 
INDUSTRIAL SCIENCE and TECHNOLOGY( 
26 June 2001 
- JP 9-502416 A (PQ CROP.) 11 March 1997 
- JP 2933708 B2 (CATALYSTS & CHEMICALS 
INDUSTRIES CO., LTD.( 16 August 1999 
- JP 3684265 B2 (CATALYSTS & CHEMICALS 
INDUSTRIES CO., LTD.( 17 August 2005 
- JP 2002-255537 A ( NATIONAL INSTITUTE 
OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY( 11 September 2002 
- JP 3341011 B2 (NATIONAL INSTITUTE OF 
ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY) 05 November 2002 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 تركيبة حفزية للمعالجة الهيدروجينية للهيدروكربونات وطريقة لتلك المعالجة] 54[
حمل مكون فلزي خاص  يتم فيهايتعلق االختراع الحالي بتركيبة حفزية للمعالجة الهيدروجينية للهيدروكربونات والتي  : الملخص] 57[

 Yمقحم به ألومنيوم وتيتانيوم وأكسيد غير عضوي مسامي، ويتميز الزيوليت  Yزيوليت  بالهدرجة على مادة حاملة تشتمل على
أو أكثر، و % 95نسبة التبلُّر ) ب(أنجستروم، و  24.60إلى  24.25في الحدود من ) UD(بعد خلية الوحدة ) أ: (بالخواص المميزة التالية

 600لمجموعة مسام كل منها له قطر ) PVt(حجم المسام الكلي ) د( جم أو أكثر ، و/2م500تبلغ ) SA(مساحة السطح النوعية ) ج(
 100لمجموعة مسام لكل منها قطر في الحدود من ) PVm(حجم المسام ) هـ(جم، و / مل7.0إلى  0.45أنجستروم أو أقل في الحدود من 

إلى  35مسام لكل منها قطر يتراوح من  لمجموعة) PVs(حجم المسام ) و(جم، و / مل 4.0إلى  0.1أنجستروم في الحدود من  600إلى 
النسبة المئوية لذرات األلومينوم رباعية التنسيق مقابل ذرات األلومنيوم ) ز(جم، و / مل0.15إلى 0.03أنجستروم في الحدود من  50

 )1(شكل . ذرة أو أكثر% 60الكلية في الزيوليت، تبلغ 
 

  5:عدد األشكال             3 :الحماية  عدد عناصر
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  2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14987/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 21/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6886/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 - 3كينج يانج، -2 جينسن،. مايكل دي -1:  المخترعون] 72[

 كوموديني جاياراتن 
شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي ،  : مالك البراءة] 73[

10001 Six Pines Drive ،The Woodlands ،77380  ،
Texasأمريكا ، 

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/22; B01J3 1/14; C08F 10/00; 
CO8F 4/6592; C07F17/00  

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/087770 A ) LG CHEMICAL LTD 
]KR[; LEE KI-SOO ]KR[; LEE EUN-JUNG) 14 
October 2004  
- US 2005/153830 A1 )JENSEN MICHAEL D ]US[ 
et al.) 14 July 2005 
- US 2005/159300 A1 )JENSEN MICHAEL D ]US[ 
et al.) 21 July 2005 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية وحفازات بلمرة إلنتاج بوليمرات ثنائية النسق في مفاعل مفرد] 54[
، حاملة–مادة منشـِّطة، مركب متالوسيني ثانٍ ، يزود االختراع الراهن تراكيب حفازات تشتمل على مركب متالوسيني أول :الملخص ] 57[

 .يينيل حلقي تستخدم إلنتاج متعددات األولفينكما يزود االختراع طريقة محسنة لتحضير متراكبات بنتاد. ومركب ألومنيوم عضوي
 

 4: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001445: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14544/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6928/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 احمد ابراهيم مبارك المبرد :  المخترعون] 72[
، االدارة الوطنية احمد ابراهيم مبارك المبرد :   مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعودية  -11495الرياض  22469ص ب للري، 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A47K 3/28; A47K 7/00  

 :المراجع ] 56[
- CN 2053494U)HE,JINXIANG) 28 February  
1990 
- KR 20040087393 A (SEO YOUNG DAE) 14 
October 2004 
- CN 1034485 A (ZHAO,NAN) 09 August 1989 
- US 2008141453 A1 (HOCHENG CORP) 19 June 
2008 

 
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 حلقة الوضوء المتكاملة األوتوماتية] 54[
سيل ذات تصرف مياه منخفض جدا لغ( nozzles ) يتعلق اختراع حلقة الوضوء المتكاملة األوتوماتيكية باستخدام منفثات :الملخص ] 57[

 .أعضاء جسم اإلنسان لتأدية عملية الوضوء
 لتكونا، المنفثات تم تركيبها داخل حلقة اسطوانية علوية وأخرى سفلية مفتوحتين لألسفل ومركبتين رأسيا فوق بعضهما داخل صندوق حر

 ). 7،  1( مالئمتين لغسل أعضاء جسم اإلنسان عند تأدية الوضوء في حالة الجلوس أو الوقوف كما هو موضح في الشكلين 
 كما الحق بآلية االختراع مجفف، م  28ºم و  25ºتم تجهيز آلية االختراع بمبرد وسخان كهربائي  لتثبيت درجة حرارة مياه الغسل مابين 

 .وق نفايات وحامل كيسان وعلبة صابون سائلهواء ومبرد مياه شرب وصند
يتم التحكم في تشغيل آلية االختراع  بواسطة حساسات ضوئية تعمل أوتوماتيكيا عند إدخال  العضو المراد غسله أو تجفيفه أو في حالة 

 .خدمة مياه الشرب 
لغسيل أو التجفيف أو آلية خدمة مياه الشرب أو علبة بحيث تكون آلية ا، يتم ضبط ارتفاع آلية االختراع بواسطة جهاز كهربائي ميكانيكي 

 .الصابون قابلة للرفع والخفض لكي تمكن من استخدام آلية االختراع لكافة الفئات البشرية بمختلف أعمارها وأطوالها
الوقت المستغرق في  ٪ وتقليل 80تهدف آلية االختراع إلى تقليل كمية المياه المستهلكة في أداء عملية الوضوء بنسبة قد تصل إلى 

 الشرعية أو الصحية المتعلقة بها انجازها دون اإلخالل بالضوابط
 

       7:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001446GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17601/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 04/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6929/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال      09/2005/      20    2005-272557     
 -3 ،هيروشي هاتشيا -2 ،شينسوكي فوكوكا -1:  المخترعون] 72[

 هيرونوري مياجي 
، 2-1أساهي كاساي كيميكالز كوربوريشن ،  : مالك البراءة] 73[

 طوكيو، اليابان - 8440-100كو،  -تشوم، كيودا  -1تشو  -يوراكو
 كدسة علي ناصر : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 27/02, 29/128, 31/20, 68/06, 69/96 

 :المراجع ] 56[
- WO 2000/51954 A1 (ASAHI KASEI CORP.) 06 
September 2000 
- WO 99/64382 A1 (ASAHI KASEI CORP.) 16 
December 1999 
- JP 2002-371037 A (MITSUBISHI CHEMICAL 
CORP.) 26 December 2002 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عملية إلنتاج كربونات ثنائي االلكيل وثنائي األولفينات] 54[
وثنائي  )dialkyl carbonate(إن من أغراض االختراع الحالي هو أن يوفر، في حالة إنتاج كربونات ثنائي االلكيل  :الملخص ] 57[

 aliphatic monohydric)وكحول أحادي هيدروكسيل أليفاتي  (cyclic carbonate)من كربونات حلقية  (diol)األولفينات 
alcohol) عملية تضمن الحصول على نسبة عالية لتحول الكربونات الحلقية ،(cyclic carbonate) انتقائية عالية لكربونات ثنائي ،

عالي النقاء له معامل نفاذية عال لألشعة  (diol)المنتجة، وثنائي األولفينات  (diol)وثنائي األولفينات  )dialkyl carbonate(االلكيل 
فوق البنفسجية ومحتوى ألديهيد منخفض في نفس الوقت دون إجراء معالجة معقدة مثل التلقيم بالماء في خطوة التنقية بالتقطير لثنائي 

حيث  (diol)وثنائي األولفينات  )dialkyl carbonate(ات ثنائي االلكيل يوضح االختراع الحالي عملية إلنتاج كربون. (diol)األولفينات 
 cyclic)بتفاعل الكربونات الحلقية  (diol)وثنائي األولفينات  )dialkyl carbonate(أنه، عند إنتاج كربونات ثنائي االلكيل 

carbonate)  وكحول أحادي الهيدروكسيل األليفاتي(aliphatic monohydric alcohol)  معا في وجود حفاز في مفاعل األسترة
زمن استغراق (االنتقالية مشتمال على عمود التقطير المستمر متعدد المراحل من النوع المزود بصواني، يتم التحكم في ظروف التفاعل 

 .في عمود التقطير بصورة مالئمة) التفاعل، درجة الحرارة
 

 2: عدد األشكال            4: الحماية  عدد عناصر
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جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001447: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18052/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6930/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2005A001738     2005/09/20        ايطاليا 
 - 3كورادو موجانا، - 2ميشيل تيتامانتي، -1:  المخترعون] 72[

 جورجيو بيدرينيلي 
فيا دي  ،.ايه . بي. دي نورا اليترودي اس:   مالك البراءة] 73[

 ايطاليا، 20134ميالنو  1كانزي 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C23F 13/10 

 :المراجع ] 56[
 - WO 92/01824 A )PITHOUSE KENNETH 
BRIAN ]GB[) 06 February 1992 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مصعد منفصل يستخدم في الحماية المهبطية لخرسانة مسلحة] 54[
حماية مهبطية لهياكل خرسانية مسلحة باستخدام مصاعد منفصلة يتم الحصول عليها بدءاً  يتعلق االختراع الحالي بنظام  :الملخص ] 57[

بالتحديد، تعد مصاعد االختراع مناسبة لتركيبها ملفوفة في اسطوانات، بحيث . من طبقة تحتية مسطحة مجعدة ملحومة بمجمع تيار طولي
   .في خرسانة الهيكل المراد حمايته يتوازي محورها مع مجمعات التيار الموضوعة داخل ثقوب مصنوعة

 
  4: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءة  اإلختراع ـ 15 174

)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001448: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18672/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6971/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

102005049717.9 
102006015710.9 

2005/10/14   
2006/04/04   

 المانيا      
 المانيا      

            كريستوف ويكبيكر، -2اكيم فيشر، -1:  المخترعون] 72[
 فرانك ويلز - 5فيرنر بورخاردت، - 3كالوس هوثماكر، - 3
المانية،  -ديجوسا ايه جي :   مالك البراءة] 73[

Bennigsenplatz 1 ،D-40474 ،Germany - 
Dusseldorfألمانيا ، 

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/35; C07C4 5/36; B01J 23/887; 
B01J 23/00; C07C 51/25; C07C 51/265 

 :المراجع ] 56[ 
- US 4267386 A )VANDERSPURT THOMAS H( 
12 May 1981  
- EP 0460932 A2 )MITSUI TOATSU 
CHEMICALS ]JP[( 11 December 1991 
- WO 01/83106 A2 (SAUDI BASIC IND CORP 
]SA[; KARIM KHALID ]SA[; BHAT 
YAJNAVALKYA SUBRAI) 08 November 2001 
 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 مليات لتحضيرهامحفزات أكاسيد مخلوطة لألكسدة الحفزية ألوليفينات الطور الغازي وع] 54[
  ،يتعلق االختراع بمحفزات أكاسيد مخلوطة لألكسدة الحفزية ألوليفينات الطور الغازي والمواد العطرية المعالجة بالميثيل :الملخص ] 57[

نسب وبعمليات لتحضير المحفزات وبتحويل مركبات األلدهيد واألحماض الكربوكسيلية بواسطة هواء أو أكسجين في وجود غازات خاملة ب
 .مختلفة في درجة حرارة وضغط مرتفعين

 
      27 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001449: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14534/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7012/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا            2005/10/04 2005905474     
كليف فيلويل  - 2،ارثر بينجامين او كونور -1:  المخترعون] 72[

 جرينجير 
 ،بوردر بوليفارد 14ارثر بينجامين اوكونور ، :   مالك البراءة] 73[

 ، أسترالياسنبيري ،3429في أي سي 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F03D 1/06  

 :المراجع ] 56[
- US 6899523 B2 (WOBBEN) 31 May 2005 
- US 4415306 A (COBDEN) 15 November 1983 
- US 4915580 A (OBIDNIAK) 10 April 1990 
  

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 توربين هوائي] 54[
ار لتوربين هوائي ذي محور أفقييتعلق االختراع الحال :الملخص ] 57[ وتشتمل الطريقة على تحليل قرص . ي بطريقة لتصميم عضو دوَّ

مشغِّل بواسطة طريقة تصميم مروحة متعاقبة لتحديد سمات النصل، وتتضمن شكل وحجم األنصال، بحيث يتم استخالص أقصى مقدار طاقة 
 . توربين هوائي وتوربين تم تصميمه وفقاً للطريقة كما تم الكشف عن طريقة لتصنيع. من الهواء بأقل سرعة دوران

 
 4: عدد األشكال       18:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001450: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :منح البراءة  تاريخ النشر عن] 45[

 10/14594: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7060/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا       2005/10/19    102005049954.6
جونتر  - 3،الن لي -2 ،كارن تشاندروس -1:  المخترعون] 72[

كارل هاينز  -6 ،جيرهارد زولر -5 ،هوبيرت هوير - 4،مولر
 ،كورين تيرير - 9،ستيفان بيتري -8 ،هانس ماتر - 7،بارنجهاوس

 مينوك هيرفي  -10
فرانكفورت ام 65929--ديافنتيس ،  -سانوفي :  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانياماين
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04, 487/04; A61K 31/437, 
31/519; A61P 3/00, 9/00 

 :المراجع ] 56[ 
 - WO 2005/073199 A )AVENTIS PHARMA 
GMBH ]DE[;ZOLLER GERHARD ]DE[; PETRY 
STEFAN ]DE[; MUEL( 11 August 2005 
- WO 2004/035550 A )AVENTIS PHARMA 
GMBH ]DE[( 29 April 2004 
- WO 02/055083 A )VERNALIS RES LTD ]GB[; 
GILLESPIE ROGER JOHN ]GB[; LERPINIERE 
JOANNE ]G[) 18 July 2002 

 
 

 النصبان نوف: الفاحص 
 مشتقات تريازولوبيريدين كمثبطات إلنزيمات ليبيز وفوسفوليبيز] 54[
 الوصف، بالمعاني والتعريفات المذكورة في Iيتعلق االختراع الحالي بمشتقات التريازولو بيريدين التي لها الصيغة  : الملخص] 57[
 كما يتعلق بأمالحها المستخدمة صيدلياً واستخدامها كمواد طبية 

 
 
 
 
 
 

     27: الحماية  عدد عناصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

177نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001451GC  :رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :منح البراءة  تاريخ النشر عن] 45[

 10/14596: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7237/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2005/11/17 60/737.900     
 فليسك . جوزيف آر - 2،ستيفنز. جويل سي -1:  المخترعون] 72[
ماديسون  330، . موتيف بيوساينسيز انك :  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، نيو يورك ، 10017إن واي ، 31الدور ، افينيو
 األمريكية 

 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
 Int. Cl. 7: C12Q 1/68; G06Q 50/00  

 :المراجع ] 56[
- Bartlett, C. W. WT AL., A Major Susceptibility 
Locus for Specific Language Impairment is 
Located on 13q21, American Journal of Human 
Genetics 2002, 
Volume 71, pages 45-55 
- Morris, A.P. et al., Bayesian Fine-scale Mapping 
of Disease Loci, by Hidden Markov Models, 
American Journal of Human Genetics 2000, 
volume 67, pages 155-169 
- STN File Medline, Abstract number 95251282 & 
Caroti, G. C. et al., Annali Italian di chirurgia, 
1994, volume 65 )5(, pages 517-526 

 نوف النصبان: الفاحص 
 أنظمة طرق التحليل البيولوجي القياسي لدليل أصل المجموعات السكانية أصل المجموعات السكانية] 54[

يتعلق االختراع الحالي بتزويد أنظمة وطرق وجهاز لربط ثابت إكلينيكي مع واحد أو أكثر من مناطق جغرافية متقدمة   :الملخص  ]57[
 لكل فرد من سكان التجربة Xللترشيح في الجينات البشرية ويكون دليل أصل السكان معرفاً في سكان تجربة اعتماداً على نوع الجين 

تمثل عدد  K، حيث Kمما هي ألي عدد صحيح من  K=1لدليل أصل السكان تكون أكبر في   الالحقةأن االحتمالية بحيث 
 .المجموعات السكانية الفرعية في دليل أصل السكان

له لكل فرد  Xالجين ) i(ثم يتم القيام بتحليل لشكل الجين الطافر بين . ويقاس الثابت اإلكلينيكي لكل فرد له عالقة مع دليل أصل السكان
الثابت اإلكلينيكي المعرف لواحد أو أكثر من المناطق الكروموسومية المرشحة في الجينات البشرية المرتبط ) ii(عالقة بدليل أصل السكان و

 .مع الثابت اإلكلينيكي
 

 5: عدد األشكال           88: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001452GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17015/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7241/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 فدريكو زاردي : ع المختر] 72[
بوكو ،فيا جوليو ، . ايه. يوريا كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[

 ، سويسرالوغانو -بيسو -6900-سي اتش ، 6 ،يبيل
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 10/00, 19/24; C07C 273/04, 73/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/00466 A1 (DSM N.V. et al.) 06 January 
2000 

- WO 03/029196 A1 (DSM N.V. et al.) 10 April 2003 
  

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 عملية إلنتاج اليوريا ووحدة إنتاج متعلقة بذلك] 54[
يتعلق االختراع بعملية إلنتاج اليوريا من األمونيا وثاني أكسيد الكربون، تم جعلها تتفاعل عند ضغط عاٍل سابق التحديد  :الملخص ] 57[

مناسب، والحصول على محلول مائي يشتمل على يوريا، وكربامات أمونيوم، وأمونيا، واستخالص الكربامات ) 12(في مفاعل تخليق 
واألمونيا من المحلول المائي من خالل خطوات تحلل الكربامات والفصل الحراري لألمونيا وثاني أكسيد الكربون المنتج بهذه الطريقة، في 

، )12(خاص، وإعادة تدوير الكربامات إلى مفاعل التخليق ) 16(ك إلى الكربامات، في مكثف خاص، وإعادة تكثيفهم بعد ذل) 14(فاصل 
ويتم تنفيذ جميع هذه الخطوات، سوياً مع تفاعل تخليق اليوريا، بشكل أساسي عند نفس الضغط العالي؛ وتشتمل العملية على الخطوات 

 :األخرى التالية
 ؛ و)12(لى مفاعل التخليق إدخال أكسجين كابت للفعالية الكيميائية إ -
المذكور يشتمل على ثاني أكسيد الكربون غير المتفاعل وأمونيا وأكسجين كبت ) 12(استخالص انبعاث غازي من المفاعل  -

 الفعالية الكيميائية؛ و
على األقل  ، لكبت الفعالية الكيميائية لجزء)14(الفاصل ) ب14(إلى قاعدة ) 21(تغذية االنبعاث الغازي من مفاعل التخليق  -

 ).14(من داخل الفاصل 
 

 2: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001453: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18545/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7269/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال      11/2005/     14     05025682.5     
 - 3،هولزل رينهولد - 2،شونبيرجر مانفريد -1:  المخترعون] 72[

 بوير ستيفان  - 5،مولر إيفا - 4،ستينبوير مانفريد
،  252، ليوبولدستراسه .ليندي اكتنجسلشافت :  ك البراءةمال] 73[

 ميونخ، ألمانيا - 80807
 نجدت بازارباشىأحمد : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28D 7/04; F28F 9/013 

 :المراجع ] 56[
 - US 5186247 A (GUTEHOFFNUNGSHUETTE 
MAN ]DE[) 16 February 1993 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 مبادل حراري ملفوف حلزونيا] 54[
مبادل حراري ملتف حلزونيا يشمل تعدد من األنابيب المدورة حلزونيا حول أنبوب لب في واحد أو أكثر من طبقات أنبوبية  :الملخص ] 57[

، وهي تنظم بحيث أنه أثناء التشغيل .تكوين حزمة في شكل أسطوانة مجوفة ، و تجويف يحدد حيز خارجي حول األنابيب و ) 7،  4(مركزة 
. واحد منها يتدفق خالل الجزء الداخلي  من األنابيب و اآلخر يتدفق خالل الحيز الخارجي  ،ئعين على األقلماالحرارة تنقل بين تيارين 

و نصف قطريا  الذي يشمل مادة معدنية يرتب في الجزء الداخلي من التجويف) ب  1أ ،  1( مكون مرن واحد على األقل غير ناقل للحرارة
 .خارج الحزمة 

 
 2: عدد األشكال                       13:الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001454GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17443/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7285/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   MI2005AOO2268 2005/11/28               إيطاليا    
     ،الورا بيرون - 2،دانيلو بيرناسكووني - 1: المخترعون] 72[
 انريكو فالتولينا  -3
-20154، فيا مسيناايه ، . بي. بتيسينو  اس :  مالك البراءة] 73[

 ايطاليا ، ميالنو،  38
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl7: H04L 12/28 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/086111 A1 (AKIYOSHI KUNIHIRO 
]JP[) 08 May 2003 
- US 2005/172118 A1 )NASU MASAMI ]JP[) 04 
August 2005 
- US 2003/050008 A1 )PATTERSON DAVID P 
]US[ et al. PAATTERSON DAVID P ]US[ et al.) 
13 March 2003 
 

 
 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 طريقة تهيئة ألجهزة ذات هيئات افتراضية] 54[
، يتم إليه )11(عام من سلكين  SCSويشتمل على موصل  SCSيتعلق االختراع الحالي بطريقة تهيئة لنظام : الملخص : الملخص ] 57[

األنوار الخ، تحقق بواسطة هيئات افتراضية مخزنة في  تمثل وسائل تشغيل، ووسائل تحكم، ووسائل خف) 16(توصيل أجهزة قابلة للتهيئة 
باستخدام هيئات مادية  حالية،  SCS نفسها، وتكون وسيلة التركيب لذلك قادرة على اختيار سواء تهيئة تمديد) 16(ذاكرة داخل األجهزة 

 .أو معدة مماثلة) 10(أو كاسب شخصي  PDAأو باستخدام الطريقة الجديدة بمساعدة 
 

 1: عدد األشكال             9: الحماية  صرعدد عنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001455: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14385/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7322/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 وروبيألالمكتب ا         07/12/2005          05257513.1       
 جيجسبيرت جان فان - 2،جيرارد جروتفيلد -1:  المخترعون] 72[

 هيرنجين
   ،.في. يونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترناش : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر 2596، 30 كاريل فان بيلندتالن
 العماريم براهإسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/86, 53/86; C10L 3/10, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/120223 A1 )SHELL INT RESEARCH 
]NL[; CAREL VAN BYLANDTLAAN ]NL[( 16 
November 2006 

 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 عملية لنزع مركبات الكبريت وثاني أكسيد الكربون من تيار غازي] 54[
 يار غازي يشتمل على مركبات كبريتيتعلق االختراع الحالي بعملية لنزع مركبات الكبريت وثاني أكسيد الكربون من ت : الملخص] 57[

 :ةومركبات ميركبتان، وتشتمل العملية على الخطوات التاليجين تحتوي على كبريتيد هيدرو
ن وأي ثاني أكسيد كربون وجزء من مركبات ميركبتا جينغسل تيار الغاز باستخدام محلول غسيل أمين مائي لنزع كبريتيد الهيدرو) أ(

 للحصول على تيار غاز منقي أول؛
على تيار غاز منقى والحصول  تمرير تيار الغاز المنقي األول خالل منخل جزيئي واحد أو أكثر لنزع مركبات الميركبتان بشكل إضافي) ب(

 ثان؛
 و ؛بمحفز هدرجة للحصول على تيار غاز منقي ثالث جينهيدرومالمسة تيار الغاز المنقى الثاني وتيار ) ـج(
 .واحدة أو أكثر للحصول على غاز منقىجين تمرير تيار الغاز المنقى الثالث خالل طبقة نزع كبريتيد هيدرو) د(

 .العملية ويوفر االختراع أيًضا طريقة لبدء تلك
 

 1 :عدد األشكال      13: عدد عناصر الحماية 
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001456GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18629/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7348/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  بيوالمكتب األور        2005/12/09     05111883.4 
 روبرت مارتيجن هاردفيلد :   المخترع] 72[
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[
 ،Carel van Bylandtlaan 30 ،2596 HR ،Holland - 

The Hagueهولندا ، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00; C07C1/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2602810 A )MONTGOMERY CHARLES W. 
et al. ) 08 July 1952 
- US 2004/0077736 A1 )SASOL TECHNOLOGY 
LTD. et al.) 22 April 2004 
- WO 2004/015028 A1 (AIR PROD & CHEM et 
al.) 19 February 2004  

 
 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقــة لبدء عملية إلنتاج هيدروكربونات من غاز تخليق] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لبدء عملية ذات حالة مستقرة إلنتاج هيدروكربونات غازية عادة وسائلة عادة، وصلبة  :الملخص ] 57[

تحويل غاز التخليق حفزيًا في مفاعل تحويل واحد أو ) 2(توفير غاز تخليق؛  (1)   :عادة اختياريًا من غاز تخليق تتضمن الخطوات التالية
استخدام جزء  3)(و ، وصلبة عادة اختياريًا، أكثر عند درجة حرارة مرتفعة وضغط للحصول على هيدروكربونات غازية عادة وسائلة عادة

التحويل ) مفاعالت(معاد تدويره حيث يُعاد إدخاله في مفاعل كتيار ) 2(على األقل من الهيدروكربونات الغازية الناتجة في الخطوة
قبل إعادة إدخاله في ) 3(؛ تتضمن الطريقة خلط تيار هيدروجين مع التيار المعاد تدويره المستخدم في خطوة (2)المستخدمة في الخطوة

تدويره باقتراب نشاط المحفز المحول لغاز  ، حيث يتم خفض كمية التيار المعاد)2(التحويل المستخدمة في الخطوة ) مفاعالت(مفاعل 
 .التخليق من حالة مستقرة

 
       10 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001457: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011      31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18608/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7381/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 جنوب أفريقيا         12/2005/     14 2005/10181     
 - 3،برام فان ديك -2، بارانجوثي مودليار -1:  المخترعون] 72[

 -5 ،تريستان ايريك هان - 4،جوهاني جوتشيمو جيلدينهويس
 جيمس كريستوفيل كروز 

 ، ليمتد) بروبريتاري(تيكنولوجي  ساسول:  مالك البراءة] 73[
جنوب افريقيا، وهانسبرجج، روسي بانك، ستيورد افنيو  

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/82, 45/73; B01D 3/00  

 :المراجع ] 56[
- ONOUE. et al. Why Not Do It in One Step? The 
Case of MIBK. Chemtech. January 1977 pages 36-
39. 
  

 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 طريقة وجهاز إلنتاج ميثيل أيزو بيوتيل كيتون نقي] 54[
 تشتمل على إخضاع تيار تغذية يحتوي على ) MIBK(يتعلق االختراع بطريقة إلنتاج ميثيل أيزو بيوتيل كيتون نقي  :الملخص ] 57[

MIBKلي يحتوي على ويتم سحب منتج سف. وشوائب إلى إجراء تقطير أول يتم استخالص أسيتون منهMIBK تتم التغذية . وشوائب
. سائل –بهذا المنتج السفلي إلى عمود تقطير ثان، حيث يتم سحب بخار منتج علوي، وتكثيفه، والتغذية به إلى وحدة علوية لفصل سائل 

بجزء إلى عمود تقطير التغذية سائل إلى عمود التقطير الثاني وتتم  –تتم التغذية بجزء من الطور العلوي من الوحدة العلوية لفصل سائل 
تتم التغذية بالمنتج المكثف إلى نفس . يتم سحب بخار منتج علوي من العمود الثالث والذي يتم تكثيفه في نفس المكثف المذكور. ثالث

راع بجهاز يتعلق أيضاً هذا االخت. النقي من عمود التقطير الثالث MIBKسائل المذكورة، ويتم سحب  –الوحدة العلوية لفصل سائل 
  .  يستخدم في تلك الطريقة

 
 2: عدد األشكال                 26 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001458: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14381/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7382/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  جنوب أفريقيا          2005/12/14           20051214        
 - 3،برام فان ديك - 2،بارانجوثي  مودليار -1:  المخترعون] 72[

جوهاني  -5 ،تريستان ايريك هان - 4،جيمس كريستوفيل كروز
 جوتشيو جيلدينهويس 

 ، ليمتد ) بروبريتاري(تيكنولوجي  ساسول:  مالك البراءة] 73[
 جنوب افريقيا، جوهانسبرج، روسي بانك، ستيورد افنيو 1
  العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/82, 49/04; B01J 8/00 

 :المراجع ] 56[
- ONOUE et al.: "Why not do it in one step – the 
case of MIBK" 
CHEMTECH, 1997, Pages 36-39 
- US 2003/0652271 )SAAYMAN NELIS ]ZA[ et al. 
SAANYMAN NELIS ]ZA] et al.( 3 April 2003 
- US 3 953 517 A )CHHMITT KARL et al. ( 27 
April 1976 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقــة وجهاز إلنتاج ميثيل أيزو بيوتيل كيتون نقي] 54[
 تشتمل على إخضاع تيار تغذية يحتوي على ) MIBK(يتعلق االختراع بطريقة إلنتاج ميثيل أيزو بيوتيل كيتون نقي : الملخص ] 57[

MIBKوتتم التغذية بالمنتج السفلي من إجراء التقطير األول إلى وحدة لفصل . يتم استخالص أسيتون منه وشوائب إلى إجراء تقطير أول
. سائل إلى النطاق العلوي من عمود التقطير الثاني إلنتاج منتج علوي –عضوي من وحدة لفصل سائل سائل وتتم التغذية بالطور ال –سائل 

 من عمود MIBKسائل المذكورة ويتم سحب المنتج السفلي المحتوي على  –يتم تكثيف المنتج العلوي المذكور إلى وحدة لفصل سائل 
ويتم  مود تقطير ثالث، حيث يتم سحب شوائب ذات درجة غليان مرتفعة كمنتج سفلي،يتم التغذية بهذا المنتج السفلي إلى ع. التقطير الثاني

   . يتعلق أيضاً االختراع بجهاز يستخدم في تلك الطريقة. نقي MIBKأيضاً سحب 
 

 1: عدد األشكال       21:الحماية  عدد عناصر
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 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14866/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7455/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               2005/12/21          0525887.6        
 بريطانيا               2006/06/12          0611464.9        

ادريانو  -2جيلي رودولف اني سيتسما، -1:  المخترعون] 72[
بيترا اليزابيث دي  - 4كرينج بيتر دي جونج، -3 جاكوب فان ديلين،

 جونج
هاتون  42-40 ،ماثي بي ال سي جونسون:   مالك البراءة] 73[

 المملكة المتحدة، إي إي 8إن   1لندن إي سي ، جاردن
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.8: B01J  23/70, 37/08, 37/12; C01G 1/02, 
3/02, 3/08, 49/02, 51/04, 53/04; C07C 1/04 (2006.01) 

 :المراجع ] 56[
- S. G. Marchetti, "Iron Uniform-Size Nanoparticles 
Dispesred on MCM-41 Used as Hydrocarbon Synthesis 
Catalyst", Hyperfine  Interactione, 2002, Vol. 139-140, Pages  
33-40, XP002427129 
- Bengoa et al., "Iron Oxide Nanoparticles 
Inside the MCM-41 Channels: Study of the Structural 
Stability of the Support", Microporous and Mesoporous 
Materials, 15 September 2005, Elsevier Science Publishing, 
New York, US, Page(s) 153-160, XP005052525, ISSN: 1387-
1811 
- KOHN R et al., "Studies on the State of Iron Oxide 
Nanoparticles in MCM-41 and MCM-48 Silica Materials", 
Microporous and Mesoporous Materials, 18 September 
2003, Elsevier Science Publishing, New York, US, Page(s) 
125-137 , XP004455495, ISSN: 1387-1811 
- EP 0421502 A2 )SHELL INT RESEARCH ]NL[( 10 April 
1991 
- D. L. Huber, "Synthesis, Properties and Applications of 
Iron Nanoparticles", Small, May 2005, Vol. 1, No. 5, Pages 
482-501,  XP002427130 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 طريقة لتحويل نيترات الفلز] 54[
رات الفلز المحمولة إلى أكسيد فلز محمول مناظر وتشتمل على تسخين يتعلق االختراع الحالي بوصف طريقة لتحويل نيت: الملخص ] 57[

وتقدم الطريقة . بالحجم% 5نيترات الفلز كي تتفكك في وجود خليط من الغاز يشتمل على أكسيد النيتريك ولها محتوى أكسجين أقل من 
 .فز أو مادة منتجة للمحفزويكون أكسيد الفلز مفيداً كمح. أكسيد فلز مشتت بدرجة عالية على المادة الحاملة
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 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/14467: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 2010/05/23: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7463/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2005/12/21       60/752.708
آرثر  - 3،جون اكزياو - 2،جونجهوا بان -1:  المخترعون] 72[

جيمس الفريد  - 5،ميشيل جوزيف لوزيو - 4دوجالس بروسيوس،
   ،كندرا لويس نيلسون - 7،ساميت كومار بهاتاشاريا -6 ،ثاوذرس

 جويل توماس آركاري - 9،دون جريجوري ويشكا - 8
فـايـزر برودكـتس إنـك ، إيستـرن بوينـت رود، :  ك البراءةمال] 73[

 الواليات المتحدة االمريكيةجـروتـون،  ،06340كونكتيكـوت 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7 : C07D 47108 

  :المراجع ] 56[
- WO 2005/111016 A )PFITZER PRODUCTIONS 
INC) 24 November 2005 
- WO 2004/056786 A )PFITZER PRODUCTIONS 
INC) 08 July 2004 
- WO 2005/111023 A )PFITZER PRODUCTIONS 
INC) 24 NOVEMBER 2005 

 
 

 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات بيريميدين لمعالجة النمو غير الطبيعي لخلية] 54[
 :Iمن الصيغة  (compound)يتعلق االختراع الحالي بمركب : الملخص ] 57[

 
 :هو مجموعة من الصيغة Arمقبول دوائيا منه، حيث يكون  (salt)أو بملح 

 
،  ،R1 ،R2 ،R13، A ،K ،L1 ،L2 ،W ،Xمن ذلك، حيث يكون  (salt) ، ملحR1 ،R2 ،R13 ،A ،K ،M ،L1 ،L2 ،X ،Y1 ،Y2 ،Qو

Z2 ،Y1 ،Y2 ،Z1 ،Z2 ،M ،Q ،W ،X ،m ،p وq بيريميدين المشتقات  إن. هم كما تحدد هنا(pyrimidine derivatives)  الجديدة
 ييتعلق هذا االختراع أيضا بطريقة الستخدام تلك المركبات ف. الثدييات يمثل سرطان، ف لخلية، يمعالجة النمو غير الطبيع يمفيدة فهذه 

تحتوي على  (pharmaceutical compositions) خاصة اآلدميين، وبتركيبات دوائية الثدييات، يلخلية ف يمعالجة النمو غير الطبيع
 .هذه المركبات
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 GC 0001461: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  10/18574 :ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 2010/11/09: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7501/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 60/752.369 
102005062026.4 

   2005/12/22 
   2005/12/22            

 مريكاأ        
    بريطانيا        

بيتزولدت ،  - 2انجل ، كلوس جوشيم،-مولر -1:  المخترعون] 72[
       ديافنباشر، أرمين، - 4بـيـنـيـتـيـز،. فرانسيسكو ام - 3جوشن،

 مارتين داياتريل،  -6 مارسل باوليت فان ميشيلين، - 5
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ، :   مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.8: C07C 51/43, 57/05 

 :المراجع ] 56[
 -US 6888024 B2  
)BASFAKTIENGESELLSCHA FT ( 03 May 2005 
- US6410785 B1 
(BASFAKTIENGESELLSCHAFT) 25 June 2002 

 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية ألكسدة جزئية لطور غاز حفازة بغير تماثل للبروبيلين إلى حمض األكريليك] 54[
لب���روبيلين حف���ازة بغي���ر تماث���ل ل (gas phase)جزئي���ة لط���ور غ���از  )oxidation(يتعل���ق االخت���راع بعملي���ة ألكس���دة  :الملخ���ص ] 57[      

(propylene)  إل��ى حم��ض أكريلي��ك(acrylic acid) ف��ي غي��اب بروب��ان(propane)    كغ��از مخف��ف خام��ل، فيه��ا ف��ي خل��يط غ��از التفاع��ل   
خ�ام إض�افيا كمص�در للب�روبيلين   (propylene)كش�ائبة ويس�تخدم ب�روبيلين (cyclopropane)البادئ، نتجنب جوهريا البروبان الدائري 

(propylene) . 
   

      38 :الحماية  عدد عناصر
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  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18543/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7548/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان          2005/12/28      380182/2005 
 - 3،ماساكي أويا - 2،ماكوتو تسوبوي -1:  المخترعون] 72[

 تاكاهارو دوماي - 4،جونجي نيموتو
 ،7-1شوجوكو مارين بينتز ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

 هيروشيما، اليابان ،شي -ميلجيشينكاي، اوهتاكي
 يأحمد نجدت بازارباش: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09D 133/02, B32B 27/30, C09D 5/16, 
7/12, 135/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 2002-12630 A )MITSUBISHI RAYON CO., 
LTD.( 15 January 2002 
- JP 2001-11364 A )KANSAI PAINT CO., LTD.( 
16 January 2001 
- JP 7-22237 A (HITACHI CHEMICAL CO., 
LTD.) 13 January 1995 
- JP 2000-109729 A (KANSAI PAINT CO., LTD.( 
18 April 2000 
- JP 2002-241676 A (NIPPON PAINT CO., LTD.) 
28 August 2002 
- JP 11-0323207 A (CHUGOKU MARINE 
PAINTS, LTD.( 26 November 1999 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

طريقة أساس ضد التلف ومادة أساس مع قشرة تغطية ومادة تغطية ضد التلف وقشرة ضد التلف و ب طالء عالي الصالبةتركي] 54[
مجموعة تركيب طالء عالي الصالبة ضد التلف متعددة ألساس وساس وطريقة ضد تلف مادة األلتكوين قشرة تغطية على سطح مادة ا

 التغليف
 :ة مضاد للتلف يتميز باشتماله علىإن المكشوف عنه هو مركب دهان عالي الصالب: الملخص ] 57[

وحدة و) 1أ( carboxylic acid من مونومرة ذو وحدة بنائية مشتق carboxylبوليمر مشترك يحتوي على مجموعة  )أ (
  ،GPCحسب قياس  6,000إلى  1,000 منئي يوله متوسط وزن جز ،قابل للبلمرة) 2أ( من مونومر مركب غير مشبع آخرة بنائية مشتق

لمشترك الذي يحتوي على افي البولمير  carboxylب معدني متعدد التكافؤ قادر على التفاعل مع مجموعة مرك) ب(
 ، و)أ( carboxylic acidمجموعة 

 .عامل مضاد للتلف) ج(
وف يكون تعارف عليه حالياً، والذي سمنفاً والمرتبطة بهذا المجال حسب ما هو آيوجه االختراع المطروح نحو حل المشكالت المذكورة 

 فيما بعد هو موضوع االختراع الحالي أال وهو تقديم طبقة تغطية مضادة للتلف تحقق حمالً أقل على البيئة وتأثيراً أقل على جسم اإلنسان
ضد التلف من استخدامها وقوة آلية ممتازة ومركب دهان مضاد للتلف عالي الصالبة قادر على تكوين مثل هذا النوع  اً وتظهر أداء ممتاز
 .من طبقات التغطية

 
  71:الحماية  عدد عناصر
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 0001463GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18012/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7624/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور           2006/01/20     06250306.5
 ديريك االن كولمان :   المخترع] 72[
طريق تشير إنيوس يورب ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

، ب ب7  16تي دبليو ، ميدليسيكس،ثاميز-أون-سنبري،تساي
 المملكة المتحدة

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: BO1J 8/02 

 :المراجع ] 56[
 - US 3758081 A1 )PRUDHON F, FR( 11 
September 1973 
- US 3895919 A1 )FORSTER et al.) 22 July 1975 
- US 2002/187086 A1 (RAYNAL LUDOVIC et al.) 
12 December 2002 
- US 2003/0316124 A1 (RAYNAL LUDOVIC et 
al.) 13 February 2003  
- US 3593968 A (RAY L. GEDDES) 20 July 1971 
- US 3959420 A (GEDDES et al.) 25 May 1976 
- US 4087497 A )OPITZ et al.) 02 May 1978 
- US 4552727 A )SCHUCHARDT et al.) 12 
November 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مذكورةأنبوب إخماد وجهاز يشتمل على أنابيب اإلخماد ال] 54[
وعلى األقل مخرج به المادة المراد إخمادها لكل أنبوب حيث  Dوله قطر  Lيتعلق االختراع الحالي بأنبوب إخماد له طول : الملخص ] 57[

تكون على  L/Dمتر، و 0,10و  0,04يتراوح من  D :يمرر المخرج المادة المراد إخمادها إلى األنبوب من جانب األنبوب المذكور، وحيث
 .5األقل 

   .أو الجهاز المذكور/ يتعلق أيضا االختراع الحالي بجهاز يشتمل على أنابيب اإلخماد المذكورة، وعمليات باستخدام األنابيب المذكورة و 
 

 2: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001464: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18014/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7637/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         2006/01/25      0601449.2 
 كولين بروم :   المخترع] 72[
المملكه  -اباليد انيرجي برودكتس ليمتد :   مالك البراءة] 73[

بي أي ، كامبريجشاير، بيتر بوروه، وودستون، مورلي وايالمتحده،
 المملكة المتحدة،جي جي  2  9

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.7: F04D 29/30 

 :المراجع ] 56[
 - US 2002/098085 A1 (YOKOYAMA MAKOYO 
]JP[ et al.) 25 July 2002 
- EP 1355064 A1 )CIFARELLI S P A ]IT[( 22 
October 2003 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 دفاعة ومروحة مطورين] 54[
حيث يكون لريشة   ،وتشتمل هذه الدفاعة على ُصرة وواحدة أو أكثر من األرياش ، اع بدفاعة لمروحةق االختريتعل  :الملخص ] 57[

واحدة على األقل جزء داخلي قطري والذي يكون مقطعه له شكل سطح انسياب هوائي وجزء ُمسارع للطرد المركزي والذي يمتد قطرياً 
 . لذي له سطح انسياب هوائي يكون له زاوية هبوب أكبر من جزء المسارعوالجزء ا. للخارج من الجزء الذي له سطح انسياب هوائي
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001465GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/17796: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 27/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7748/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 P2006-032903       2006/02/09           اليابان       
ماسايوكي  - 2،إيكومي هييودوه -1:  المخترعون] 72[

نائوكي  - 5،ياسوشي توميي -4 ،كينجي تاكاناشي -3 ،ماتسـوشـيتا
فوميو  -8 ،توشيهيرو أووكي - 7،هيتوشـي إيكورا -6 ،هارادا

            ،ماساهيرو ساكايتاني - 10،ساواكو أوزاوا - 9،واتانابي
 سو هـو -بيل - 12،ورويشـينورييوكي ف -11

، 1-5، ي سـيـيـاكـو كابوشـيكي كايشـا شـوغا:  مالك البراءة] 73[
، طوكيو، 115،  8543-115كـو، طوكيـو  -كوم، كيتـا-5أوكيمـا 
 اليابان

 خليل ابراهيم النامي : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C07D 311/18; A61K 31/352 

 :المراجع ] 56[
  
- WO 9316064 A1 )BIOSIGNAL KUTATO 
FEJLESZTOE KF ]HU[( 19 August 1993 
- US 200505 4717 A1 )MUTO et al.( 10 MAR 2005 
- WO 0208217 A2 (CHUGAI SEIYAKU 
KABUSHIKI KAISHA ]JP[( 31 January 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 قات كومرين جديدة بفاعلية مضادة للورممشت] 54[
 :ملح مقبول دوائياً منه الموضحة أسفله أو (1)يوفر االختراع الحالي مركب يعبر عنه بواسطة الصيغة العامة  :الملخص ] 57[

O

Y2

Y1
Y4

Y3

A

R2

OO
X

R1

(1)

 
 

يتم إختيارها  A، إلخ =CH–يتم إختيارها من  Y4و  Y3وإلخ،  =N–تم إختيارها من  Y2و  Y1يتم إختيارها أريل مخلط إلخ،  Xحيث أن 
المركب أو الملح لديه نشاط مضاد للورم . وإلخ C1-6يتم إختيارها من الكيل  R2يتم إختيارها من هيدروجين وإلخ، و  R1سلفاميد والخ، 

على  ويوفر االختراع الحالي تركيبة دوائية تحتوي. عالي بدرجة كافية، ويعتبر مفيد في عالج إضطرابات تكاثر الخاليا خاصة السرطان
 .المركب أو الملح كمحتوى فعال
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001466: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18016/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 24/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7778/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النرويج        2006/02/17    20060795   
 -جيزل انزرود :   المخترع] 72[
الجارد  4330، 21كونجزجاتا ريزلينك ايه اس :   مالك البراءة] 73[
 النرويج ،الجارد 4339، 204. ب.ص، جيسدال  1122،
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H02K 7/18, 1/22 

 :المراجع ] 56[
- US 6848503 B2 )ROGER L. SCHULTZ et al.) 01 
February 2005 
- WO 9701018 A1 (BAKER HUGHES 
INCORPORATED( 09 January 1997 
- US 6011334 A (LOUIS ROLAND) 04 January 
2000 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 ام مائع وطريقة لعمل المولدمولد إلنتاج الطاقة الكهربية يتم تشغيله باستخد] 54[
إلنتاج الطاقة الكهربية يتم تشغيله باستخدام مائع في الموقع وأيضاً بطريقة لعمل هذا ) 20(يتعلق االختراع الحالي بمولد  :الملخص ] 57[

فتحة داخلية واحدة له  )1(صندوق توربيني على شكل العضو الساكن يتكون .  شتمل على عضو ساكن وآخر دواروالذي ي   ، )20(المولد 
الصندوق يشتمل . )1(الصندوق التوربيني في  دعم ميكانيكي ثابتدون ) 3(يوضع بداخلها جسم دوار واحد على األقل  )2(على األقل 
 لمولدابتشغيل مائع يقوم  صبل )2(متصلة بالفتحة ) 9( قناة تفريغ واحدة على األقلو )8(قناة إمداد واحدة على األقل على  )1(التوربيني 

شكالً دائرياً متناسقاً للسماح ) 3(به، حيث يكون الجسم الدوار  ممر واحد على األقل من االستدارةشكل دائري بطول ) 2(للفتحة ). 13(
حيث  ،)2(عند محيط الفتحة  )5(ملف واحد على األقل ب) 1( توربينيالصندوق يتم تزويد ال. ممر االستدارة المذكورباالستدارة حوله بطول 

 ).3( الجسم الدوار عند محيط )4(مغناطيس واحد ثابت على األقل ب) 3( الجسم الدوارتم تزويد ي
 

 7: عدد األشكال      37 :الحماية  عدد عناصر
 

                                         
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

193نشرة براءة  اإلختراع ـ 15
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جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001467: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/17003: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7838/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا            2006/02/24             601657 
 اليزابيث لوجير :  المخترع] 72[
، rue de la Grenade 22،  اليزابيث لوجير:  مالك البراءة] 73[

 ، سويسراجنيف، 1206
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 8/73, 8/02, 8/04 ; A61Q 19/00, 
19/08 ; A61L 27/52 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/048829 A2 )MAVI SUD S R L]IT[; 
MUZZARELLI CORRADO ]IT[; MORGANTI 
PIERFRANCESCO ] ( 11 May 2006 
- US 2005/106256 A1 (HUNG YU-CHUEN ]TW[ 
ET AL( 19 May 2005 
- WO 02/40072 A2 ) BIO SYNTECH CANDA INC 
]CA[; DESROIES ERIC ANDRE ]CA[; 
CHENITE ABDEL( 23 May 2002 
- WO 2004/020473 A )LG LIFE SCIENCES LTD 
]KR[; CHO KWANG YONG ]KR[; KIL JIN 
HOON ]KR[; LEE( 11 March 2004 

 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مادة حيوية، ومادة مغروسة قابلة للحقن مشتملة عليها، وطرق لتحضيرها، واستخداماتها] ]54

تركيبة تشتمل على عديد سكريات قابل إلعادة االمتصاص الحيوي وقابل للحقن يمكن أن يكون يتعلق االختراع الحالي ب :الملخص  ]57[
ويتعلق هذا االختراع أيًضا بتركيبة تشتمل على عديد سكريات قابل إلعادة االمتصاص الحيوي وقابل للحقن  .سكسينو كيتوسان جلوتامات

/ تشمل الجسيمات المذكورة أو تتكون بشكل أسـاسي من كيتين و  ى جسيمات قابلة إلعادة االمتصاص في معلق،وتحتوي بشكل إضافي عل
كذلك، يتعلق هذا االختراع . وعملية لتصنيع التركيبة المذكورة أو كيتوسان، يمكن أن يكون خاليًا من أية عوامل إضافية لتعديل المستحضر،

متضمنة ملء الفجوات  –يوية المذكورة وبطريقة لتقويم أو عالج أنسجة الجسم المختلفة أو الحاالت على المادة الح بوسيلة طبية تحتوي
 .الموجودة في الجسم أو الوجه البشري
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001468GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18596/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8134/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور    2006/04/13     06112662.9  
ميكي  - 3جوي ديبراس، - 2فيليب بودارت، -1:  المخترعون] 72[

 دامس 
 -توتال بتروكيميكالز ريسيرتش فيلوي :   مالك البراءة] 73[

 Zone Industrielle C ،B - 7181،SENEFFEبلجيكيه، 
)FELUY(بلجيكا ، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 4/22; C08F 2/00; C08F 10/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 0882743 A1 (FINA RESEARCH  ]BE[ 
ATOFINA RES ]BE[( 09 December 1998 
- EP 0962469 A ) FINA RESEARCH ]BE[( 08 
December 1999 
- US 4041224 A (HOFF RAYMOND E et al.) 09 
August 1977 
- US 6372867 B1 (SPEAKMAN JOHN GABRIEL) 
16 April 2002 
- WO 01/77191 A )BP CHEMICALS LIMITED; 
BP CHEMICALS S.N.C;  KUHLBURGER, 
JEAM-JACQUES; RO) 18 October 2001 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 تقليل الشحنة الكهروستاتية في عملية بلمرة] 54[
أوليفيني مشترك  يشتمل  –يتعلق االختراع الحالي بطريقة لبلمرة اإليثيلين، أو البلمرة المشتركة لإليثيلين ومونمر ألفا  :الملخص ] 57[

حيث تشتمل على خطوات تتمثل في حقن مادة محفِزة منشَّطة في مفاعل بلمرة الطور ، ذرات كربون 10إلى  3على عدد يتراوح من 
أوليفيني مشترك  اختياري في المفاعل المذكور، والسماح لإليثيلين المذكور وأي مونمر مشترك  –مر ألفا الغازي، وحقن اإليثيلين وأي مون

واسترداد مسحوق بولي إيثيلين، حيث يتم تصنيع المادة المحفزة المنشَّطة باستخدام عملية تشتمل على ) المشتركة(اختياري بالبلمرة 
) معالجة ناتج الخطوة ب) ، ج)نزع الماء الناتج من الخطوة أ) كب كروم مترسب عليها، بتزويد مادة حاملة بمر) أ: الخطوات اآلتية

) تنشيط ناتج الخطوة ج) ود، بالتيتانيوم في جو من غاز جاف وخامل يحتوى على مركب واحد على األقل من ألكوكسيد التينانيوم المبخر
اع كذلك باستخدام مادة محفزة أساسها الكروم في بلمرة الطور الغازي كما يتعلق االختر. م على األقل° 500عند درجة حرارة قدرها 

 .لإليثيلين
 

 3: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 براءة اختراع ]12[
 0001469GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18054/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8155/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          2006/04/21      06/03.691     
 - 3سزيمكوياك برتراند، - 2،منير ميشيل -1:  المخترعون] 72[

 6،كابراني إيريك -5 كريستوف، -فيجوي جان - 4هوجوز فرانسوا،
 مارك -شوايتزر جان - 8دوزيك داميان، - 7كريتيان دومنيك، -
و دو بوا أفني 4و  1فرنسية،  -آي إف بي  -1: مالكو البراءة] 73[

إي إن  -2روي مالميزون سيدكس، فرنسا، -، فرنسا 92852بريو، 
 روما، إيطاليا -، ، إيطاليا 1ماتاي، . إيه ، بيازالي إي. بي. آي إس

 كدسة علي  ناصر: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/22; C10G 2/00; F28D 7/00 

 :المراجع ] 56[
 - EP 0038098 A1(SHELL INT RESEARCH ]NL[( 
21 October 1981 
 

 
 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 صلب من أجل تخليق -سائل  -مبادل حراري داخلي جديد مركب لمفاعل غاز ] 54[
- Fischerداخلي معد لتخليق فيشر وتروبش  )exchanger(بنوع جديد لمبادل حراري يتعلق االختراع الحالي  :الملخص ] 57[

Tropsch  . إن هذا المبادل الحراري)exchanger( له وحدة معيارية (module)  وتشمل أنبوب مركزي مع تقسيمات تسمح في نفس
واستعادة المائع المبخر  (module)بالوحدة المعيارية  (hairpins) إلى الوصالت المنحنية الحادة (coolant)الوقت بإمداد المبرد 

 .(hairpins)منحنية الحادة جزئياً من نفس تلك الوصالت ال
 

 8: عدد األشكال          12 :الحماية  عدد عناصر
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 17021/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8193/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          04/2006/      21 11/409.472      
 الفقير . فيصل م:  المخترع] 72[
شركة الزيت العربية السعوديه ، ارامكو  : مالك البراءة] 73[

 بية السعودية المملكة العر ،الظهران -31311السعوديه، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 17/00, 45/00; B01J 19/00  

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0083888 A1 (QUALLS) 06 May 2004 
- US 097773 A (GAMMIE et al.) 17 March 1992 
- US 6743829 A ( FISCHER-CALDERON et al.) 
01 June 2004 

 
  

 
 

 
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 طبيعيطريقة وجهاز الزالة الزئبق من الغاز ال] 54[
بطريقة وجهاز لفصل الزئبق ومكونات أخرى غير مرغوب فيها عن تيار الغاز الطبيعي ويشتمالن يتعلق االختراع الحالي  :الملخص ] 57[

، ووسيلة نزع ماء ، ومبرد وفاصل على تمرير تيار الغاز الطبيعي تتابعيا من خالل فاصل أول، ووحدة معالجة باألمين، ومبرد، وفاصل ثان
ويستقبل الفاصل األول تيار الغاز الطبيعي ويقوم بفصل المتكثفات الهيدروكربونية والماء من التيار؛ وتعمل وحدة المعالجة باألمين . ثالث

اإلضافية والماء التي تتم على إزالة الغازات الحمضية؛ ويعمل المبرد على تخفيض درجة الحرارة لتيار الغاز لتكثيف الهيدروكربونات 
وبعد ذلك، يتم تخفيض درجة الحرارة من التيار بواسطة . إزالتها بواسطة الفاصل الثاني؛ وتعمل وسيلة نزع الماء  على إزالة بخار الماء

خرج غاز لتفريغ ويشتمل الفاصل الثالث على وعاء يحتوي على مدخل وم. المبرد الثاني لتكثيف الزئبق وأي أبخرة هيدروكربونية متبقية
الغاز الذي تمت معالجته، وحارفة يتم وضعها بحيث تكون قريبة من مدخل خاص بحرف الزئبق والمواد المتكثفة األخرى في تيار الغاز 

 .ووسيلة لتجميع الزئبق يتم وضعها عند الجزء السفلي من الوعاء لتجميع الزئبق
 

 1: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001471: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17019/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8346/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             22/05/2006         06114339.2        
 - 3،فولفجانج جارسيا - 2،وولتر فيرميرين -1:  المخترعون] 72[

 االين تشيبدا - 4،فرانسوا بوفارت
، زون ال بتروكيميكالز ريسيرتش فيلويتوت:  مالك البراءة] 73[

 ، بلجيكا)فيلوي(سينيف ، 7181-بي ،Cإندستريل 
 العمار براهيمإ سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 7/04, 6/04, 7/163, 7/167, 7/00, 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5523502 A )RUBIN JACOB N ]US[( 04 June 
1996 
- US 2005/107650 A1 )SUMNER CHARLES ]US[( 
19 May 2005 
- US 5026936 A )LEYSHON DAVID W ]US[ et 
al.) 25 June 1991 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 إنتاج البروبيلين واإليثيلين من البيوتان واإليثان] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لإلنتاج االنتقائي  :الملخص ] 57[

 :لألوليفينات من هيدروكربونات خفيفة تشتمل على
وتان التقطير التجزيئي لقطفة البيوتان في وحدة لنزع األيزوبي) أ(

للحصول على قطفة غنية باأليزوبيوتان وقطفة غنية بالبيوتان 
 العادي؛

 واختياريا قطفة إيثان، تكسير قطفة البيوتان العادي المذكورة؛) ب(
في منطقة تكسير غير حفزي إلنتاج تيار  واختياريا قطفة بروبان،

 ؛غني باألوليفين
معالجة التيار المذكور الغني باألوليفينات في قسم فصل، ) جـ(

يعاد (الستخالص تيار من اإليثيلين، وتيار بروبيلين، وتيار إيثان 
  ؛C4وتيار ) تدويره إلى منطقة التكسير

المنتج  C4الهدرجة االنتقائية لمركبات الدايين واأللكين في تيار ) د(
 ؛مناظرةإلى أوليفيناتها ال) جـ(في الخطوة 

إلنتاج ) جـ(وجزء من تيار اإليثيلين المنتج في الخطوة ) د(المنتج في الخطوة  C4التفاعل بواسطة اإلبدال في قسم اإلبدال لتيار ) هـ(
 ؛بروبيلين

وتيار  C4تيار  يلين،تيار بروب تيار إيثيلين وإعادة تدويره اختيارياً إلى قسم اإلبدال، :الستخالص) هـ(معالجة التيار الخارج من الخطوة ) و(
 ؛متبقيات ثقيلة

بالهدرجة أو بدون هدرجة وإعادة تدويرهما اختياريا خالل ) و(وتيار متبقيات ثقيلة المنتجات في الخطوة  C4المعالجة االختيارية لتيار ) ز(
 ؛وحدة لنزع األيزوبيوتان، أو إعادة تدويرهما مباشرة إلى منطقة التكسير

إلى أيزوبيوتين وبعد ذلك تحويل األيزوبيوتين الذي تم الحصول عليه إلى ) أ(يزوبيوتان المستخلص في الخطوة التحويل االختياري لأل) ح(
بيوتيل، وميثيل ميتاكريالت أو تفاعله مع فورمالدهيد لصنع  -tبولي أيزوبيوتين، وداي أيزوبيوتين، والكيالت للخلط بالجازولين، وإيثرات 

 أيزوبرين
 

 10: عدد األشكال         4: عدد عناصر الحماية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001472: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18516/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8467/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا            2006/06/12 60/812.813 
 بيار . لوري كيه -2 ،كريبس. جيروم آر -1:  المخترعون] 72[
، اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،2189-77252تكساس ، هيوستن، 2189.ب.ص
 األمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[
 

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/36 

 :المراجع ] 56[
- US 5570321 A (BERNITSAS NIKOLAO ] US [(  
29  October  1996  
- US 5696735 A )KREBS JEROME R  ]US[( 09 
December  1997 
- US 5808964 A )LAILLY PATRICK  ]FR[  et  al.) 
 15  September  1998 
- US 5089994 A (HARLAN WILIAM S  ]US[ et  
al.)  18  February  1992 
- US 6253157 B1 )KREBS JEROME  R  ]US[( 
26  June  2001 
- US 6577955  B2  )GUILLAUME  PATRICE 
]FR[( 10 June  2003 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تحديث نماذج السرعة باستخدام عمليات مسح سرعة االنتقال] 54[
 migratingزلزالية انتقالية  لبيانات) velocity model )926يتعلق االختراع الراهن بطريقة لتحديث نموذج سرعي   :الملخص ] 57[

seismic data  باستخدام عمليات مسح سرعة انتقالية بهدف بناء نموذج يعيد تقديم نفس أزمان االنتقال التي أنتجت صوراً مثلى منتقاة
المطابق، يـُعيـَّن ) 916(االختباري  velocity modelفي النموذج السرعي ) 914(أمثل  pickار لكل موقع عنصر مخت. من عملية مسح

 zero offsetفي النموذج السرعي الذي سيحدَّث، باستخدام معيار أن سرعة االنتقال إلى السطح لشعاع إزاحة صفر ) 922(موقع مطابق 
من الموقع المعيـَّن لمختلف المواقع  imaging travel timesقال التصوير ثم تـُحسب أزمان انت. ينبغي أن تكون نفس الشيء) 918(

 test velocity model، وتلك األزمان تـُقارن مع أزمان االنتقال في النموذج السرعي االختباري )924(السطحية في نموذج التحديث 
تتألف عملية التحديث من تعديل النموذج لتقليل . لسطحيةاألمثل لنفس المجموعة المرتبة من المواقع ا pickمن موقع العنصر المختار 

 .إلى الحد األدنى travel time) 934(فروق زمن االنتقال 
 

   10:األشكال عدد      15 :الحماية  عدد عناصر
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 0001473GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14387/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8550/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 هيرمان سيجيرت  - 2،ديرك برول. د -1: المخترعون] 72[
، irschenalleeKروم جي ام بي اتش ، :  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيادارمستادت، 64293
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 57/04 

 :المراجع ] 56[
- EP 0 196 520 A )BASF AG ]DE[( 08 October 
1986 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 غير مشبعة عملية للتحضير المستمر ألنهيدرات كربوكسيلية] 54[
 (I)العامة عملية خاصة بالتحضير المستمر ألنهيدرات كربوكسيلية غير مشبعة لها الصيغة يتعلق االختراع الحالي ب :الملخص ] 57[

ذرة كربون، عن طريق تفاعل كيتين مع  2إلى  12تكون شقًا عضويًا غير مشبع يشمل من  R، حيث I R-C(O)-O-C(O)-R: التالية
في جهاز يحتوي ، تكون كما هو موضح من قبل Rحيث  R-COOH (II): التالية IIحمض كربوكسيلي غير مشبع له الصيغة العامة 

للتفاعل اإلضافي الخاص ) 2(منطقة تفاعل  IIلتفاعل كيتين مع حمض كربوكسيلي غير مشبع له الصيغة العامة ) 1(على منطقة تفاعل
 .قية بالتقطير به منطقة عليا، ومنطقة وسطى، ومنطقة سفلى والذي تم شحن قاعه بزيت تبخير خاملبخليط األنهيدريد الخام وعمود تن

 
 1: عدد األشكال            10: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001474: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17013/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8551/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا             06/2006/       23 102006029320.7   
 هيرمان سيجيرت  - 2،ديرك برول. د -1:  المخترعون] 72[
، Kirschenalleeروم جي ام بي اتش ، :  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيادارمستادت -64293
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 57/04, 57/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4857239 A )HURTEL PATRICE]FR[ et al.) 
15 August 1989 
- EP 0196520 A )BASF AG]DE[( 08 October 1986 
- US 2009/0234161 A1 )ARKEMA FRANCE ]FR[( 
28 April 2006 
- EP 0004641 A )BAYER AG ]DE[( 17 October 
1979 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية للتحضير المستمر لمركبات انهيدريد كربوكسيلية غير مشبعة] 54[
  ).I(يتعلق االختراع الحالي بعملية للتحضير المستمر لمركبات أنهيدريد كربوكسيلية غير ُمشبَّعة لها الصيغة العامة  :الملخص] 57[

R-C(O)-O-C(O)-R  (I)     
وذلك بالنزع المتبادل للماء من أنهيدريد كربوكسيلي باستخدام حمض  .ذرة كربون 12إلى  2هي شق عضوي غير مشبع به من  Rحيث 

 II.( )II  (R-COOH( كربوكسيلي أليفاتي من الصيغة
:ويتميز باالتي، وذلك في عمود تكرير بة مناطق علوية ومتوسطة و سفلية  كما سبق تعريفها   R حيث    

د، يتم مبدئياً شحن زيت خامل يغلي في قاع العمو) أ  
يتم دفع المواد المتفاعلة إلى منطقة تفاعل بالنسب المتكافئة،) ب  
ن كناتج فرعي من قمة العمود،) جـ يتم سحب الحمض الكربوكسيلي المتكوِّ  
لة إلى منطقة التفاعل، و ) د تتم إعادة تدوير المواد المتفاعلة غير المتحوِّ  

ل أن يوجد بين المنطقة الوسطى والمنطقة السفلية يتم الحصول على منتج الصيغة عن طريق مجرى جانبي م) هـ تحرك، يُفضَّ
.في العمود  
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001475: رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  10/17007:ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8564/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2006/06/23      60/815.919
. كريستوفر آر -2 ،كوي هان -ييون  -1:  المخترعون] 72[

 لين تِشن  - 3،روبرتس
 124ال روش ايه جي ،  -اف هوفـمان :  مالك البراءة] 73[

 بـازل، سويسرا 4070سي اتش جرينـزاخرستراسي، 
  كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 

 : التصنيف الدولي] 51[
Int. Cl.7: C07K 14/605; A61K 38/26 

 :المراجع ] 56[
 - Andersson L et al.: "Large-scale synthesis of 
Peptides." Biopolymers 2000,  
Vol. 55, no. 3, 2000, page 227-250 
XP002547690 
ISSN:0006-3525 
- Samson W R et al.: "The synthesis of 'difficult' 
peptides using  2-hydroxy-4-methoxybenzyl or 
pseudoproline amino acid building blocks: A 
comparative study" 
Journal Of Peptide Science, John Wiley And Sons 
Ltd,GB, vol.5 no.9.1999 
- US 6514500B1 
WO 2004/094461- 

 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 تخليق ببتيد منتحي لإلنسولين] 54[
التي تخلق باستخدام  (insulinotropic)المنتحية لإلنسولين  (peptides)ببتيدات يتعلق االختراع الحالي بتحضير ال :الملخص ] 57[

مختلفة  (peptide) الببتيد أجزاء وسطية 3تتضمن الطريقة تخليق ، بصفة عامة ").(hybrid)هجين (" طريقة طور صلب ومحلول
إضافية إلى واحدة من  (amino acid)تستخدم عندئذ كيمياء طور المحلول إلضافة مادة حمض أميني . بباستخدام كيمياء الطور الصل

في واحد  (pseudoproline) إن استخدام بسودوبرولين. تقترن األجزاء عندئذ مع بعضها البعض في األطوار الصلبة والمحلول. األجزاء
إن االختراع  .سهل أيضاً اقتران طور المحلول التالي لهذا الجزء مع أجزاء أخرىمن األجزاء يسهل تخليق الطور الصلب لذلك الجزء وي

 .ونسخها الطبيعية وغير الطبيعية) GLP-1 )36-7، انتحائية لإلنسولين مثل (peptides)الحالي مفيد جداً لتكوين ببتيدات 
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  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17517/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 03/09/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9105/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 2006-256326       
2007-215234                

      2006/09/21     
      2007/08/21    

 اليابان          
 اليابان          

 توموتاكا هاشيموتو  - 2،دايسوكي أوكامورا -1:  المخترعون] 72[
، 2-1، أساهي كاساي كيميكالز كوربوريشن : مالك البراءة] 73[

 ، طوكيو، اليابان8440-100كو، -تشوم، كيودا  -1تشو -يوراكو
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C02F 3/12, 1/44, 3/12, 1/44 

 :المراجع ] 56[
- JP 2001-276823 A (SUMITOMO HEAVY 
INDUSTRIES, LTD.) 09 October 2001 
- JP 2004-40747 A (KUBOTA CROP.) 17 
February 2005 
- JP 2003-53363 A (KURITA WATER 
INDUSTRIES, INC) 25 February 2003 
- JP 2006-212470 A (TORAY INDUSTRIES, INC) 
17 August 2006 
- JP 4-235797 A (MEIDENSHA CORP.) 24 
August 1992 

 أحمد عبد هللا القرينيس: الفاحص 
 طريقة لمعالجة ماء الصرف] 54[
 (activated sludge) يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريق تسمح بفصل المواد لسائلة عن الصلبة في وحل نشط :الملخص] 57[

ومعالجة المواد السائلة بثبات وبكفاءة عن طريق تقييم خطورة االنسداد السابق النسداد الغشاء مع تبني إجراءات مضادة 
  باستخدام عملية فصل وحل نشط (wastewater) ة لمعالجة ماء الصرفيتعلق االختراع الحالي أيضا بطريق. ضرورية ومالئمة

(activated sludge) بواسطة غشاء، والتي يتم عن طريقها تحديد الحد األعلى لحمولة وحل- BOD  باالعتماد على المؤشر
 -حمولة وحلوتعدل  ،BODوقيمة  (organic wastewater)الذي يوضح إجمالي المحتوى العضوي لماء الصرف العضوي 

BOD  في خزان الوحل النشط(activated sludge) بحيث ال تزيد عن الحد األعلى. 
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 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19374/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9531/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 محمد بن عبد العزيز احمد الخميس :   المخترع] 72[
، حي الخميس محمد بن عبد العزيز احمد :  مالك البراءة] 73[

 ، المملكة العربية السعودية 11691 الرياض 85069ص ب  الوادي،
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F03B 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5873249 B1 (MOHAMMED A. ALKHAMIS 
) 23 February 1999 
- US 5488828 A (BROSSARD PIERRE) 06 
February 1996 
- US 5255519 A )KAKOVITCH THOMAS( 26 
October 1993 

 
 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 زيادة قدرة استيعاب جهاز تخزين الطاقة بواسطة األثقال واإلختالف في االرتفاعات] 54[
إضافة حلول ابتكاريه مناسبة لزيادة كفاءة نظام تخزين الطاقة الذي صدرت له براءة اختراع من مكتب البراءات في    :الملخص ] 57[

والذي سبق وأن صدرت له براءة اختراع من مكتب البراءات والعالمات التجارية في )   704(مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برقم 
حيث تزيد هذه الحلول من طاقة التخزين باتجاهين األول جانبي والثاني اتجاه خلفي وكذلك  5873249برقم  الواليات المتحدة األمريكية

 .تزيد من كفاءة الوحدة التشغيلية الواحدة
 

 3: عدد األشكال         8 :الحماية  عدد عناصر
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 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18632/10: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9599/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوالمكتب األور    2006/12/04     06256180.8
ارثر ويليبروردو  - 2جيريت جان هامرسن، -1:  المخترعون] 72[

 انتزن بيتر ويستيرنك  - 3تيتو روتس،
. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، 2596اتش أر ، ذي هيج، 30كاريل فان بيولندتآلن ، .في
 العمار ابراهيم ليمان س: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 29/12, 31/20, 29/00, 31/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6187972 B1 )K. KAWABE, et al.) 13 
February 2001 
- US 6080897 A (K. KAWABE) 27 June 2000 
- US 5231212 A (H.-J. BUYSCH, et al.) 27 July 
1993 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 عملية لتحضير الكيلين جليكول] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير ألكيلين جليكول من كربونات ألكيلين، حيث يتم تحلل كربونات األلكيلين بالماء في    :الملخص ] 57[

رات، يتم تكوين الحجرات بحواجز داخلية حج 4يشتمل المفاعل المزود بحواجز على األقل على . وجود محفز في مفاعل مزود بحواجز
 .وتوفر الحواجز الداخلية مسارا متعرجا لمائع التفاعل خالل المفاعل

 
 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001479: رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17989/10: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 23/10/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2009/12658/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 عبدالرحمن بن عثمان مطلق الحسين : المخترع] 72[
. ب. ص الحسين،عبدالرحمن بن عثمان مطلق  : مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعودية، 11797 الرياض ،152486

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61G 7/012, 7/02, 7/002 

 :المراجع ] 56[
- KR 20080101508 A )GA CONSTRUCTION CO 
LTD ]KR[( 21 November 2008 
- JP 2005073840 A (SHINKO OYO KAKO KK) 
24 March 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 تجهيزات خاصة سرير طبي ذو] 54[
 إلى ونيحتاجخاصة لمن ، وم إتاحة الراحة الكاملة للمريضهي عد حاليا الطبية الموجودة المشكلة التقنية في األسرة :الملخص ] 57[
ب على يصعقد تؤثر على صحتهم، أو كبارا في السن و حركة الزائدة التيمن ال ينممنوعمثل أولئك المرضى قد يكونون . ناية دقيقة جداً ع

ة المياه في دور هكبير السن لوحد ه ال ينصح بتركأن إلى باإلضافة .لمياه لقضاء الحاجة أو االستحمامدورة امرافقيهم نقلهم إلى أو من 
غيره من عن  الطبي يتميز تصميم هذا السرير.. أو أطرافه هئعلى نفسه بارتجاج في المخ أو كسر أحد أعضامخافة سقوطه والتسبب 

 )أو إفرنجي النوع نجليزيمرحاض إ(هذا السرير مزود بحوض . نواح عديدة يرتاح من) المريض( همجعل مستخدي أنهفي  األسرة الطبية
نظافة الموقع الذي يوضع  الحوض متصل بالصرف الصحي لزيادةو. الزبونالمصنع و اختيار حسب اً أو كهربائي )باليد( اً يدويقابل للتحريك 

المرتبة وعلى طول  هي منتشرة أسفلَ و ،الماء إلى الصرف الصحي )تهريب(تصريف  ىعدة فتحات تساعد عل وللسرير. ه السريرفي
 وللسرير .ال يتحكم في حركة جسمه هنوك ريض عند الضرورة في حالأيضاً مزود بأحزمة أمان الصقة أو تربط على الم وهو. السرير

حار ماء موصل بأنابيب و ،أي مكان في السرير إلى هو يصلو ،لى تنظيف المستخدم لهذا السريرمرن يساعد ع )خرطوم( ائيشاطف م
ذهابه للصرف الصحي دون التسبب بمصدات جانبية تضمن بقاء الماء والسرير مزود و .الحاجة بارد للتحكم في درجة حرارة الماء حسبو

 .في بلل الغرفة
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
118112002/01/1610/159202010/08/02
218902002/03/0310/159192010/08/02
318922002/03/0310/159212010/08/02
420082002/05/2510/199182010/12/27
524322003/01/0810/170412010/08/30
625182003/02/2510/164112010/08/08
725192003/02/2510/164162010/08/08
825202003/02/2510/164152010/08/08
925212003/02/2510/164142010/08/08
1025222003/02/2510/164172010/08/08
1125252003/03/0110/162212010/08/08
1225302003/03/0410/162652010/08/08
1325322003/03/0410/162642010/08/08
1425342003/03/0410/162632010/08/08
1525512003/03/1110/162622010/08/08
1625712003/03/2510/162612010/08/08
1725782003/04/0110/162602010/08/08
1826052003/04/2010/162592010/08/08
1926082003/04/2010/162582010/08/08
2026092003/04/2010/162572010/08/08
2126152003/04/2310/164182010/08/08
2226182003/04/2310/162662010/08/08
2326452003/05/0710/163672010/08/08
2426522003/05/1310/193822010/11/29
2526622003/05/2010/166742010/08/11
2626652003/05/2010/162672010/08/08
2726692003/05/2510/162202010/08/08
2826852003/05/3110/161552010/08/08
2926872003/05/3110/166772010/08/11
3026912003/06/0110/166762010/08/11
3127042003/06/0810/162682010/08/08
3227262003/06/2210/166752010/08/11
3327272003/06/2210/162712010/08/08
3427312003/06/2410/199192010/12/27

قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من 2010/07/01 م الى 2010/12/31 م
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3527432003/06/2510/165332010/08/10
3627502003/06/3010/162702010/08/08
3728732003/08/3010/193832010/11/29
3829942003/10/2710/162692010/08/08
3930952003/12/1610/162722010/08/08
4031072003/12/1610/193942010/11/29
4131412004/01/0310/162732010/08/08
4231422004/01/0310/162742010/08/08
4331792004/01/2510/162752010/08/08
4431832004/01/2510/162762010/08/08
4532142004/02/1010/162772010/08/08
4632152004/02/1010/162782010/08/08
4732282004/02/1810/162792010/08/08
4832292004/02/1810/162802010/08/08
4932482004/02/2310/166882010/08/11
5032622004/03/0210/163652010/08/08
5132632004/03/0210/162812010/08/08
5232722004/03/0310/162822010/08/08
5332732004/03/0310/162832010/08/08
5433152004/03/2310/162842010/08/08
5533192004/03/2310/163662010/08/08
5633202004/03/2310/162852010/08/08
5733502004/03/3110/162862010/08/08
5833532004/04/0310/170372010/08/30
5934842004/05/2210/166872010/08/11
6036442004/07/1810/166862010/08/11
6136872004/08/0110/162872010/08/08
6236932004/08/0410/162882010/08/08
6337032004/08/0710/162892010/08/08
6437212004/08/1410/162192010/08/08
6537222004/08/1410/162902010/08/08
6637232004/08/1410/162912010/08/08
6737252004/08/1410/159452010/08/02
6837362004/08/1810/162922010/08/08
6937732004/09/0110/173342010/09/01
7038502004/09/2910/166852010/08/11
7138512004/09/2910/166842010/08/11
7238632004/10/0310/161562010/08/08
7338662004/10/0310/166832010/08/11
7438742004/10/0610/166822010/08/11
7539732004/11/0210/166812010/08/11
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
7639762004/11/0210/166802010/08/11
7739772004/11/0210/166792010/08/11
7840212004/11/2410/162182010/08/08
7940472004/12/0110/164282010/08/08
8042252005/01/2910/174312010/09/01
8142262005/01/2910/174302010/09/01
8242272005/01/2910/174292010/09/01
8342282005/01/2910/170422010/08/30
8442292005/01/2910/174282010/09/01
8542302005/01/2910/174272010/09/01
8642312005/01/2910/170432010/08/30
8742322005/01/2910/174262010/09/01
8842332005/01/2910/174252010/09/01
8942342005/01/2910/170442010/08/30
9042352005/01/2910/170452010/08/30
9142362005/01/2910/170462010/08/30
9242372005/01/2910/170472010/08/30
9342382005/01/2910/170482010/08/30
9442532005/01/3110/166782010/08/11
9542612005/02/0210/166892010/08/11
9642822005/02/0910/170492010/08/30
9742862005/02/1210/170502010/08/30
9842962005/02/1310/170512010/08/30
9943292005/02/2310/170522010/08/30
10043302005/02/2310/170532010/08/30
10143312005/02/2310/170542010/08/30
10243892005/03/0810/170552010/08/30
10344002005/03/0910/161572010/08/08
10444162005/03/1510/165822010/08/10
10544172005/03/1510/165812010/08/10
10644182005/03/1510/165802010/08/10
10744192005/03/1510/165792010/08/10
10844312005/03/1610/162932010/08/08
10944482005/03/2010/170562010/08/30
11044572005/03/2110/162942010/08/08
11144782005/03/2710/162952010/08/08
11244942005/03/3010/161542010/08/08
11345002005/04/0210/163182010/08/08
11445032005/04/0210/161932010/08/08
11545192005/04/0610/170572010/08/30
11645222005/04/0610/165642010/08/10
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
11745372005/04/1310/163642010/08/08
11845422005/04/1310/161602010/08/08
11945822005/04/2510/161202010/08/08
12046002005/05/0110/163422010/08/08
12146532005/04/3010/164192010/08/08
12246612005/05/1410/161502010/08/08
12346662005/05/1710/162222010/08/08
12446822005/05/2110/166682010/08/11
12546922005/05/2310/164202010/08/08
12646932005/05/2310/164102010/08/08
12747092005/05/2810/166692010/08/11
12847162005/05/2810/170582010/08/30
12947192005/05/3010/170592010/08/30
13047202005/05/3010/170832010/08/31
13147342005/06/0110/170892010/08/31
13247362005/06/0410/170942010/08/31
13347432005/06/0510/165632010/08/10
13447502005/06/0710/161712010/08/08
13547522005/06/0710/170982010/08/31
13647532005/06/0710/161522010/08/08
13747542005/06/0710/161532010/08/08
13847572005/06/0810/161122010/08/08
13947602005/06/0810/161252010/08/08
14047812005/06/1510/170362010/08/30
14148052005/06/1910/170992010/08/31
14248492005/06/2810/171002010/08/31
14348512005/06/2810/166182010/08/10
14448562005/06/2910/161242010/08/08
14550332005/08/1310/172832010/09/01
14652522005/10/1210/173362010/09/01
14752702005/10/1710/161192010/08/08
14853302005/11/0810/194102010/11/29
14953582005/11/0910/179592010/10/23
15053712005/11/1210/166212010/08/10
15154772005/12/0710/166192010/08/10
15254922005/12/1010/173352010/09/01
15354982005/12/1210/159782010/08/02
15455752005/12/2110/171012010/08/31
15555822005/12/2110/171022010/08/31
15656112005/12/2410/170352010/08/30
15756472006/01/0210/171032010/08/31
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
15856492006/01/0210/171042010/08/31
15956642006/01/0410/171052010/08/31
16056772006/01/1610/171062010/08/31
16156992006/01/2110/171072010/08/31
16257042006/01/2110/171082010/08/31
16357142006/01/2410/171092010/08/31
16457452006/01/3110/171102010/08/31
16557542006/02/0110/180992010/10/25
16657632006/02/0410/163102010/08/08
16757752006/02/0610/171112010/08/31
16858072006/02/1310/171122010/08/31
16958252006/02/1510/171132010/08/31
17058272006/02/1510/161262010/08/08
17158312006/02/1810/171142010/08/31
17258402006/02/1810/166222010/08/10
17358552006/02/2110/162322010/08/08
17458572006/02/2110/166242010/08/10
17558582006/02/2110/171152010/08/31
17659002006/03/0110/163112010/08/08
17759022006/03/0110/171162010/08/31
17859032006/03/0110/171172010/08/31
17959152006/03/0610/161382010/08/08
18059232006/03/0610/166232010/08/10
18159382006/03/0810/163122010/08/08
18259392006/03/0810/163132010/08/08
18359502006/03/1410/166252010/08/11
18459542006/03/1410/161282010/08/08
18559772006/03/2010/161272010/08/08
18659802006/03/2010/163142010/08/08
18759922006/03/2210/161292010/08/08
18860112006/03/2810/171182010/08/31
18960212006/03/2910/171192010/08/31
19060222006/03/2910/171202010/08/31
19160592006/04/0510/163152010/08/08
19260732006/04/0910/171212010/08/31
19360962006/04/1210/171222010/08/31
19460972006/04/1210/166272010/08/11
19561162006/04/1810/166262010/08/11
19661192006/04/1910/163172010/08/08
19761202006/04/1910/163162010/08/08
19861362006/04/2210/161372010/08/08



213نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
19961382006/04/2210/161362010/08/08
20061392006/04/2210/161352010/08/08
20161402006/04/2210/161342010/08/08
20261412006/04/2210/161392010/08/08
20361422006/04/2210/161332010/08/08
20461432006/04/2210/161322010/08/08
20561452006/04/2410/161312010/08/08
20661472006/04/2410/171232010/08/31
20761592006/04/2610/181002010/10/25
20861612006/04/2610/171672010/08/31
20961622006/04/2610/161922010/08/08
21061722006/04/2610/171612010/08/31
21161732006/04/2610/171622010/08/31
21261822006/04/2910/171632010/08/31
21361902006/04/2910/161302010/08/08
21461942006/05/0110/162302010/08/08
21561972006/05/0110/171642010/08/31
21661992006/05/0210/166512010/08/11
21762072006/05/0210/163282010/08/08
21862092006/05/0310/171652010/08/31
21962112006/05/0310/163272010/08/08
22062182006/05/0610/171662010/08/31
22162242006/05/0910/171512010/08/31
22262342006/05/1010/171522010/08/31
22362512006/05/1410/160992010/08/08
22462562006/05/1610/171532010/08/31
22562612006/05/1710/163262010/08/08
22662792006/05/1710/162292010/08/08
22762852006/05/2010/171542010/08/31
22862862006/05/2010/171552010/08/31
22962882006/05/2010/171562010/08/31
23062892006/05/2010/171572010/08/31
23162902006/05/2010/171582010/08/31
23262912006/05/2010/171592010/08/31
23362942006/05/2110/161092010/08/08
23462982006/05/2210/166522010/08/11
23563072006/05/2310/171602010/08/31
23663102006/05/2410/171682010/08/31
23763172006/05/2710/161402010/08/08
23863302006/05/2710/163292010/08/08
23963392006/05/3110/171692010/08/31
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
24063492006/06/0310/162282010/08/08
24163542006/06/0410/161412010/08/08
24263562006/06/0310/171702010/08/31
24363582006/06/0310/162272010/08/08
24464322006/06/1410/166532010/08/11
24564572006/06/2010/171712010/08/31
24664812006/06/2410/166382010/08/11
24764922006/06/2610/171722010/08/31
24864932006/06/2610/171732010/08/31
24965202006/07/0110/195272010/12/05
25065242006/07/0110/171742010/08/31
25165312006/07/0510/163312010/08/08
25265322006/07/0510/163302010/08/08
25365342006/07/0510/161422010/08/08
25465452006/07/0910/162262010/08/08
25565592006/07/1210/171752010/08/31
25665632006/07/1210/166552010/08/11
25765732006/07/1510/166542010/08/11
25865752006/07/1510/161432010/08/08
25965792006/07/1610/171762010/08/31
26065802006/07/1610/171772010/08/31
26165812006/07/1610/171782010/08/31
26265842006/07/1610/177022010/09/20
26366022006/07/1810/171792010/08/31
26466092006/07/1910/171802010/08/31
26566102006/07/1910/171812010/08/31
26666152006/07/1910/171822010/08/31
26766162006/07/1910/171832010/08/31
26866172006/07/1910/166572010/08/11
26966202006/07/1910/171842010/08/31
27066342006/07/2310/171852010/08/31
27166392006/07/2410/166562010/08/11
27266542006/07/2610/161722010/08/08
27366622006/07/2610/162252010/08/08
27466642006/07/2610/195282010/12/05
27567012006/08/0110/161512010/08/08
27667022006/07/2910/171862010/08/31
27767042006/07/2910/171872010/08/31
27867052006/07/2910/163322010/08/08
27967162006/08/0210/166582010/08/11
28067172006/08/0510/163392010/08/08



215نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
28167182006/08/0510/161082010/08/08
28267582006/08/1210/171882010/08/31
28367662006/08/1310/166592010/08/11
28467672006/08/1410/162242010/08/08
28567792006/08/1910/161442010/08/08
28667842006/08/2010/161912010/08/08
28767892006/08/2110/161452010/08/08
28867922006/08/2210/166612010/08/11
28967932006/08/2210/166602010/08/11
29067952006/08/2210/163352010/08/08
29167962006/08/2210/163362010/08/08
29267972006/08/2210/163372010/08/08
29368062006/08/2310/170342010/08/30
29468102006/08/2310/171892010/08/31
29568112006/08/2310/163382010/08/08
29668832006/09/1210/175622010/09/03
29769062006/09/1310/166622010/08/11
29869182006/09/1610/161472010/08/08
29969222006/09/1610/171902010/08/31
30069252006/09/1610/166642010/08/11
30169312006/09/1810/166632010/08/11
30269352006/09/1910/161462010/08/08
30369492006/09/2010/171912010/08/31
30469502006/09/2010/171922010/08/31
30569512006/09/2010/171932010/08/31
30669602006/09/2510/161902010/08/08
30769722006/09/2610/166662010/08/11
30869832006/09/2710/166652010/08/11
30969922006/09/2710/163332010/08/08
31069932006/09/2710/163402010/08/08
31169942006/09/3010/163342010/08/08
31269992006/10/0110/166672010/08/11
31370342006/10/0910/151492010/07/03
31470352006/10/0910/161492010/08/08
31570702006/10/2810/162232010/08/08
31670722006/10/2810/161482010/08/08
31770842006/10/2810/171942010/08/31
31871462006/11/0110/163412010/08/08
31971492006/11/0110/171952010/08/31
32071542006/11/0410/161022010/08/08
32171632006/11/0510/163882010/08/08
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32271752006/11/0710/163892010/08/08
32371872006/11/1110/171962010/08/31
32471932006/11/1110/171972010/08/31
32571962006/11/1110/171982010/08/31
32672132006/11/1510/165772010/08/10
32772772006/11/2710/171992010/08/31
32873622006/12/0910/165782010/08/10
32973832006/12/1210/172002010/08/31
33074002006/12/1310/159632010/08/02
33174102006/12/1610/161972010/08/08
33274332006/12/1710/165102010/08/10
33374572006/12/1910/165092010/08/10
33474832006/12/2010/166722010/08/11
33575222006/12/2310/165082010/08/10
33675242006/12/2310/161212010/08/08
33775512007/01/0610/163902010/08/08
33875532007/01/0610/165122010/08/10
33975542007/01/0610/165112010/08/10
34075552007/01/0610/165142010/08/10
34175592007/01/0610/165132010/08/10
34275642007/01/0610/159302010/08/02
34375662007/01/0610/165152010/08/10
34475822007/01/0910/172012010/08/31
34575922007/01/1310/163922010/08/08
34675942007/01/1310/172022010/08/31
34775962007/01/1310/172032010/08/31
34876022007/01/1510/165162010/08/10
34976132007/01/1510/163912010/08/08
35076142007/01/1510/163932010/08/08
35176432007/01/2010/159892010/08/02
35276462007/01/2110/172042010/08/31
35376522007/01/2310/165172010/08/10
35476542007/01/2310/172052010/08/31
35576552007/01/2310/161132010/08/08
35676562007/01/2410/163942010/08/08
35776632007/01/2410/161172010/08/08
35876662007/01/2410/165182010/08/10
35976682007/01/2710/161012010/08/08
36076722007/01/2710/172062010/08/31
36176762007/01/2710/161112010/08/08
36276812007/01/2810/172072010/08/31



217نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
36376972007/01/3010/172082010/08/31
36476982007/01/3010/172092010/08/31
36577022007/01/3010/163992010/08/08
36677032007/01/3110/172102010/08/31
36777072007/01/3110/172112010/08/31
36877142007/02/0310/163982010/08/08
36977152007/02/0310/172122010/08/31
37077222007/02/0410/163972010/08/08
37177242007/02/0610/172132010/08/31
37277312007/02/0610/166392010/08/11
37377332007/02/0610/163962010/08/08
37477352007/02/0610/163952010/08/08
37577522007/02/1010/161962010/08/08
37677592007/02/1010/163252010/08/08
37777682007/02/1210/164002010/08/08
37877702007/02/1310/164012010/08/08
37977732007/02/1310/165202010/08/10
38077742007/02/1310/172142010/08/31
38177772007/02/1310/165192010/08/10
38277792007/02/1410/164092010/08/08
38377802007/02/1410/164082010/08/08
38477812007/02/1410/164072010/08/08
38577822007/02/1410/164052010/08/08
38677832007/02/1410/164062010/08/08
38777842007/02/1410/164042010/08/08
38877852007/02/1410/164032010/08/08
38977862007/02/1410/164022010/08/08
39077902007/02/1710/164212010/08/08
39177942007/02/1710/165212010/08/10
39278002007/02/1810/161952010/08/08
39378042007/02/1810/165222010/08/10
39478052007/02/1910/164222010/08/08
39578092007/02/2010/165262010/08/10
39678142007/02/2010/165252010/08/10
39778162007/02/2010/165242010/08/10
39878212007/02/2110/172152010/08/31
39978262007/02/2110/164232010/08/08
40078312007/02/2110/159762010/08/02
40178462007/02/2610/159252010/08/02
40278482007/02/2610/161942010/08/08
40378602007/02/2810/165232010/08/10
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
40478682007/03/0310/172162010/08/31
40578692007/03/0310/172172010/08/31
40678702007/03/0310/172182010/08/31
40778722007/03/0310/171242010/08/31
40878762007/03/0510/161002010/08/08
40978782007/03/0510/165272010/08/10
41078792007/03/0510/165282010/08/10
41178812007/03/0510/164242010/08/08
41278822007/03/0510/163192010/08/08
41378852007/03/0510/164252010/08/08
41478902007/03/0610/164362010/08/08
41578962007/03/0710/159292010/08/02
41678982007/03/0710/164262010/08/08
41778992007/03/0710/171252010/08/31
41879022007/03/1010/171262010/08/31
41979072007/03/1010/163002010/08/08
42079122007/03/1010/171272010/08/31
42179132007/03/1010/171282010/08/31
42279142007/03/1010/171292010/08/31
42379282007/03/1410/166082010/08/10
42479312007/03/1410/171302010/08/31
42579342007/03/1410/163012010/08/08
42679382007/03/1710/171312010/08/31
42779532007/03/2010/160222010/08/02
42879542007/03/2010/162402010/08/08
42979552007/03/2010/160212010/08/02
43079592007/03/2010/174912010/09/03
43179612007/03/2110/162392010/08/08
43279692007/03/2110/162962010/08/08
43379702007/03/2110/162972010/08/08
43479712007/03/2110/162982010/08/08
43579742007/03/2410/159282010/08/02
43679762007/03/2410/162992010/08/08
43779782007/03/2410/163022010/08/08
43879822007/03/2510/171322010/08/31
43979912007/03/2610/162382010/08/08
44079982007/03/2610/166282010/08/11
44180032007/03/2610/166102010/08/10
44280042007/03/2610/166092010/08/10
44380082007/03/2610/172992010/09/01
44480102007/03/2610/163032010/08/08



219نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
44580152007/03/2610/163042010/08/08
44680232007/03/3110/162372010/08/08
44780242007/03/3110/161222010/08/08
44880292007/03/3110/166142010/08/10
44980302007/03/3110/166132010/08/10
45080312007/03/3110/166122010/08/10
45180322007/03/3110/166112010/08/10
45280332007/03/3110/166402010/08/11
45380542007/04/0110/171332010/08/31
45480592007/04/0210/163052010/08/08
45580662007/04/0310/161232010/08/08
45680682007/04/0410/160202010/08/02
45780692007/04/0410/160192010/08/02
45880712007/04/0410/166152010/08/10
45980782007/04/0710/162362010/08/08
46080802007/04/0710/163062010/08/08
46181002007/04/0910/160182010/08/02
46281012007/04/0910/163072010/08/08
46381022007/04/1010/161102010/08/08
46481052007/04/1010/159242010/08/02
46581112007/04/1010/166162010/08/10
46681162007/04/1110/166172010/08/10
46781222007/04/1110/163082010/08/08
46881242007/04/1110/162352010/08/08
46981252007/04/1110/162342010/08/08
47081272007/04/1410/171342010/08/31
47181312007/04/1410/171352010/08/31
47281462007/04/1710/160172010/08/02
47381472007/04/1710/162332010/08/08
47481522007/04/1710/171362010/08/31
47581562007/04/1710/163092010/08/08
47681572007/04/1710/164312010/08/08
47781582007/04/1710/165862010/08/10
47881592007/04/1710/166732010/08/11
47981602007/04/1710/165852010/08/10
48081722007/04/1810/164322010/08/08
48181802007/04/2110/160162010/08/02
48281822007/04/2110/160152010/08/02
48381832007/04/2110/160142010/08/02
48481872007/04/2110/160132010/08/02
48581892007/04/2110/164292010/08/08
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48681972007/04/2110/165842010/08/10
48781982007/04/2110/165872010/08/10
48881992007/04/2110/171372010/08/31
48982092007/04/2410/159432010/08/02
49082102007/04/2410/159442010/08/02
49182202007/04/2510/171382010/08/31
49282232007/04/2510/159902010/08/02
49382242007/04/2510/164332010/08/08
49482302007/04/2810/161582010/08/08
49582332007/04/2810/164342010/08/08
49682402007/04/3010/161182010/08/08
49782432007/05/0110/160122010/08/02
49882452007/05/0210/162162010/08/08
49982462007/05/0210/162152010/08/08
50082482007/05/0210/165882010/08/10
50182512007/05/0210/171392010/08/31
50282532007/05/0210/165892010/08/10
50382552007/05/0210/181012010/10/25
50482562007/05/0210/165902010/08/10
50582632007/05/0210/163442010/08/08
50682692007/05/0510/160112010/08/02
50782762007/05/0510/171402010/08/31
50882772007/05/0510/171412010/08/31
50982792007/05/0510/165912010/08/10
51082822007/05/0510/171422010/08/31
51182852007/05/0810/171432010/08/31
51282892007/05/0810/163432010/08/08
51383062007/05/1210/159772010/08/02
51483072007/05/1310/162142010/08/08
51583122007/05/1310/171442010/08/31
51683132007/05/1310/164942010/08/10
51783172007/05/1510/164352010/08/08
51883202007/05/1510/162132010/08/08
51983392007/05/1610/163452010/08/08
52083472007/05/1610/165942010/08/10
52183502007/05/1910/181022010/10/25
52283512007/05/1910/160092010/08/02
52383522007/05/1910/171452010/08/31
52483532007/05/1910/159912010/08/02
52583552007/05/1910/163502010/08/08
52683592007/05/2010/163512010/08/08
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52783722007/05/2310/165932010/08/10
52883732007/05/2310/165922010/08/10
52983812007/05/2310/162122010/08/08
53083822007/05/2310/162112010/08/08
53183862007/05/2610/160072010/08/02
53283952007/05/3010/163462010/08/08
53384032007/05/2810/162102010/08/08
53484062007/05/2910/159272010/08/02
53584102007/05/3010/151522010/07/03
53684162007/05/3010/165952010/08/10
53784352007/06/0210/163862010/08/08
53884532007/06/0610/163472010/08/08
53984542007/06/0610/163482010/08/08
54084552007/06/0610/164272010/08/08
54184562007/06/0610/164302010/08/08
54284582007/06/0610/163492010/08/08
54384592007/06/0610/163522010/08/08
54484602007/06/0610/163532010/08/08
54584612007/06/0610/161072010/08/08
54684642007/06/0910/181032010/10/25
54784662007/06/0910/161062010/08/08
54884682007/06/0910/171462010/08/31
54984712007/06/0910/159262010/08/02
55084842007/06/1110/171472010/08/31
55185062007/06/1310/163552010/08/08
55285132007/06/1610/171482010/08/31
55385202007/06/1610/163542010/08/08
55485272007/06/1810/162172010/08/08
55585462007/06/2010/194092010/11/29
55685472007/06/2010/165962010/08/10
55785582007/06/2010/163562010/08/08
55885632007/06/2010/171492010/08/31
55985832007/06/2510/171502010/08/31
56085872007/06/2610/163572010/08/08
56185972007/06/2710/165982010/08/10
56286002007/06/2710/165972010/08/10
56386012007/06/2710/166412010/08/11
56486042007/06/2710/165032010/08/10
56586282007/06/3010/163582010/08/08
56686312007/07/0110/165022010/08/10
56786322007/07/0110/165992010/08/10
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56886522007/07/0410/162092010/08/08
56986582007/07/0710/166022010/08/10
57086682007/07/0710/159792010/08/02
57186692007/07/0710/173372010/09/01
57286722007/07/0910/163592010/08/08
57386782007/07/1110/166012010/08/10
57486792007/07/1110/166002010/08/10
57586902007/07/1110/161592010/08/08
57686942007/07/1410/162072010/08/08
57786952007/07/1410/162082010/08/08
57886962007/07/1410/162062010/08/08
57986972007/07/1410/161162010/08/08
58086982007/07/1410/162052010/08/08
58186992007/07/1410/173382010/09/01
58287132007/07/1410/166072010/08/10
58387142007/07/1610/166062010/08/10
58487172007/07/1610/173392010/09/01
58587262007/07/1810/166052010/08/10
58687272007/07/1810/166042010/08/10
58787282007/07/1810/166032010/08/10
58887292007/07/1810/173402010/09/01
58987392007/07/2110/173412010/09/01
59087542007/07/2310/165292010/08/10
59187572007/07/2310/163612010/08/08
59287582007/07/2410/163602010/08/08
59387592007/07/2410/163622010/08/08
59487612007/07/2410/165312010/08/10
59587632007/07/2410/159952010/08/02
59687792007/07/2510/165302010/08/10
59787802007/07/2510/173422010/09/01
59887812007/07/2510/173432010/09/01
59987842007/07/2510/163632010/08/08
60087952007/07/2810/159582010/08/02
60187962007/07/2810/161052010/08/08
60288042007/07/3110/165322010/08/10
60388052007/07/3110/165342010/08/10
60488062007/07/3110/165392010/08/10
60588072007/07/3110/165382010/08/10
60688182007/08/0110/173442010/09/01
60788252007/08/0110/165372010/08/10
60888302007/08/0410/173452010/09/01
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60988332007/08/0410/177902010/09/27
61088342007/08/0410/165362010/08/10
61188352007/08/0410/165352010/08/10
61288392007/08/0410/166422010/08/11
61388422007/08/0410/165832010/08/10
61488462007/08/0510/165402010/08/10
61588602007/08/0810/165412010/08/10
61688692007/08/1110/161612010/08/08
61788722007/08/1110/166432010/08/11
61888952007/08/1410/161042010/08/08
61989002007/08/1510/173462010/09/01
62089022007/08/1510/163682010/08/08
62189042007/08/1510/166442010/08/11
62289172007/08/1810/181482010/10/27
62389212007/08/1910/161032010/08/08
62489302007/08/2210/173482010/09/01
62589382007/08/2210/163712010/08/08
62689412007/08/2210/163242010/08/08
62789422007/08/2210/163702010/08/08
62889462007/08/2510/163692010/08/08
62989482007/08/2510/164132010/08/08
63089502007/08/2510/173502010/09/01
63189562007/08/2610/165422010/08/10
63289572007/08/2610/166452010/08/11
63389642007/08/2710/181492010/10/27
63489652007/08/2710/181502010/10/27
63589702007/08/2810/181512010/10/27
63689712007/08/2810/181522010/10/27
63789932007/09/0110/161622010/08/08
63889952007/09/0110/161632010/08/08
63989992007/09/0310/181532010/10/27
64090002007/09/0310/181542010/10/27
64190052007/09/0410/165432010/08/10
64290062007/09/0510/163722010/08/08
64390082007/09/0510/165442010/08/10
64490102007/09/0510/165042010/08/10
64590112007/09/0510/181552010/10/27
64690212007/09/0810/161642010/08/08
64790312007/09/0910/160052010/08/02
64890322007/09/1010/166462010/08/11
64990422007/09/1110/161652010/08/08
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65090532007/09/1210/159802010/08/02
65190562007/09/1210/195802010/12/08
65290572007/09/1210/195792010/12/08
65390592007/09/1210/195782010/12/08
65490642007/09/1210/164912010/08/10
65590652007/09/1210/181562010/10/27
65690722007/09/1510/165462010/08/10
65790742007/09/1510/165452010/08/10
65890752007/09/1510/164922010/08/10
65990762007/09/1510/164932010/08/10
66090772007/09/1510/181572010/10/27
66190902007/09/1710/181582010/10/27
66290992007/09/1910/162042010/08/08
66391002007/09/1910/195772010/12/08
66491082007/09/1910/181592010/10/27
66591112007/09/1910/181602010/10/27
66691122007/09/1910/181612010/10/27
66791232007/09/2210/164972010/08/10
66891302007/09/2210/181622010/10/27
66991312007/09/2210/173522010/09/01
67091322007/09/2210/181632010/10/27
67191342007/09/2410/163732010/08/08
67291372007/09/2510/181642010/10/27
67391422007/09/2510/166472010/08/11
67491432007/09/2510/166482010/08/11
67591442007/09/2510/164982010/08/10
67691492007/09/2610/166492010/08/11
67791502007/09/2610/166502010/08/11
67891512007/09/2610/165002010/08/10
67991522007/09/2610/164992010/08/10
68091532007/09/2610/165072010/08/10
68191612007/09/2610/165472010/08/10
68291672007/09/2610/161662010/08/08
68391702007/09/2610/173542010/09/01
68491712007/09/2610/162032010/08/08
68591732007/09/2610/162022010/08/08
68691752007/09/2910/161142010/08/08
68791772007/09/2910/159572010/08/02
68891782007/09/2910/159562010/08/02
68991872007/10/0110/165062010/08/10
69092042007/10/0310/165482010/08/10
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69192052007/10/0310/165552010/08/10
69292072007/10/0310/165542010/08/10
69392082007/10/0310/165532010/08/10
69492092007/10/0310/165522010/08/10
69592112007/10/0310/165512010/08/10
69692122007/10/0310/173562010/09/01
69792182007/10/0310/173012010/09/01
69892252007/10/0310/165502010/08/10
69992262007/10/0310/165492010/08/10
70092272007/10/0310/163772010/08/08
70192292007/10/0310/163762010/08/08
70292312007/10/0310/175312010/09/03
70392322007/10/0310/175322010/09/03
70492352007/10/2010/163752010/08/08
70592382007/10/2010/163742010/08/08
70692442007/10/2010/163222010/08/08
70792532007/10/2010/165592010/08/10
70892602007/10/2010/165582010/08/10
70992612007/10/2010/165572010/08/10
71092632007/10/2010/194062010/11/29
71192752007/10/2010/194032010/11/29
71292862007/10/2010/166372010/08/11
71392882007/10/2010/165562010/08/10
71493042007/10/2010/164372010/08/08
71593272007/10/2210/165602010/08/10
71693372007/10/2410/163782010/08/08
71793382007/10/2410/163822010/08/08
71893402007/10/2410/163232010/08/08
71993422007/10/2410/173582010/09/01
72093552007/10/2710/178382010/10/05
72193622007/10/2810/173022010/09/01
72293662007/10/2910/166322010/08/11
72393682007/10/2910/173032010/09/01
72493692007/10/2910/166312010/08/11
72593702007/10/2910/166332010/08/11
72693902007/10/3110/163212010/08/08
72793912007/10/3110/163812010/08/08
72893922007/10/3110/163802010/08/08
72993932007/10/3110/163792010/08/08
73094212007/11/0710/162012010/08/08
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73194322007/11/0710/172912010/09/01
73294352007/11/0710/164962010/08/10
73394412007/11/1010/161692010/08/08
73494422007/11/1010/161682010/08/08
73594432007/11/1010/161672010/08/08
73694512007/11/1010/159392010/08/02
73794562007/11/1010/159382010/08/02
73894572007/11/1010/159372010/08/02
73994592007/11/1010/159362010/08/02
74094612007/11/1010/159352010/08/02
74194632007/11/1010/159342010/08/02
74294652007/11/1010/159332010/08/02
74394682007/11/1010/159322010/08/02
74494692007/11/1010/159312010/08/02
74594732007/11/1110/160062010/08/02
74694782007/11/1210/165052010/08/10
74794792007/11/1210/172262010/09/01
74894842007/11/1210/163832010/08/08
74994892007/11/1310/173592010/09/01
75094952007/11/1410/173622010/09/01
75195012007/11/1910/159832010/08/02
75295042007/11/1910/172222010/09/01
75395222007/11/2010/167872010/08/17
75495292007/11/2010/159412010/08/02
75595452007/11/2410/173632010/09/01
75695562007/11/2510/164952010/08/10
75795622007/11/2710/173642010/09/01
75895632007/11/2710/164122010/08/08
75995642007/11/2710/173652010/09/01
76095692007/11/2810/172242010/09/01
76195752007/11/2810/163842010/08/08
76295822007/12/0110/165612010/08/10
76395832007/12/0110/165622010/08/10
76495882007/12/0110/163852010/08/08
76595912007/12/0210/161702010/08/08
76695922007/12/0210/162002010/08/08
76795932007/12/0510/194912010/11/29
76896022007/12/0410/172232010/09/01
76996052007/12/0410/165692010/08/10
77096142007/12/0510/170332010/08/30
77196652007/12/1110/172322010/09/01
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77296662007/12/1110/166342010/08/11
77396682007/12/1110/166352010/08/11
77496692007/12/1110/166362010/08/11
77596702007/12/1110/165012010/08/10
77696732007/12/1110/166702010/08/11
77796752007/12/1110/165682010/08/10
77896762007/12/1110/166712010/08/11
77996772007/12/1110/165672010/08/10
78096782007/12/1110/165662010/08/10
78196792007/12/1110/165652010/08/10
78296802007/12/1110/165732010/08/10
78396812007/12/1110/165722010/08/10
78496822007/12/1110/165712010/08/10
78596832007/12/1110/165702010/08/10
78696842007/12/1110/165742010/08/10
78796902007/12/1110/162312010/08/08
78896982007/12/1110/161992010/08/08
78997062007/12/1210/163872010/08/08
79097082007/12/1210/173662010/09/01
79197132007/12/1210/172312010/09/01
79297292007/12/1210/166302010/08/11
79397462007/12/2910/161982010/08/08
79497542007/12/2910/175612010/09/03
79597562007/12/2910/173672010/09/01
79697582007/12/2910/173682010/09/01
79797842007/12/2910/172292010/09/01
79898022007/12/2910/163202010/08/08
79998142007/12/2910/166292010/08/11
80098202007/12/2910/172282010/09/01
80198312007/12/2910/165752010/08/10
80298382007/12/2910/170322010/08/30
80398392007/12/2910/170282010/08/30
80498442007/12/2910/165762010/08/10
80598632007/12/2910/172272010/09/01
80698682007/12/2910/170382010/08/30
80798732007/12/3010/161152010/08/08
80898762008/01/0110/175652010/09/03
80998772008/01/0110/175662010/09/03
81098782008/01/0110/175572010/09/03
81198812008/01/0210/173702010/09/01
81298872008/01/0210/173712010/09/01
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81398912008/01/0210/173722010/09/01
81498952008/01/0510/173732010/09/01
81598962008/01/0510/170392010/08/30
81699152008/01/0810/173752010/09/01
81799242008/01/1210/173762010/09/01
81899272008/01/1210/173782010/09/01
81999682008/01/1610/173812010/09/01
82099732008/01/1610/173822010/09/01
82199822008/01/1910/173832010/09/01
82299862008/01/1910/173852010/09/01
82399892008/01/2010/173872010/09/01
824100212008/01/2610/173882010/09/01
825100262008/01/2610/173892010/09/01
826100272008/01/2610/173902010/09/01
827100282008/01/2610/173912010/09/01
828100292008/01/2610/173942010/09/01
829100362008/01/2810/173972010/09/01
830100382008/01/2810/173992010/09/01
831100452008/01/2910/174082010/09/01
832100712008/01/3010/174092010/09/01
833100752008/02/0210/174102010/09/01
834100802008/02/0210/174112010/09/01
835100942008/02/0410/174122010/09/01
836100952008/02/0410/174132010/09/01
837101072008/02/0610/174142010/09/01
838101082008/02/0610/174152010/09/01
839101152008/02/0610/174162010/09/01
840101482008/04/0310/174172010/09/01
841101492008/02/1210/174182010/09/01
842101592008/02/1310/174192010/09/01
843101822008/02/1810/174202010/09/01
844101832008/02/1810/174212010/09/01
845102172008/04/0310/174222010/09/01
846102482008/04/0310/174232010/09/01
847102512008/04/0310/174242010/09/01
848102552008/04/0310/177032010/09/20
849102802008/04/0310/172192010/09/01
850102832008/04/0310/172202010/09/01
851102872008/04/0310/172212010/09/01
852102962008/04/0310/172252010/09/01
853103142008/03/0810/172302010/09/01
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
854103202008/04/0310/172362010/09/01
855103442008/04/0310/172392010/09/01
856103522008/04/0310/172412010/09/01
857103712008/04/0310/172442010/09/01
858103722008/04/0310/172492010/09/01
859103992008/03/1910/172542010/09/01
860104112008/04/0310/172562010/09/01
861104172008/04/0310/172592010/09/01
862104202008/04/0310/172642010/09/01
863104262008/03/2310/172692010/09/01
864104482008/03/2610/172762010/09/01
865104592008/04/0310/172822010/09/01
866104622008/04/0310/172852010/09/01
867104652008/04/0310/172902010/09/01
868104752008/04/0310/172942010/09/01
869104912008/04/0310/172952010/09/01
870105032008/04/0310/173002010/09/01
871105072008/04/0310/173042010/09/01
872105182008/04/0310/173092010/09/01
873105242008/04/0510/173132010/09/01
874105262008/04/0510/173162010/09/01
875105722008/04/1210/173232010/09/01
876105752008/04/1210/173272010/09/01
877105832008/04/1210/173302010/09/01
878106022008/04/1510/173332010/09/01
879106232008/04/1910/176032010/09/18
880107372008/05/0410/170402010/08/30
881107412008/05/0410/176042010/09/18
882107422008/05/0410/176052010/09/18
883107592008/05/0710/176062010/09/18
884107842008/05/1010/176072010/09/18
885108072008/05/1310/176082010/09/18
886108322008/05/1710/176092010/09/18
887108452008/05/1710/172892010/09/01
888108962008/05/2510/159422010/08/02
889109012008/05/2810/176102010/09/18
890109132008/05/2810/176112010/09/18
891109162008/05/3110/176122010/09/18
892109282008/05/3110/176132010/09/18
893109312008/06/0110/176142010/09/18
894109562008/06/0410/176152010/09/18
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
895109652008/06/0410/176162010/09/18
896109752008/06/0710/176172010/09/18
897109912008/06/0810/176182010/09/18
898110002008/06/0810/176192010/09/18
899110582008/06/1410/176202010/09/18
900110772008/06/1710/176212010/09/18
901111112008/06/2110/176222010/09/18
902111122008/06/2110/176232010/09/18
903111902008/06/2810/176242010/09/18
904112092008/07/0110/176252010/09/18
905112572008/07/0810/176262010/09/18
906112632008/07/0910/176272010/09/18
907112652008/07/0910/176292010/09/19
908112742004/02/2110/176302010/09/19
909113102008/07/1610/176312010/09/19
910113982008/07/3010/176322010/09/19
911114062008/07/3010/176332010/09/19
912114082008/07/3010/176342010/09/19
913114092008/07/3010/176352010/09/19
914114152008/07/3010/176362010/09/19
915114242008/08/0210/176372010/09/19
916114372008/08/0210/176382010/09/19
917114382008/08/0310/176392010/09/19
918114492008/08/0510/176402010/09/19
919114502008/08/0510/176412010/09/19
920114512008/08/0510/176422010/09/19
921114522008/08/0510/176432010/09/19
922114532008/08/0510/176442010/09/19
923114642008/08/0610/176452010/09/19
924114672008/08/0610/176462010/09/19
925114792008/08/0910/176472010/09/19
926115052008/08/1310/176482010/09/19
927115062008/08/1310/176492010/09/19
928115072008/08/1310/176502010/09/19
929115082008/08/1310/176512010/09/19
930115092008/08/1310/176522010/09/19
931115122008/08/1310/176532010/09/19
932115272008/08/1610/176542010/09/19
933115662008/08/2010/176552010/09/19
934115722008/08/2310/176562010/09/19
935115912008/08/2610/176572010/09/19
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
936116042008/08/2710/176582010/09/19
937116242008/08/2710/176592010/09/19
938116512008/09/0610/176602010/09/19
939116572008/09/0610/176612010/09/19
940116582008/09/0610/176622010/09/19
941116592008/09/0610/176632010/09/19
942117032008/09/1310/176642010/09/19
943117052008/09/1310/176652010/09/19
944117342008/09/1710/176662010/09/19
945117652008/09/2010/176672010/09/19
946118442008/10/1110/176682010/09/19
947118702008/10/1110/176692010/09/19
948119102008/10/1210/176702010/09/19
949119112008/10/1210/176712010/09/19
950119122008/10/1210/176722010/09/19
951119142008/10/1210/176732010/09/19
952119752008/10/1910/176742010/09/19
953119762008/10/1910/176752010/09/19
954119782008/10/1910/176762010/09/19
955119792008/10/1910/176772010/09/19
956119802008/10/1910/176782010/09/19
957119832008/10/2010/176792010/09/19
958119942008/10/2210/176802010/09/19
959120122008/10/2510/176812010/09/19
960120232008/10/2610/176822010/09/19
961120302008/10/2810/176832010/09/19
962120322008/10/2810/176842010/09/19
963120402008/10/2910/162562010/08/08
964120962008/11/0510/176852010/09/19
965121422008/11/1210/176862010/09/19
966121432008/11/1210/176872010/09/19
967121982008/11/2210/176882010/09/19
968122092008/11/2310/167202010/08/17
969122132008/11/2410/176892010/09/19
970122162008/11/2410/176902010/09/19
971122182008/11/2510/176912010/09/19
972122202008/11/2510/176922010/09/19
973122602008/11/2910/176932010/09/19
974122682008/11/2910/176942010/09/19
975123072008/12/0110/176952010/09/19
976123102008/12/0110/176962010/09/19
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977123762008/12/1410/176972010/09/19
978124092008/12/1510/176982010/09/19
979124482008/12/1710/176992010/09/19
980125412008/12/2410/177002010/09/19
981125532008/12/2410/178252010/10/05
982125632008/12/2710/177012010/09/19
983126672009/01/1410/167662010/08/17
984127222009/01/2410/154562010/07/18
985127782009/02/0210/153842010/07/10
986129702009/03/0310/197942010/12/14
987131322009/03/2510/160082010/08/02
988133552009/04/2610/161792010/08/08
989133572009/04/2610/178262010/10/05
990134462009/05/1010/154912010/07/18
991136502009/06/0810/190662010/11/15
992151542010/01/2310/197932010/12/14
993151722010/01/2610/146872010/06/02
994152912010/02/1610/151202010/06/28
995153412010/02/2710/153822010/07/07
996153422010/02/2710/153812010/07/07
997153472010/02/2710/153832010/07/10
998154072010/03/0910/154202010/07/18
999155982010/04/0310/178282010/10/05
1000156672010/04/1410/179252010/10/19
1001156692010/04/1410/179242010/10/19
1002158062010/05/0510/190882010/11/15
1003158192010/05/0810/191282010/11/15
1004159762010/05/3110/183282010/10/30
1005160692010/06/0810/183262010/10/30
1006160902010/06/1510/196792010/12/14
1007161592010/06/2610/183272010/10/30
1008161602010/06/2610/183252010/10/30
1009161642010/06/2610/183232010/10/30
1010161652010/06/2610/183242010/10/30
1011162662010/07/0710/191242010/11/15
1012162762010/07/1010/191172010/11/15
1013163102010/07/1410/191012010/11/15
1014163232010/07/1710/190722010/11/15
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تاريخ القراررقم القراررقم البراءة م
1GC 000000810/184302010/11/03
2GC 000001310/183952010/11/02
3GC 000001410/183962010/11/02
4GC 000001710/183912010/11/02
5GC 000001810/183862010/11/02
6GC 000001910/183882010/11/02
7GC 000002110/183812010/11/02
8GC 000002210/183842010/11/02
9GC 000002610/184362010/11/03
10GC 000002710/184412010/11/03
11GC 000002810/184392010/11/03
12GC 000002910/183982010/11/02
13GC 000003210/184252010/11/03
14GC 000003310/184262010/11/03
15GC 000003410/184272010/11/03
16GC 000003510/184382010/11/03
17GC 000003610/184282010/11/03
18GC 000003710/184292010/11/03
19GC 000004310/183662010/11/02
20GC 000004710/183892010/11/02
21GC 000005210/183902010/11/02
22GC 000005710/183922010/11/02
23GC 000005810/183942010/11/02
24GC 000005910/183652010/11/02
25GC 000006010/183852010/11/02
26GC 000007810/184432010/11/03
27GC 000008110/18437210/11/03
28GC 000008310/184402010/11/03
29GC 000008410/184222010/11/02
30GC 000008510/184312010/11/03
31GC 000008810/184022010/11/02
32GC 000009610/184212010/11/02
33GC 000010710/184562010/11/03
34GC 000010810/184552010/11/03
35GC 000010910/184202010/11/02
36GC 000011210/184062010/11/02
37GC 000011310/183582010/11/02

قائمة براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من 2010/07/01 م الى 2010/12/31 م



نشرة براءة  اإلختراع ـ 15 234

تاريخ القراررقم القراررقم البراءة م
38GC 000011510/183972010/11/02
39GC 000011610/184322010/11/03
40GC 000011810/183992010/11/02
41GC 000011910/184332010/11/03
42GC 000012210/184342010/11/03
43GC 000012510/184032010/11/02
44GC 000012710/184352010/11/03
45GC 000012810/184052010/11/02
46GC 000013310/184242010/11/02
47GC 000013610/183772010/11/02
48GC 000014210/183762010/11/02
49GC 000014810/183632010/11/02
50GC 000014910/183712010/11/02
51GC 000015210/183722010/11/02
52GC 000015510/183622010/11/02
53GC 000015710/183702010/11/02
54GC 000016110/184172010/11/02
55GC 000016210/184182010/11/02
56GC 000017310/183872010/11/02
57GC 000017410/183832010/11/02
58GC 000017610/184572010/11/03
59GC 000017710/184012010/11/02
60GC 000017810/184002010/11/02
61GC 000018310/184592010/11/03
62GC 000018610/184042010/11/02
63GC 000019010/184612010/11/03
64GC 000019110/184622010/11/03
65GC 000019210/184072010/11/02
66GC 000019510/184092010/11/02
67GC 000020110/184192010/11/02
68GC 000020810/183752010/11/02
69GC 000021210/183732010/11/02
70GC 000021310/183742010/11/02
71GC 000021410/184492010/11/03
72GC 000021810/183612010/11/02
73GC 000022210/183602010/11/02
74GC 000024010/183642010/11/02
75GC 000024810/184582010/11/03
76GC 000025410/184602010/11/03
77GC 000026910/184152010/11/02
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تاريخ القراررقم القراررقم البراءة م
78GC 000027410/184162010/11/02
79GC 000028710/184482010/11/03
80GC 000028810/184142010/11/02
81GC 000029410/183672010/11/02
82GC 000029910/184122010/11/02
83GC 000031010/184112010/11/02
84GC 000031210/184472010/11/03
85GC 000031510/184542010/11/03
86GC 000032510/183802010/11/02
87GC 000032610/183782010/11/02
88GC 000033410/184232010/11/02
89GC 000033810/184632010/11/03
90GC 000034110/184082010/11/02
91GC 000035610/183682010/11/02
92GC 000036510/184132010/11/02
93GC 000036910/183592010/11/02
94GC 000037510/184462010/11/03
95GC 000040210/184502010/11/03
96GC 000041810/184422010/11/03
97GC 000044710/184532010/11/03
98GC 000045110/183792010/11/02
99GC 000046010/184522010/11/03
100GC 000046410/184512010/11/03
101GC 000046910/184452010/11/03
102GC 000047010/184442010/11/03
103GC 000047710/183562010/11/02
104GC 000061210/183692010/11/02
105GC 000064010/184692010/11/03
106GC 000069010/184672010/11/03
107GC 000069110/184652010/11/03
108GC 000069210/184642010/11/03
109GC 000078710/184102010/11/02
110GC 000079410/184682010/11/03
111GC 000081510/183572010/11/02
112GC 000082410/184662010/11/03





الطلبات المرفوضة



نشرة براءة  اإلختراع ـ 15 238

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
13341999/10/1310/195842010/12/08
25182000/02/0910/193952010/11/29
36472000/05/0310/193962010/11/29
49132000/09/2310/199122010/12/27
59432000/10/0810/193972010/11/29
611102000/12/1910/193932010/11/29
712022001/02/2710/175642010/09/03
812262001/03/1410/174922010/09/03
915172001/07/2310/172872010/09/01
1016082001/08/2910/174992010/09/03
1116672001/10/1010/174622010/09/03
1216772001/10/1610/174632010/09/03
1316782001/10/1610/174642010/09/03
1417642001/12/0810/174652010/09/03
1518322002/01/2810/174662010/09/03
1619012002/03/0910/174672010/09/03
1719262002/03/2710/174682010/09/03
1819282002/03/2710/174972010/09/03
1919442002/04/1310/159922010/08/02
2020612002/06/1110/174692010/09/03
2120792002/06/1810/174702010/09/03
2221452002/07/2910/174712010/09/03
2321572002/08/0310/175342010/09/03
2421762002/08/1410/174722010/09/03
2521962002/08/2610/174732010/09/03
2622192002/09/2210/172982010/09/01
2722252002/09/2510/174612010/09/03
2822272002/09/2510/174602010/09/03
2922422002/10/0110/174592010/09/03
3022592002/10/0910/174582010/09/03
3122602002/10/0910/174962010/09/03
3222882002/10/2210/174822010/09/03
3323012002/11/0210/174532010/09/03
3423242002/11/1810/174542010/09/03
3523252002/11/1810/174552010/09/03

قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة
خالل الفترة من2010/07/01م حتى 2010/12/31م
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3625442003/03/1110/174982010/09/03
3725462003/03/1110/174952010/09/03
3826202003/04/2710/193922010/11/29
3926422003/05/0710/193772010/11/29
4026552003/05/1410/193782010/11/29
4127152003/06/1810/193792010/11/29
4227242003/06/2210/193802010/11/29
4327472003/06/2910/193812010/11/29
4427592003/07/0810/193852010/11/29
4528052003/07/2810/193842010/11/29
4631922004/02/0710/195502010/12/08
4732132004/02/1010/174562010/09/03
4832552004/02/2510/193862010/11/29
4932992004/03/1610/179792010/10/23
5033742004/04/1110/174572010/09/03
5133952004/04/1710/193872010/11/29
5235182004/06/0110/160042010/08/02
5335622004/06/1910/193882010/11/29
5438152004/09/1510/167142010/08/17
5538472004/09/2910/167152010/08/17
5638902004/10/1310/159482010/08/02
5738912004/10/1310/159472010/08/02
5838922004/10/1310/159462010/08/02
5938952004/10/1310/159492010/08/02
6039952004/11/2010/196892010/12/14
6140462004/12/0110/172812010/09/01
6241892005/01/0810/167282010/08/17
6342642005/02/0210/167132010/08/17
6442812005/02/0910/167122010/08/17
6546272005/05/0710/195852010/12/08
6646632005/05/1410/199112010/12/27
6746672005/05/1710/174942010/09/03
6847482005/06/0610/193992010/11/29
6947652005/06/1110/194002010/11/29
7048442005/06/2710/194132010/11/29
7148942005/07/1010/194072010/11/29
7250122005/08/1010/159592010/08/02
7350132005/08/1010/159502010/08/02
7450282005/08/1310/194012010/11/29
7553732005/11/1310/193892010/11/29
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
7654792005/12/0710/193902010/11/29
7754832005/12/0710/199162010/12/27
7857382006/01/3110/194042010/11/29
7957652006/02/0410/159822010/08/02
8058452006/02/2010/195522010/12/08
8158532006/02/2110/194922010/11/29
8258642006/02/2210/159512010/08/02
8359462006/03/1310/194052010/11/29
8459862006/03/2110/159812010/08/02
8560042006/03/2710/194402010/11/29
8660332006/04/0210/172842010/09/01
8760762006/04/1010/195512010/12/08
8860772006/04/1010/195532010/12/08
8962302006/05/0910/199172010/12/27
9062462006/05/1310/195812010/12/08
9162492006/05/1410/168552010/08/21
9262602006/05/1710/167102010/08/17
9363152006/05/2710/167292010/08/17
9463532006/06/0310/159932010/08/02
9564342006/06/1410/194122010/11/29
9665942006/07/1710/175302010/09/03
9767322006/08/0610/159552010/08/02
9867592006/08/1210/167112010/08/17
9967802006/08/1910/175752010/09/03
10067992006/08/2210/167012010/08/17
10169972006/09/3010/168232010/08/18
10270572006/10/1110/194112010/11/29
10371532006/11/0410/178002010/09/27
10471912006/11/1110/167852010/08/17
10572212006/11/1510/159542010/08/02
10672842006/11/2810/159532010/08/02
10773252006/12/0410/159522010/08/02
10874092006/12/1310/167862010/08/17
10975232006/12/2310/172882010/09/01
11091282007/09/2210/159942010/08/02
11199092008/01/0710/199212010/12/27



تغيير الملكية
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اسم المالك بعد التغيير
اسم المالك قبل التغيير

تاريخ تغير الملكية
رقم الطلب

م
جالكسو سميثكالين ال ال سي

سميثكالين بيتشام كوربوريشن
2010/10/20

  م ت خ / ب/2001 /1399
1

جالكسو جروب ليمتد
جالكسو جروب ليمتد

ايسبن جلوبال انكوربوريتد
جالكسو جروب ليمتد

2010/08/10
م ت خ / ب/2004 /3615

2
جون إي مسيلهيني

ماراثون أويل كومباني
2010/11/24

م ت خ / ب/2007 /7941
3

ش ايه جي
ف.هوفمان -ال رو

إ
بيراميد ليمتد

2010/07/14
 م ت خ / ب/ 2007 /8207

4
ش ايه جي

ف.هوفمان -ال رو
إ

بيراميد ليمتد
2010/07/14

م ت خ / ب /2007 /8217
5

جينينتك انك
جينينتك انك

س انك
كاتاليست بيوساينسي

س تكنولوجي ال ال سي
نوتيلو

2010/10/13
م ت خ / ب /2007 /8538

6

ش ايه جي
ف.هوفمان -ال رو

إ
بيراميد ليمتد

2010/07/14
م ت خ / ب /2007 /9322

7
جينينتك انك

جينينتك انك
ش ايه جي

ف.هوفمان -ال رو
إ

بيراميد ليمتد
2010/07/14

م ت خ / ب /2007 /9641
8

جينينتك انك
جينينتك انك

ش ايه جي
ف.هوفمان -ال رو

إ
بيراميد ليمتد

2010/07/14
م ت خ / ب /2007 /9642

9
جينينتك انك

جينينتك انك
موتشيدا فارماسوتيكال كو., ليمتد

ويث ال ال سي
2010/11/24

م ت خ / ب /2008 /10025
10

هيدروجين اينيرجي انترناشونال ليمتد
بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك

2010/10/27
م ت خ / ب /2008 /10538

11
اركيما انك

داو جلوبال تكنولوجيز انك
2010/08/25

م ت خ / ب /2009 /13169
12

هيدروجين اينيرجي انترناشونال ليمتد
بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك

2010/10/27
م ت خ / ب /2009 /13999

13
اركيما انك

داو جلوبال تكنولوجيز انك
2010/08/25

م ت خ / ب /2009 /14224
14

طلبات براءات االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة
 من 2010/07/01 إلى 2010/12/31
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اسم المالك بعد التغيير
اسم المالك قبل التغيير

تاريخ تغير الملكية
رقم الطلب

م
اركيما انك

داو جلوبال تكنولوجيز انك
2010/08/25

م ت خ / ب /2009 /14374
15

ش
اوكسيا جي ام بي ات

ش
اوكسيا دوتشالند جي ام بي ات

2010/09/21
م ت خ / ب /2009 /14671

16
ش

اوكسيا جي ام بي ات
ش

 اوكسيا دوتشالند  جي ام بي ات
2010/09/21

م ت خ / ب /2009 /14672
17

ش
إيفونيك روهم جي ام بي ات

ش
إيفونيك ديجوسا جى ام بى ات

2010/12/07
م ت خ / ب /2010 /15068

18
ش

إيفونيك روهم جي ام بي ات
ش

إيفونيك ديجوسا جى ام بى ات
2010/12/07

م ت خ / ب /2010 /15900
19
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طلبات براءات االختراع التي تم تغيير ملكيتها حتى تاريخ 2010/12/31  ولم يتم النشر عنها مسبقا 

اسم المالك بعد التغيير
اسم المالك قبل التغيير

تاريخ تغير الملكية
رقم الطلب

م
ف انجنيرز ليمتد

اورتلو
الكورب

2007/09/30
4608

/
2005

م ت خ / ب / 
1

هيدروجين اينيرجي انترناشونال ليمتد
ف انيرجي هولدنجز ليمتد

 بي بي التيرناتي
2009/04/11

9777
/

2007
م ت خ / ب /

2
ش فونديشن فورميديكال ديفايسز 

ريسيرت
ش دياجنوستيك

فونديشن بور ال ريسيرت
2009/01/27

10147
/

2008
 / م ت خ / ب

3
ليندى اكتنجسلشافت

ليندى اكتنجسلشافت
2009/10/14

13473
/

2009
 / م ت خ / ب

4
ش

س ايرفورم جي ام بي ات
 مونتير

ش
س نوفولين تكنولوجي جي ام بي ات

لومو
س تكنولوجي إنك

لومو
2010/01/16

14253
/

2010
 / م ت خ / ب

5
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براءات االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة  

  من 2010/07/01 إلى 2010/12/31

اسم المالك بعد التغيير
اسم المالك قبل التغيير

تاريخ تغير الملكية
رقم البراءة

م

تنسار تكنولوجيز ليمتد
تنسار انترناشونال ليمتد

2010/10/31
G

C
 0000801

1

س آي تكنولوجيزال ال سي
ام ايه ا

ام-آي ال. ال. سي
2010/12/21

G
C

 0000926
2



الطلبات المسحوبة
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قائمة طلبات براءات االختراع التي تم سحبها 
خالل الفترة من 2010/07/01 حتى 12/31/ 2010

تاريخ السحبتاريخ اإليداعرقم الطلبم

1155762010/03/312010/09/21





القرارات المسحوبة
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القرارات المسحوبةتاريخ اإليداعرقم الطلب م
نوع القرارتاريخ القرار رقم القرار 

سقوط154922005/12/1010/173352010/09/01
سقوط268062006/08/2310/170342010/08/30
سقوط398912008/01/0210/173722010/09/01
سقوط4100362008/01/2810/173972010/09/01
سقوط5101482008/04/0310/174172010/09/01
سقوط6102482008/04/0310/174232010/09/01
سقوط7102512008/04/0310/174242010/09/01
سقوط8102552008/04/0310/177032010/09/20
سقوط9103442008/04/0310/172392010/09/01
سقوط10103522008/04/0310/172412010/09/01
سقوط11103712008/04/0310/172442010/09/01
سقوط12103722008/04/0310/172492010/09/01
سقوط13104172008/04/0310/172592010/09/01
سقوط14104202008/04/0310/172642010/09/01
سقوط15104592008/04/0310/172822010/09/01
سقوط16104752008/04/0310/172942010/09/01
سقوط17107412008/05/0410/176042010/09/18
سقوط18109562008/06/0410/176152010/09/18
سقوط19112632008/07/0910/176272010/09/18
سقوط20113102008/07/1610/176312010/09/19
سقوط21114242008/08/0210/176372010/09/19
سقوط22114492008/08/0510/176402010/09/19
سقوط23114502008/08/0510/176412010/09/19
سقوط24114512008/08/0510/176422010/09/19
سقوط25114522008/08/0510/176432010/09/19
سقوط26114532008/08/0510/176442010/09/19
سقوط27114792008/08/0910/176472010/09/19
سقوط28115062008/08/1310/176492010/09/19
سقوط29115072008/08/1310/176502010/09/19
سقوط30115082008/08/1310/176512010/09/19
سقوط31115092008/08/1310/176522010/09/19
سقوط32115122008/08/1310/176532010/09/19
سقوط33115272008/08/1610/176542010/09/19
سقوط34115722008/08/2310/176562010/09/19
سقوط35115912008/08/2610/176572010/09/19

  قائمة بالقرارات االدارية التي تم سحبها خالل الفترة
خالل الفترة من 2010/07/01 حتى 12/31/ 2010
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القرارات المسحوبةتاريخ اإليداعرقم الطلب م
نوع القرارتاريخ القرار رقم القرار 

سقوط36116042008/08/2710/176582010/09/19
سقوط37117032008/09/1310/176642010/09/19
سقوط38117052008/09/1310/176652010/09/19
سقوط39117342008/09/1710/176662010/09/19
سقوط40118702008/10/1110/176692010/09/19
سقوط41119102008/10/1210/176702010/09/19
سقوط42119112008/10/1210/176712010/09/19
سقوط43119122008/10/1210/176722010/09/19
سقوط44119752008/10/1910/176742010/09/19
سقوط45119762008/10/1910/176752010/09/19
سقوط46119782008/10/1910/176762010/09/19
سقوط47119792008/10/1910/176772010/09/19
سقوط48119802008/10/1910/176782010/09/19
سقوط49120232008/10/2610/176822010/09/19
سقوط50120302008/10/2810/176832010/09/19
سقوط51123072008/12/0110/176952010/09/19
سقوط52123102008/12/0110/176962010/09/19
سقوط53123762008/12/1410/176972010/09/19
سقوط54151722010/01/2610/146872010/06/02



لجنة التظلمات
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قائمة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات
خالل الفترة من 2010/07/01 حتى 12/31/ 2010

المتظلم ضدهالمتظلمتاريخ القراررقم القراررقم الطلبم
مكتب براءات اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك05/23/ 12064322010

االختراع لمجلس 
التعاون لدول 
الخليج العربية 

دي اس ليزينزفيرويرتونجلسلشافت ام بي 05/23/ 210791332010
اتش اند

نيوكور كوربوريشن05/23/ 33642342010
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 قائمة طلبات براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات
خالل الفترة من 2010/07/01 حتى 12/31/ 2010

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلبم
120642002/06/12322010/05/23
2107912008/05/11332010/05/23
336422004/07/17342010/05/23
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قرار رقم )32( بتاريخ 2010/5/23م
صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم )33)

للطلب رقم م ت خ / ب / 2002 / 2064

الشواف  المحامي/سعود محمد  مكتب  انك( ووكيلها  باتنتس  كيميكال  موبيل  )اكسون  المتظلم: شركة 
للمحاماة واالستشارات القانونية.

المتظلم ضده: مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عنوان الطلب المتظلم بشأنه: طرق إلزالة هالوجين من حفازات غرابيل جزيئية غير زيوليتية.

تاريخ إيداع الطلب: 2002/06/12م

تاريخ التظلم: 11|07|2009م

القرار المتظلم ضده: رقم)09/5770( بتاريخ 04|05|2009م والذي يفيد باعتبار الطلب المشار إليه 
أعاله مرفوضاً، حيث انقضت المهلة القانونية المحددة بثالثة أشهر من تاريخ اإلخطار بنتيجة الفحص 

الموضوعي ولم يتم الرد على هذا اإلخطار.

منطوق قرار اللجنة

1ــ قبول التظلم شكاًل لتقديمه خالل المهلة النظامية .
2ــ رفض التظلم رقم )33( المقدم بتاريخ 2009/07/11م.
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قرار رقم )33( بتاريخ 2010/5/23م
صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم )34)

للطلب رقم م ت خ / ب / 2008 / 10791

اند كو كيه جى( ووكيلها مكتب  ام بى اتش  ليزينزفيرويرتونجسجسلشافت  المتظلم: شركة )دي اس 
المحامي/ أحمد نجدت بازارباشي .

المتظلم ضده: مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عنوان الطلب المتظلم بشأنه: بدء تشغيل العوامل الحفازة عالية االنتقائية في وحدات تصنيع أكسيد 
أوليفين.

تاريخ إيداع الطلب: 2008/05/11م

تاريخ التظلم: 19|12|2009م

القرار المتظلم ضده: رقم)09/8035( بتاريخ 05|10|2009م والذي يفيد باعتبار الطلب  المشار إليه 
أعاله كأن لم يكن بدعوى انقضاء المهلة النظامية ـ ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ـ قبل قيام الطالب 
بتقديم المستندات التي سبق التعهد بتقديمها عن الطلب وهي )مستند تنازل المخترعين لمقدم الطلب 

عن ملكية االختراع(.

منطوق قرار اللجنة

1ــ  قبول التظلم شكاًل لتقديمه خالل المهلة النظامية .
2ــ  رفض التظلم رقم )34( المقدم بتاريخ 2009/12/19م.
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قرار رقم )34( بتاريخ 2010/5/23م
(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم )36

للطلب رقم م ت خ / ب / 2004 / 3642

واالستشارات  للمحاماة  المال  المحامي/حسن  مكتب  ووكيلها  كوربوريشن(  )نيوكور  شركة  المتظلم: 
القانونية.

المتظلم ضده: مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عنوان الطلب المتظلم بشأنه: صب أو سبك شريحة من الصلب.

تاريخ إيداع الطلب: 2004/7/17م

تاريخ التظلم:  7|04|2010م

القرار المتظلم ضده: رقم)09/9624( بتاريخ 29|12|2009م والذي يفيد برفض منح الطلب المشار 
إليه أعاله براءة اختراع بدعوى عدم  استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة )1/2( من نظام 

براءات االختراع وهي الجدة و االبتكارية.

منطوق قرار اللجنة

1ــ قبول التظلم شكاًل لتقديمه خالل المهلة النظامية .
2ــ رفض التظلم رقم )36( المقدم بتاريخ 7|04|2010م .





اإلشعارات
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التصويبات





269نشرة براءة  اإلختراع ـ 15

   تصويبات لما ورد في االعداد السابقة من نشرة براءات االختراع 

بعد التصويبقبل التصويبرقم البراءةالصفحة العددم

11069GC 0000634

]73[ مالكو البراءة : -2 ابجينيكس 
انك,  7601 دومبارتون سيركل,     
 ,94555 فيرمونت,كاليفورنيا 

الواليات المتحدة األمريكية

فيرمونت  أمجين   2-   : البراءة  مالكو   ]73[
ويلمينقتون،   , ستريت  اورانج   1209 انك, 
ديالوير 19801 , الواليات المتحدة األمريكية

21285GC 0000956
 - : سانوفي  البراءة  مالك   ]73[

افنتيس 
فارما دوتشالند جي ام بي اتش

]73[ مالك البراءة : سانوفي - افنتيس
 دوتشالند جي ام بي اتش

31377GC 0001054 :73[ مالك البراءة[ 
يونيفيرسيتي اوف سوري

 ]73[ مالك البراءة: سوري اكواتكنولوجي 
ليمتد

41449GC 000118610 : عدد األشكال : 6عدد األشكال
51480GC 00012177 : عدد عناصر الحماية : 2 عدد عناصر الحماية
61481GC 000121814 : عدد عناصر الحماية : 10 عدد عناصر الحماية
71482GC 000121911 : عدد عناصر الحماية : 2 عدد عناصر الحماية

814103GC 0001240

]73[ مالك البراءة : اير ليكويد ، 
سوسيتي انونيم إديريكتوري ات 
كونسيل دي سورفيالنس بور ال 

اتودي ات

]73[ مالك البراءة :ال اير ليكويد ، سوسيتي 
انونيم إديريكتوري ات كونسيل دي سورفيالنس 
بور ال اتودي ات ال اكسبلويتيشن دي بروسيد 

جورج كالود 

914112GC 0001249عدد األشكال : 26عدد األشكال : اليوجد

10
14117GC 0001254 يدي ت  البراءة:  مالك    ]73[

ديالوير انك
ديالوير  دبليو  دي  تي   : البراءة  مالك    ]73[

انك
1114128GC 00012651 : عدد األشكال : اليوجدعدد األشكال

1214134GC 0001271
اس  دي   : البراءة  مالك    ]73[
-نجسجسلشافت  ليزينزفيرويرتو 

ام بي أتش أند كو. كيه جي

]73[  مالك البراءة : اس دي  ليزينزفيرويرتو 
-نجسجسلشافت ام بي أتش أند كو. كيه جي

1314149GC 00012869 : عدد األشكال : 8عدد األشكال



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 مصححة نسخة               براءة اختراع ]12[                                           
 GC 0000634: رقم البراءة ] 11[

 
 10/2008       2008/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 8/1293 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 2008/04/20: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2311/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 2002/11/09: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 : األولوية ] 30[
 إسم الدولة] 33[تاريخ األولوية  ] 32[األولوية       رقم ] 31[

 أمريكا           2001/11/09     60/348.980             
 -3، جالدو. رونالد بي -2، فاهي بيديان -1: المخترعون ] 72[

 زياو فينج -5، تشي جيا –زياو -4، جوسي كورفاالن
، سترن بوينت رودفايزر برودكتس إنك، إي -1: مالكو البراءة ] 73[

أمجين  -2الواليات المتحدة األمريكية؛ ، كونيكتيكوت 06340
 19801ويلمينقتون، ديالوير ، اورانج ستريت  1209، انك فيرمونت

 الواليات المتحدة األمريكية، 
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 16/28 

 :المراجع ] 56[
- US 6312693 B1 (ARUFFO et al.) 
06 November 2001  

                                                                                       
 
 
 
 

إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص  
       

 CD 40ـ ـأجسام مضادة ل] 54[
لمول�د الض�د الخ�اص به�ا والت�ي ت�رتبط بص�فة نوعي�ة خاص�ة بال�ـ  –أجزاء رابط�ة يتعلق االختراع الحالي بأجسام مض�ادة وب� :الملخص ]]57

CD40  وبصفة خاصة ،CD40  البشري ، والتي تعمل كعوامل مساعدة ل�ـCD40  . كم�ا يتعل�ق االخت�راع الح�الي أيض�اً باألجس�ام المض�ادة
كما يتعلق هذا االختراع أيضاً باألجسام المضادة الت�ي تك�ون ناتج�ة باالب�دال .  واألجزاء الرابطة لمولدات الضد الخاصة بها CD40لمضادات 

.  ، أو األجس�ام المض�ادة الوحي�دة السلس�لة أو أج�زاء م�ن بروتين�ات إندماجي�ة) الت�ي ت�م إش�تقاقها ( الوراثيِّ أو الثنائية النوعية ، أو المشتقة 
المناعي��ة المعزول��ة الثقيل��ة السلس��لة والخفيف��ة السلس��لة والمش��تقة م��ن األجس��ام المض��ادة " جلوبيولين��ات"ق االخت��راع أيض��اً بال��ـ كم��ا يتعل��

كما يتعلق االختراع الح�الي أيض�اً .  المناعية" جلوبيولينات"البشرية ومن جزيئات الحمض النوويِّ الُمشفِّرة لمثل هذه الـ  CD40لمضادات 
البشرية ، وتصنيع التركيبات المشتملـة على مثل هذه األجسام المضادة ، وطرق  CD40األجسام المضادة لمضادات ) نيع تص( بطرق عمل 

كم�ا يق�وم االخت�راع أيض�اً بت�وفير ط�رق ع�الج الجين�ات باس�تخدام .  استخدام األجسام المض�ادة والتركيب�ات الخاص�ة بف�ن التش�خيص والع�الج
.  CD40أو الخفيف�ة والت�ي تش�تمل عل�ى األجس�ام المض�ادة لمض�ادات /الثقيلة و" جلوبيولين"فرة لجزيئات الـ جزيئات الحمض النوويِّ الُمشِّ 

 .كما يتعلق االختراع أيضاً بالحيوانات الناقلة للجينات المشتملة على جزيئات الحمض النوويِّ لالختراع الحالي
 
 
 

 21: الحماية  عدد عناصر
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 مصححة نسخة            براءة اختراع ]12[                                          
 GC 0000956: رقم البراءة ] 11[
 
 12/2009       2009/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 9/5332 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 2009/03/11: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/4048/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 2004/12/04: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
  :األولوية ] 30[
 سم الدولةإ] 33[تاريخ األولوية  ] 32[ لوية    رقم األو] 31[

 األماني          2003/12/02  10356717.8              
 -3، جوهانس كيل 2- ،زاب –جورج ريكي  -1: المخترعون ] 72[

جيريت  -6 ،ريدا هانا -5 ،فيرنر كليمان-هينز -4، جو هوانج -باو
 دونج وو -زياو -8 ،ايفيس جوراود -7 ،شوبيرت

  ،افنتيس دوتشالند جي ام بي اتش - سانوفي: مالك البراءة ] 73[
D-65929 ألمانيا ،فرانكفورت 

 سليمان بن إبراهيم العمار :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 209/46 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/081443  A (CHIRON  CORPORATION; 
CHU, DANIEL; BOYCE, RUSTUM, S; DUHL, 
DAVID; CHANG,( 17 October 2002 

 
                                                                                      
 
 

إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص  
             

 ل جوانيدينأسيتي) يل -1-أيزواندول  - H1 -ثنائي هيدرو - 2،3 -أكسو -3(طريقة لتحضير مشتقات ] 54[
سيتيل جوانيدين أ) يل -1-أيزواندول  – H1 -ثنائي هيدرو – 2،3 -أكسو -3(يتعلق هذا اإلختراع بطريقة لتحضير مشتقات  :الملخص ]]57

 :Iكما في الصيغة 

 
 

ت إستر كمواد أريليك مشتقا -)كربامويل فنيل -2( -3ون أو مشتقات  -1-أيزوإندول  -1H -ثاني هيدرو -2،3-هيدروكسي  -3عن طريق 
 .كما يتعلق بطريقة للتحليل الضوئي وكذلك بالمواد الوسيطة للطريقة موضوع اإلختراع. وسيطة

 
 4: الحماية  عدد عناصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

 مصححة نسخة             براءة اختراع ]12[                                    
 GC 0001054: رقم البراءة ] 11[
 
 13/2010    2010/03/31: اريخ النشر عن منح البراءة ت] 45[

   9/7635  :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 2009/09/12: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3677/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
  28/07/2004: تاريخ تقديم الطلب] 22[

 :األولوية] 30
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[ رقم األولوية    ] 31[

    بريطانيا                       2003/07/30    0317839.9     
 عادل شريف-2،  عبدالسالم المياهي -1 : ونالمخترع] 72[
، قويلدفورد ، .سوري اكواتكنولوجي ليمتد: مالك البراءة] 73[ 

 اكس اتش، بريطانيا 7، 2سوري، جي يو 
 سعود محمد علي الشواف: لوكيل ا] 74[
 
 

 

 :التصنيف الدولي] 51[
Int. Cl.7: C02F 1/44 

 :المراجع] 56[
- US 5281430 A (HERRON JOHN R et al.) 25 
January 1994  
- US 3532621 A (HOUGH WILLIAM 
THOMAS( 06 October 1970  
- WO 97/18166 A )OSMOTEK INC( 22 May 
1997 
- US 4781837 A (LEFEBVRE MICHEL S M) 01 
November 1988 
- WO 99/39799 A )MCGINNIS ROBERT L( 12 
August 1999 
 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص

 عملية الزالة مذيب] 54[
وضع غشاء انتقائي بين : يتعلق االختراع الراهن بعملية إلزالة مذيب من محلول أول، وتتضمن العملية المذكورة: الملخص ] 57[ 

المحلول األول ومحلول ثاٍن له جهد تناضحي أعلى من ذلك للمحلول األول، بحيث يمر المذيب من المحلول األول عبر الغشاء لتخفيف 
أنغستروم ،وحيث يحتوي  10المحلول الثاني، واستخالص المذيب من المحلول الثاني،حيث يكون للغشاء متوسط حجم مسام ال يقل عن 

 .ات مذاب كبيرة جداً لتمّر عبر مسام الغشاءالمحلول الثاني على جزيئ
 

   10:عدد األشكال    20: الحماية  عدد عناصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 
THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة            براءة اختراع ]12[                                     

 

 GC 0001186: رقم البراءة ] 11[ 
 
 14/2010      2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/11673: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/03/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3549/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 بلجيكا              2003/06/13                2003/0355   
 ايتين كليمانس:  المخترع] 72[
 ،1025هافن  ،.في.دريدجينج انترنشنال ان :مالك البراءة  ]73[

  بلجيكا ت،زوايجندرج 2070 ،30شيلديدجك 
 سعود محمد الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: E02F 3/92 

 :المراجع ] 56[
- US 2002749 A (NEVELING SR ALOYS) 28 May 
1935 
- NL 7408623 A (IHC HOLLAND NV) 30 
December 1975 

 
أحمد القرينيس: الفاحص  

  مجروفة بكراءة ذات طبيعة مختلفة أداة وطريقة إلخراج واسترجاع مادة] 54[
اءة ذات طبيعـة مختلفـة، : الملخص ] 57[ حيث تشـتمل األداة على مبيت يتعلق االختراع الراهن بأداة إلخراج واسترجاع مادة مجروفة بكرَّ

ار بعزم دوران محدَّ محمل اعة مزود بحلقة دعم بشكل دوَّ اعة هذا ، عمود إدارة مثبت فيه إلدارة رأس قطــَّ د، حيث يمكن تثبيت رأس القطــَّ
اعة يشغل الحيز بين حلقة الدعم  على عمود اإلدارة بواسطة صـُـّرة ، وماسورة شفط يمكن توصيلها بفوهة شفط محاطة بدرع ثابت للقطــَّ

اعة مزودة بحلقات دعم الدّوارة على أحد الجانبين وفوهة الشفط ومبيت المحمل على الجانب اآلخر، حيث يمكن تثبيت عدة روؤس  للقطــَّ
مختلفة األقطار على عمود اإلدارة، وحيث يحدَّد قطر حلقة الدعم بناًء على عزم الدوران وطبيعة المادة المجروفة بالكّراءة المراد 

 .استرجاعها
 

 06: عدد األشكال  10: الحماية  عدد عناصر

                      
                                                

 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 ]19[براءات االخرتاع مكتب  

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة             براءة اختراع ]12[                                     

 

 GC 0001217: رقم البراءة ] 11[
 
 14/2010     2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/14537: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4624/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 محمد عبد هللا خميس الظريف الشامسي:  المخترع] 72[
، محمد عبد هللا خميس الظريف الشامسي :مالك البراءة   ]73[

، أبو ظبي  34499: ب.ص، مؤسسة أبـّــا للمستحضرات العشبية
 اإلمارات العربية المتحدة

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: A61K 7/26 

 :المراجع ] 56[
- CN 1548027 A ( HUANG DACHENG (CN) ) 24 
NOVEMBER 2004 

 
 
 
 

إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص  

 مستحضر عشبي يحتوي على نسبة عالية من عصارة سالفادورا بيرسكا] 54[ 
  Salvadoria( عالية من عصارة شجرة األراك يحتوي على نسبة مستحضر عشبي بمواصفات أوربية: الملخص ] 57[ 

Vadorapersica ( تصل بالعناية بصحة الفم واألسنانويمتاز بمصدره النباتي الم. 
 

  
 

 
 

 
 2: الحماية  عدد عناصر

 
 

                      
                                                

 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 ]19[براءات االخرتاع مكتب  

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة براءة اختراع             ]12[                                     

 

 GC 0001218: رقم البراءة ] 11[
 
 14/2010     2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/14541: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4625/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 محمد عبد هللا خميس الظريف الشامسي:  المخترع] 72[
، محمد عبد هللا خميس الظريف الشامسي :مالك البراءة   ]73[

، أبو ظبي  34499: ب.ص، مؤسسة أبـّــا للمستحضرات العشبية
 اإلمارات العربية المتحدة

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: A61K 36/899 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008113146  A ( FRANCO  SELMA; 
NOVELLO  CLAUDIO; SVIDZINSKI  
TEREZINHA; OGAVA  SUZANA; FRANCO  
SELMA; NOVELLO  CLAUDIO; SVIDZINSKI  
TEREZINHA; OGAVA  SUZANA)  24  
NOVEMBER  2004 

 
 

 
إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص  

 
 ت الزيتون الطبيعي وشمع نحل العسل الطبيعي يستعمل ألغراض عالجية وتجميليةخليط دوائي من سايمبوبوكين سكوينانثيز وزي] 54[ 
مع زيت الزيتون  )Cymbopogon Schoenanthus(مستحضر عشبي يتكون من خليط من سايمبوبوكين سكويناثيز : الملخص ] 57[ 

ويستخدم كمسكن موضعي فّعال ومزيل لآلالم وآثار قرص الحشرات والحروق، ويعالج حب ) Honey Bee Wax(وشمع النحل الطبيعي 
وال يحتوي . نشفتين ومسكن موضعي لآلالم األسناالشباب والكلف وتشقق األقدام والبواسير، كما إنه مفيد في عالج قروح الفم وترطيب ال

 .المنتج على أية مواد حافظة أو ملونة
 

  
 

 
 

 
 10: حماية ال عدد عناصر

 
 

                      
                                                

 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 ]19[براءات االخرتاع مكتب  

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة براءة اختراع             ]12[                                     

 

 GC 0001219: رقم البراءة ] 11[
 
 14/2010     2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/14570: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/05/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4626/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 محمد عبد هللا خميس الظريف الشامسي:  المخترع] 72[
، محمد عبد هللا خميس الظريف الشامسي :مالك البراءة   ]73[

، أبو ظبي  34499: ب.ص، مؤسسة أبـّــا للمستحضرات العشبية
 اإلمارات العربية المتحدة

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: A61K 31/122 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004087122 A1   )TANEJA SUBHASH 
CHANDRA; SHAHI ASHOK KUMAR; VERMA 
VIJESHWAR; SETHI VIJAY KUMAR; 
ANDOTRA SAMAR SINGH; HASHMI ABID 
ZAFFAR; DUTT PRABHU;  BAKSHI SANTOSH 
KUMAR; KOUL MAHARAJ KRISHAN; 
SHARMA SATYA NARAYAN; CHANDRA 
SURESH; QAZI GHULAM NABI( 14 OCTOBER 
2004 

 
 

 
إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص  

 
 خليط دوائي من سايمبوبوكين سكوينانثيز وعسل النحل الطبيعي ألغراض عالجية] 54[ 
 وعسل النحل الطبيعي )Cymbopogon Schoenanthus( مزيج دوائي عشبي مكّون من سايمبوبوكين سكويناثيز: الملخص ] 57[ 
)Acacia Natural Honey( وخالي من أية مواد صناعية حافظة  .ويؤخذ كمشروب لعالج الحساسيات عموماً  والربو، ولجميع األعمار

 .أو ملونة
 

  
 

 
 

 
 2: الحماية  عدد عناصر

 
 

                      
                                                

 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 
THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة                   براءة اختراع ]12[

 

 GC 0001240: رقم البراءة ] 11[
 
 14/2010     2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/12425: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/04/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5501/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا               2004/12/13              11/011,276  
 فيليب فيرت: المخترع] 72[
اير ليكويد ، سوسيتي انونيم إديريكتوري ات  ال:مالك البراءة ] 73[

ال اكسبلويتيشن دي  ودي اتكونسيل دي سورفيالنس بور ال ات
باريس  F-75321، كويد اورساي، 75 ،بروسيد جورج كالود 

Cedex 07فرنسا ، 
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: F25J 3/04; F25D 1/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 1148296 A1 (MITSUBISHI HEAVY IND 
LTD) 24 October 2001 
- JP 60108523 A (HITACHI SHIPBUILDING 
ENG CO) 14 June 1985 
- WO 2005/114082 A1 (PETROLEUM OIL AND 
GAS CORP OF SOUTH AFRICA )PTY( LED( 01 
December 2005 
 
 

مصعب أحمد الفضالة: الفاحص  
 جهاز وعملية للتبريد] 54[ 
يتعلق االختراع الحالي بجهاز تبريد متكامل وبعملية تشتمل على مصدر غاز مضغوط؛ ووحدة لتبريد الغاز المضغوط : الملخص ] 57[ 

وتشكيل غاز مضغوط مبرد من خالل تبادل حراري مع ماء ذي درجة نقاء أولى، وبالتالي يتم إنتاج تيار من غاز مضغوط مبرد، وتيار ماء 
ي أول لتدفئة تيار الماء ذي درجة النقاء الثانية، وتكون درجة النقاء الثانية أقل من األولى، وذلك من دافئ بدرجة نقاء أولى؛ ومبادل حرار

ة خالل التبادل الحراري غير المباشر مع تيار ماء ذي درجة النقاء األولى؛ ومجرى إلرسال الماء المبرد ذي درجة النقاء األولى إلى الوحد
 .التي تقوم بالتبريد

 
 1: عدد األشكال  1: لحماية ا عدد عناصر

 
 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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)19( مكتب براءات االخرتاع
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
 THE ARAB STATES OF THE GULF

]12[ براءة اختراع
نسخة مصححة

GC 0001249 : 11[ رقم البراءة[

]45[ تاريخ النشر عن منح البراءة : 30/09/2010     2010/14

رقم قرار الموافقة على منح البراءة : 14691/10

تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة : 2010/06/05

]21[ رقم الطلب : م ت خ/ب/5930/2006
]22[ تاريخ تقديم الطلب : 2006/03/07

]30[ األولوية :
]31[ رقم األولوية     ]32[ تاريخ األولوية      ]33[ اسم الدولة

660,208/60                 10/03/2005              أمريكا
]72[ المخترعون : 1- شورش تيموتي جيه، 2 - أكست سابين، 3- 

ماالثونج فينجكهام
]73[ مالك البراءة : ثيرافانس إنك.، 901 جيتواي بوليفارد، ساوث 

سان فرانسيسكو، كاليفونيا94080 ، الواليات المتحدة األمريكية
]74[ الوكيل : أحمد نجدت بازارباشى

]51[ التصنيف الدولي :
Int.Cl.7: C07D 211/46; A61k 31/45; A61P 11/06

]56[ المراجع :
- US 6693202 B1 (AGGEN JAMES et al.) 17 
February 2004 

الفاحص: ماجد إبراهيم الرفّيق
 ]54[ شكل متبلر من مركب ثنائي فنيل

 ]57[ الملخص : يتعلق هذا االختراع باشكال متبلرة من -)2-}]4-(4-كربامويل بيبريدين-1-يل ميثيل( بنزويل[ ميثيل امينو{ ايثيل ( بيبريدين-4-يل 
استر حمض ثنائي فنيل -4-يل كرباميك، وذوابات منها مقبولة صيدليا . ويمكن ان يكون الشكل المتبلر عبارة عن قاعدة حرة ، او ملح مثل ثنائي 
فوسفات او احادي فوسفات او ثنائي اكساالت. و يتعلق االختراع ايضا بتركيب صيدلي يتضمن هذه المركبات المتبلرة او المحضرة باستعمال هذه 

المركبات ، و بعمليات ومركبات وسيطة لتحضير المركبات المتبلرة ؛ و بطرق الستعمال هذه المركبات لعالج  اضطراب رئوي.

عدد عناصر الحماية : 56                                عدد األشكال : 26



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 
THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة              براءة اختراع ]12[                               

 

 GC 0001254: رقم البراءة ] 11[ 
 
 14/2010    2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/12159: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/03/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6153/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا              2005/04/25               11/113,550  
، يوجالند. هارفي ايه -2، تشارلز ديل كالكينز -1: ون المخترع] 72[
 ويلسون. بدي ايه -3
ماركت  1100، .الوير انكدي دبليو دي يت :مالك البراءة   ]73[

  ديالوير، أمريكا، 19801ويلمينجتون، دي أي  780ستريت، الجناح
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl. : B23B 41/08(2006.01) 

 :المراجع ] 56[
- US 6745791 B2 (BEALS  et al) 08 June 2004 
- US 6588455 B1 (WELFARE) 08 July 2003 

 
 
 
 
 
 

فهد محمد الباكر: الفاحص  
 كتلة إلحكام قفل معدن على معدن يتم تشغيلها باستخدام إسفين وبمساعدة كامة، وأداة لسد التنفيس] 54[ 
 يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لغلق أنبوب يشتمل على تثبيت طوق أول وثان متباعدين بالجزء الخارجي من: الملخص ] 57[ 

األنبوب بشكل مانع للتسريب، يكون لكل طوق واجهة مانعة للتسريب في مستوى عمودي على محور األنبوب، وقطع وإزالة طول من 
األنبوب مفتوحان، ووضع أكواب أولى وثانية مانعة للتسريب بين األطواق، حيث يكون لكل األنبوب بين األطواق مما يؤدي إلى ترك طرفي 

طوق شفة محيطية تمتد إلى األمام لها قطر داخلي يزيد عن القطر الخارجي لألنبوب، ويكون لكل كوب مانع للتسريب توابع كامة علوية 
األكواب المانعة للتسريب بحيث تشابك بشكل مانع للتسريب مع األوجه وسفلية، وتحريك أسطح الكامة في مقابل توابع الكامة لتوجيه 

 .المانعة للتسريب من األطواق، ودفع اإلسفين بين األسطح الخارجية لألكواب المانعة للتسريب
 

 9: عدد األشكال  8: الحماية  عدد عناصر
                      

                                                
 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة                براءة اختراع ]12[                                       

 

 GC 0001265: رقم البراءة ] 11[ 
 
 14/2010    2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/11626: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 01/03/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6486/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

              0513069.5         2005/06/27                بريطانيا 
بريطانيا                 2005/06/27          0513071.1       

بريطانيا                 2005/07/28          0515556.9                  
 بريطانيا                2005/11/28         0524204.5       
 بريطانيا                2005/12/21       0526040.1         
 بريطانيا              2005/12/21           0526041.9       

فيليب  -3 ،بيير دوفيفير -2، دومنيك بوتريو -1:  ونالمخترع] 72[
  جان بولمان  -6، كارينا كابيو  - 5،رالف ليون بيمانس -4 ،دينويل

  ،.ايه. جالكسو سميثكالين بيولوجيكالز اس :مالك البراءة ] 73[
 ريكسنسارت، بلجيكا 1330-، بي89روي دي إل انستيتيوت 

 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: A61K 39/095, 39/102, 39/116 

 :المراجع ] 56[ 
WO 2004/103400 A2 )AVENTIS PASTEUR 
INC]US[; RYALL ROBERT P ]US[( 02 December 
2004 
- WO 03/080678 A1 ) CHIRON SRL ]IT[; 
COSTANTINO PAOLO ]IT[; BERTI 
FRANCESCO ]IT[; NORELLI 
FRANCESCO]IT[; BARTOLON ANTONELLA 
]IT[( 02 October 2003 

 
 
 
 
 

ندى البهيجي: الفاحص  
 ةللمناع ةتركيبة مولّد] 54[ 
يتعلق االختراع الحالي بتركيبة مولدة للمناعة تشتمل على اثنين على األقل من السكاريدات الكبسولية الخاصة باإللتهاب   :الملخص ] 57[ 

و  MenYو  MenCو  MenAعة أولي تتكون من مختلفين عن بعضهما، حيث يتم اختيار واحد أو أكثر من مجمو  Nالسحائي 
MenW  ويتم اختيار  5: 1و  2: 1بين ) وزن/ وزن(البروتين حيث تتراوح نسبة السكاريد إلى البروتين ) حوامل(والتي تترافق مع حامل

فق مع حامل والتي تترا  MenWو  MenYو  MenCو  MenAواحد أو أكثر من السكاريدات المختلفة من مجموعة ثانية تتكون من 
 .1.99: 1و  1: 5بين ) وزن/ وزن(البروتين حيث تتراوح نسبة السكاريد إلى البروتين ) حوامل(
 

  115: الحماية  عدد عناصر
                      

                                                
 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءات االخرتاع مكتب]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 مصححة نسخة                براءة اختراع ]12[

 

 GC 0001271: رقم البراءة ] 11[
 
 14/2010    2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/14872: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6760/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا                2005/08/10              11/201,030   
   نبيل رزق هللا:  المخترع] 72[
دي ليزينزفيرويرتونجسجسلشافت ام بي  اس :مالك البراءة   ]73[

، 80333 -، مونشين، دي 6بالتز لينباتش، كيه جي .أتش أند كو
  ألمانيا

 أحمد نجدت بازارباشي: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.8: B01J 21/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6342191 B1 (KEPNER et. al.) 29 January 
2002 
- US 5739075 A (MATUSZ) 14 April 1998 
 
 
 

يحيى ناصر البوصافي: الفاحص  

 لية لتحضير ناقل حفاز و استعماله في تحضير الحفازعم] 54[
االختراع الحالي يختص بناقالت حفازة يراد أن تستعمل كدعامات للمكونات الفلزية و المكونات الحفازة من أكسيد الفلز : الملخص ] 57[

الومينا الذي يكون مناسب -، فإن االختراع الحالي يوفر عملية لصوغ ناقل ألفاتحديد أكبرو ب. في تنوع من التفاعالت الكيميائيةلالستعمال 
. ن االيثيلين إلى أكسيد االيثيلين، وبصفة خاصة المعالجة اإليبوكسيدية مالحفاز في التفاعالت الكيميائية كدعامة للفضة و االستعمال لهذا

فعليا خالي من  التركيب يكون. ألومينا اختياري؛ و مادة رابطة-نا؛ ألفاألومي -ن ألفاالتركيب يشمل مشكل هيدرائي واحد على األقل م
 .الجسيمات البذرية

 
            21: الحماية  عدد عناصر

                      
                                                

 



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 مصححة نسخة              براءة اختراع ]12[                                    
 GC 0001286: رقم البراءة ] 11[
 
 14/2010    2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

   10/11691 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 2010/03/15: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7507/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
  23/12/2006: تاريخ تقديم الطلب] 22[
 :األولوية] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[    رقم األولوية ] 31[

 مريكاأ                       2005/12/27        11/318,731
 -3، داكا. جيهاد ام 2-، ستانات. جون إي 1-:المخترعون ] 72[

 دورون ليفين
 5200، .اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك: مالك البراءة] 73[ 

، الواليات المتحدة 77520بيوي درايف، بيتاون، تكساس 
 األمريكية

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[
 

 

 :التصنيف الدولي] 51[
Int. Cl.8: C07C 45/53 

 :المراجع] 56[
- FR 2182802 A )UNION CARBIDE CORP,US( 
14 December  
- EP 0548986 A )SUMITOMO CHEMICAL 
COMPANY, LIMITED( 30 June 1993  
- US 2004/236152 Al (BLACK JESSE 
RAYMOND et al.) 25 November 2004  
- US 2004/162448 Al (YANG JIEMIN et al.) 19 
August 2004 
- EP 0578194 A )SUMITOMO CHEMICAL 
COMPANY, LIMITED; SUMITOMO 
CHEMICAL COMPANY LIMITED( 12 
January 1994 

 فهد زويد المطيري: الفاحص
 قائية لمركبات ألكيل بنزينأكسدة انت] 54[
 R2و R1، حي�ث يمث�ل ك�ل م�ن )R1COCH2R2 )Iيتعلق االختراع الراهن بعملية إلنتاج الفنول وكيتون بالص�يغة العام�ة  :الملخص ] 57[

ألكي�ل ) i( :تزويد خام تغذي�ة م�ن ألكي�ل بن�زين يش�تمل عل�ى) أ (  :ذرات كربون ، وتتضمن العملية 4إلـى  1على حدة مجموعة ألكيل بها من 
زمير بنيوي واحد على األقل لأللكيل بن�زين ) ii(و) I(نفس المعنى كما في الصيغة  R2و R1حيث يحمل كل من  ):II(بنزين بالصيغة العامة 

بنزين إل�ى   تعريض خام التغذية من األلكيل) ب(،)II(على األقل من وزن األلكيل بنزين بالصيغة  %0.7المذكور بمقدار يبلغ ) II(بالصيغة 
أو مجموع��ة  (CO)يمث��ل مجموع��ة كربوني��ل  Xحي��ث  ):III(إيمي��د حلق��ي بالص��يغة ) 1ب(ظ��روف أكس��دة ف��ي وج��ود أكس��جين ووج��ود 

يمثل ذرة أو مجموعة واحدة أو أكثر تختار من ذرة هي�دروجين ، ذرات ه�الوجين ،  R3، 4أو  3، 2، 1يساوي صفر،  n، (SO2)كبريتونيل 
يمثل ذرة هيدروجين ، ك�اتيون فل�ز قل�وي أو ك�اتيون فل�ز تراب�ي قل�ـوي ، أو  R4ت ألكوكسي ومجموعات أمينو ومجموعات ألكيل ، مجموعا

إلنت�اج من�تج يش�تمل عل�ى هيدروبيروكس�يد بالص�يغة  -"N,N',Nثالثـي هيدروكسـي أيزوسيانوري�ـك -N ،N ،Nحمض ) 2ب(في وجـود 
إل�ى فن�ول ) IV(تحوي�ل الهيدروبيروكس�يد بالص�يغة ) ج�ـ( ،)I(م�ا ف�ي الص�يغة نف�س المعن�ى ك R2و R1حي�ث يحم�ل ك�ل م�ن  ):IV( العام�ة 

 ).I(وكيتون بالصيغة 
   
 
 
 
 

                                    (II)                                         III))                                                     ((VI 
 

                                                                                                                8: عدد األشكال          21: ماية الح عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية


