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مـقـدمـة

تعنى )نشرة براءات االختراع( التي يصدرها مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنشر 
اإلشهارات المنصوص عليها في نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون والئحته التنفيذية والتي تمثلها البيانات 
والمعلومات بشأن ما طرأ على طلبات براءات االختراع وبراءات االختراع لدى المكتب خالل فترة النشرة، ويأتي 
المتعلقة  المكتب  أنشطة  ليغطي  المكتب  النشرة في ظل نمو متزايد ألعمال  )الثامن عشر( من هذه  العدد  هذا 
بالطلبات والبراءات خالل الفترة  2012/01/01 م وحتى 2012/06/30 م ، باإلضافة إلى األنشطة التي لم 

يتم النشر عنها سابقا، ويشتمل العدد على ما يلي:-

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

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

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

7( قائمة التصويبات .
كما يشتمل هذا العدد على جزء خاص بلجنة التظلمات يشتمل على ما يلي:-

قائمة طلبات براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات.  )1
قائمة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات.  )2

منطوق قرارات لجنة التظلمات.  )3

يتم في هذا العدد النشر عن منح )211( براءة اختراع أصدر المكتب قرارات بالموافقة على منحها بعد استيفاء 
شروط المنح وسداد رسوم المنح والنشر لها. ونود في هذا السياق لفت عناية القارئ الكريم إلى أن من بين براءات 
االختراع المنشور عنها في هذا العدد توجد 15 براءة اختراع رغم صدور قرارات الموافقة على منحها البراءة بعد 
تاريخ 2012/06/30م، إال أن استحقاقها للمنح )حسب تطويرات تمت مؤخرًا على إجراءات العمل بالمكتب( 

قد حصل بمجرد تسديد رسوم النشر والمنح لها قبل التاريخ المذكور، وبالتالي تقرر النشر عنها في هذا العدد.

كما نود التنويه بأن المكتب قد قرر التوقف عن النشر الورقي واالكتفاء بالنشر اإللكتروني ألعداد نشرة براءات 
االختراع وذلك اعتبارًا من هذا العدد )18(.
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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

وقد تم تسليم وثائق البراءات التي تم النشر عنها في العدد السابق والبالغ عددها )197( 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 العـدد أن يتقـدم بـدعوى )خالل ثالثة أشهر ( إلى لجنة التظلمات حسب اإلجراءات الواردة في الالئحة 

التنفيذية على العنوان التالي:-

                                          www.gccpo.org موقع المكتب على اإلنترنت      
                                                 

واهلل الموفق،،،،   

األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب براءات االختراع
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األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب براءات االختراع

نبذة عن
مكتب براءات االخرتاع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

براءات  طلبات  إقليمي إليداع  مكتب  هو  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  االختراع  براءات  مكتب      
االختراع في دول مجلس التعاون وهي 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



 

الرمــــوز الدولية
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املضمنة يف الصفحات األوىل  *ةوجرافييالببلالبيانات لعناصر الدولية  رموزال
 لرباءات االخرتاع املمنوحة

 الرمز الببليوجرافيالبيان عنصر 
 11 االختراع رقم براءة
 12 الوثيقةنوع 

 21 رقم الطلب
 22 تاريخ تقديم الطلب

 بيانات األولوية
 طلبات األولوية/طلبرقم 
 بات األولويةطل/طلبتاريخ 

 األولويةدولة 

30 
31 
32 
33 

 45 البراءة النشر عن منحتاريخ 
 51 ة االختراعالتصنيف الدولي لبراء

 54 االختراع )تسمية(عنوان 
 56 )ةالسابق التقنيةوثائق (مراجع القائمة 

 57 الملخص
 72 المخترعين/المخترعاسم 
 73 البراءة مالكي/مالكاسم 

 74 الوكيلاسم 
 

                                                           
التوصية المتعلقة بالبيانات الببليوجرافية الخاصة ببراءات "؛ )م2008فبراير ( ST.9رقم " ويبو"وفقًا لمعيار  *

 :راجع العنوان التالي)". SPCS(االختراع وشهادات الحماية التكميلية 
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-09-01.pdf 
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 *الدولية  واملنظمات الدول رموز قائمة

 
التوصية المتعلقة برموز الحرفين لتمثيل الدول والكيانات األخرى "؛ )م2011نوفمبر ( ST.3رقم ) ويبو(وفقًا لمعيار المنظمة العالمية للملكية الفكرية * 

 :راجع العنوان التالي". والمنظمات الحكومية
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf 

 

 

 الرمز الدولة
 RU االتحاد الروسي

 ET إثيوبيا

 AZ أذربيجان

 AR األرجنتين

 JO األردن

 AM أرمينيا

 AW أروبا

 ER إريتريا

 ES إسبانيا

 AU أستراليا

 EE إستونيا

 AF أفغانستان

 EC إكوادور

 AL ألبانيا

 DE ألمانيا

 AE اإلمارات العربية المتحدة

 AG أنتيغوا وبربودا

 AD أندورا

 ID إندونيسيا

 AO أنغوال

 AI أنغويال

 UY أوروجواي

 UZ أوزباكستان

 UG أوغندا

 UA أوكرانيا

 IE آيرلندا

 IS أيسلندا

 IT إيطاليا
 PG بابوا غينيا الجديدة

 PY بارغواي

 PK باكستان

 PW باالو

 BH البحرين

 BR البرازيل

 BB بربادوس

 PT البرتغال

 BM برمودا

 BN بروناي دار السالم

 BE بلجيكا

 BG بلغاريا

 الرمز الدولة
 BZ بليز

 BD بنجالديش

 PA بنما

 BJ بنين

 BS البهاما

 BT بوتان

 BW بوتسوانا

 BF بوركينافاسو

 BI بوروندي

 BA البوسنة والهرسك

 PL بولندا

 BO بوليفيا

 BQ سانت استاتيوس وسابا، بونير

 PE بيرو

 BY بيالروس

 TH تايلند

 TW تايوان، إقليم في الصين

 TM تركمانستان

 TR تركيا

 TT ترينيداد وتوباغو

 TD تشاد

 TG توغو

 TV توفالو

 TN تونس

 TO تونغا

 TL تيمور ليشتي

 JM جاميكا

 ME الجبل األسود

 GI جبل طارق

 DZ الجزائر

 KM القمر جزر

 TC جزر تركس وكايكوس

 SB جزر سولمون

 FO جزر فاروي

 FK )مالفيناس(جزر فوكالند 

 VG جزر فيرجين البريطانية

 CK جزر كوك

 MP جزر ماريانا الشمالية

 KY جزركايمان
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 *الدولية  واملنظمات الدول رموز قائمة

 
التوصية المتعلقة برموز الحرفين لتمثيل الدول والكيانات األخرى "؛ )م2011نوفمبر ( ST.3رقم ) ويبو(وفقًا لمعيار المنظمة العالمية للملكية الفكرية * 

 :راجع العنوان التالي". والمنظمات الحكومية
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf 

 

 

 الرمز الدولة
 BV جزيرة بوفيت

 IM مانجزيرة 

 CF جمهورية أفريقيا الوسطى

 CZ الجمهورية التشيكيه

 DO الدومينيكانجمهورية 

 SY الجمهورية العربية السورية

 CD جمهورية الكونغو الديمقراطية

 IR جمهورية إيران اإلسالمية

 TZ جمهورية تنزانيا المتحدة

 KR جمهورية كوريا

 KP جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 LA جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 MK السابقةجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 MD جمهورية مولدوفا

 ZA جنوب إفريقيا

 SS جنوب السودان

 GS جنوب جورجيا وجزر ساندويتش الجنوبية

 GE جورجيا

 GG جورنسي

 DJ جيبوتي

 JE جيرسي

 DK الدنمارك

 DM دومينيكا

 CV الرأس األخضر

 RW رواندا

 RO رومانيا

 ZM زامبيا

 ZW زيمبابوي

 CI ساحل العاج

 WS ساموا

 SM سان مارينو

 VC سانت فنسنت وغرينادينز

 KN سانت كيتيس ونيفيس

 LC سانت لوسيا

 SX )الجزء الهولندي(سانت مارتن 

 SH سانت هيلينا ، الصعود وتريستان دا كونها

 ST ساو تومي وبرينسبي

 LK سريالنكا

 SV السلفادور

 الرمز الدولة
 SK سلوفاكيا

 SI سلوفينا

 SG سنغافورة

 SN السنغال

 SZ سوازيالند

 SD السودان

 SR سورينام

 SE السويد

 CH سويسرا

 SL سيراليون

 SC سيشل

 CL شيلي

 EH الصحراء الغربية

 RS صربيا

 SO الصومال

 CN الصين

 TJ طاجكستان

 IQ العراق

 OM عمان

 GA غابون

 GM غامبيا

 GH غانا

 GD غرينادا

 GL غرينالند

 GT غواتيماال

 GY غيانا

 GN غينيا

 GQ غينيا االستوائية

 GW غينيا بيساو

 VA الفاتيكان

 VU فانواتو

 FR فرنسا

 PH الفلبين

 VE البوليفارية - جمهورية، فنزويال

 FI فنلندا

 VN فيتنام

 FJ فيجي

 CY قبرص

 QA قطر
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 *الدولية  واملنظمات الدول رموز قائمة 

 
التوصية المتعلقة برموز الحرفين لتمثيل الدول والكيانات األخرى "؛ )م2011نوفمبر ( ST.3رقم ) ويبو(وفقًا لمعيار المنظمة العالمية للملكية الفكرية * 

 :راجع العنوان التالي". والمنظمات الحكومية
http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf 

 

 

 الرمز الدولة
 KG قيرغيستان

 KZ كازاخستان

 CM الكاميرون

 HR كرواتيا

 KH كمبوديا

 CA كندا

 CU كوبا

 CW كوراساو

 CR كوستاريكا

 CO كولومبيا

 CG الكونغو

 KW الكويت

 KI كيريباتي

 KE كينيا

 LV التفيا

 LB لبنان

 LU لكسمبرج

 LY ليبيا

 LR ليبيريا

 LT ليتوانيا

 LI ليخنيشتين

 LS ليسوتو

 MV المالديف

 MT مالطة

 ML مالي

 MY ماليزيا

 MG مدغشقر

 EG مصر

 XN )إن بي آي(معهد نوردك لبراءات االختراع 

 MA المغرب

 MO مكاو

 EP )إي بي أو(مكتب براءات االختراع  األوروبي 

مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول 
 )جي سي سي(الخليج العربية 

GC 

 BX )بي أوآي بي(مكتب بينولوكس للملكية الفكرية 

 QZ ) سي بي في أو(النباتيه مكتب جماعة األصناف 

  

  

  

 الرمز الدولة
 BX )بي أوآي بي(مكتب بينولوكس للملكية الفكرية 

 MX المكسيك

 MW مالوي

 SA المملكة العربية السعودية

 GB المملكة المتحدة

الصين  الخاصة بجمهوريةمنطقة هونج كونج اإلدارية 
 الشعبية

HK 

 OA )أوابي(الفكرية  المنظمة األفريقية للملكية

 AP )األريبو(المنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية 

 EA )إي أي بي أو(منظمة براءات االختراع اليورواسيويه 

 IB, WO )الويبو(المنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 MN منغوليا

 MR موريتانيا

 MU موريشيوس

 MZ موزمبيق

 MC موناكو

 MS مونتسيرات

 MM ميانمار

 NA ناميبيا

 NR ناورو

 NO النرويج

 AT النمسا

 NP نيبال

 NE النيجر

 NG نيجيريا

 NI نيكارجوا

 NZ نيوزلندا

 HT هاييتي

 IN الهند

 HN هندوراس

 HU هنغاريا

 NL هولندا

 US الواليات المتحدة األمريكية

 JP اليابان

 YE اليمن

 GR اليونان

  

  

  



 قائمة
براءات االختراع الممنوحة   
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قائمة براءات االخرتاع املمنوحة 
سارية لغايةتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم

م ت خ/ب/17287/2006
إزالة بلمرة البوليمرات احملتوية على 

الفلور
GC00018242011/10/062026/11/27

م ت خ/ب/24378/2005
بوليمر من البوليستر على هيئة 

طور مصهور عالي اللزوجة الذاتية 
ز مبركبات حتتوي على األنتيمون ُمحفَّ

GC00018252011/10/062025/03/04

م ت خ/ب/39444/2007
طريقة لتصريف مياه الفيضانات 

والسيول عبر آبار جوفية
GC00018262011/09/152027/11/09

م ت خ/ب/42884/2003
طريقة لقياس خواص التكوين 
باستخدام اختبار محدد املدة 

للتكوين
GC00018272011/07/112023/09/06

م ت خ/ب/55146/2005
جهاز للتغذية مبادة مسحوقة 
وتوزيعها في تيار غازي صاعد، 

ومفاعل مزود بهذا اجلهاز
GC00018282011/07/112025/09/09

GC00018292011/07/112025/09/30خالط حلقن موائع متعددةم ت خ/ب/65228/2005

م ت خ/ب/76125/2006
إزالة النيتروجني على مرحلتني من 

الغاز الطبيعي املسال
GC00018302011/07/112026/04/18

م ت خ/ب/85467/2005
طريقة معاجلة SDA متكاملة 

وطبقة فوارة
GC00018312011/07/112025/12/04

م ت خ/ب/96538/2002
طريقة لالنتقال بني محفزات زيجلر 

- ناتا وامليتالوسني في مفاعل ذي 
حلقة كبيرة إلنتاج البولي بروبيلني

GC00018322011/06/142022/12/13

م ت خ/ب/106822/2006
مركبات بنزمييدازول بها استبدال 

وطرق حتضيرها
GC00018332011/10/202026/08/28

م ت خ/ب/113485/2004
جهاز وطريقة ملقاومة موجة 

كهرومغناطيسية اجتاهية
GC00018342011/10/282024/05/21

م ت خ/ب/128611/2007
مشتقات بنزيل ببرازين وعمليات 

لتحضيرها
GC00018352011/10/202027/06/26

م ت خ/ب/137092/2006

طريقة وجهاز للتحكم في 
العمليات احلسابية التي تتم 

مبساعدة الكمبيوتر في إطار عملية 
التثبيت

GC00018362011/12/182026/10/27

م ت خ/ب/1410194/2008
تركيبة مبيدة لآلفات وطريقة 

للسيطرة على اآلفات
GC00018372011/12/102028/02/19

م ت خ/ب/1511821/2008
 amines عملية لصنع مركبات أمني
عن طريق هدرجة مركبات النتريل 

nitrile
GC00018382011/12/102028/10/10

م ت خ/ب/1610122/2008
طريقة وبوليمر لتجنب قشور 

الغالية Ba/Sr التي لها وظيفية 
فوسفورية مدمجة ميكن حتديدها

GC00018392011/12/102028/02/08
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م ت خ/ب/176967/2006
طريقة وجهاز ملنظومة صوتية بها 

وحدة إرسال وإستقبال
GC00018402012/02/262026/09/25

م ت خ/ب/183782/2004
طريقة لصنع حفاز لألكسدة 

املباشرة أللكني إلى أكسيد ألكني
GC00018412011/09/282024/09/03

م ت خ/ب/196586/2006
ممشى موصل متحرك وطريقة 

خلدمات اجلهاز الكهربي اخلاص بهذا 
املمشى

GC00018422011/09/282026/07/16

م ت خ/ب/207054/2006
نظام جهاز لتخزين الطاقة 

الكهربية باستخدام مكثفات 
وطريقة للتحكم فيه

GC00018432011/09/282026/10/09

م ت خ/ب/215706/2006

حفاز جديد لإلستعمال خالل 
عملية إنتاج اجلازولني مبرحلة واحدة 
من غاز التحضير ، وعملية محسنة 

إلعادة توليد ذلك العامل احلفاز

GC00018442011/10/062026/01/20

م ت خ/ب/226216/2006
معاجلة حرارية مائية للعوامل 

احلفازة الزيوليتية املعدلة 
-بالفوسفوروز

GC00018452011/10/062026/05/05

م ت خ/ب/233838/2004
عملية إلنتاج حمض كربوكسيليك 

غير مشبع من ألكان
GC00018462011/09/282024/09/25

GC00018472011/09/152023/01/10مفاعل البلمرة متعدد املراحلم ت خ/ب/242436/2003
GC00018482011/10/202026/10/30حتضير مادة بلورية مضادة حيويام ت خ/ب/257138/2006

م ت خ/ب/269438/2007
طريقة لتحضير البوليمر املساعد 

إثيلني- سيالن
GC00018492011/09/112027/11/09

GC00018502011/09/152022/02/09طريقة وجهاز لتكرير الزيت الثقيلم ت خ/ب/271854/2002

م ت خ/ب/283749/2004
طريقة لتحضير واستخدام 

كبسوالت متناهية الصغر حتتوي 
على مادة مضادة للميكروبات

GC00018512011/09/152024/08/21

GC00018522011/09/152028/11/14حساس موقع ألداة إكمال احلفرم ت خ/ب/2912157/2008
GC00018532011/09/112028/12/16مشتقات أمينو ثالث آزولم ت خ/ب/3012436/2008

م ت خ/ب/317355/2006

عملية و جهاز للفصل االنتقائي 
للمركبات احملتوية على السلفور 

من تيارات التغذية الغازية احملصلة 
بصفة دورية

GC00018542011/09/112026/12/08

م ت خ/ب/323174/2004

مركب حفاز لتحفيز تفاعالت 
األسترة واألسترة التحويلية 

وطريقة عمل األسترة واألسترة 
التحويلية باستخدام نفس احلفاز

GC00018552011/09/112024/01/19

م ت خ/ب/3312517/2008
طريقة إلنتاج تركيبات لدائن حرارية 
من فيبر ليف زجاجى طويل مقوى 

GC00018562011/09/282028/12/20
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GC00018572011/10/062025/01/30إسالة غاز طبيعيم ت خ/ب/344254/2005

م ت خ/ب/358354/2007
أندولوبنزوزيبني مدمج بروبيل حلقي 

HCV NS5B كمانعات
GC00018582011/10/202027/05/18

م ت خ/ب/366397/2006
 C2 - C4 طريقة ومصنع إلنتاج

 Dimethyl و/أو methanol منOlefin
بطواعية زائدة

GC00018592011/09/112026/06/09

م ت خ/ب/376623/2006

طريقة لتحضير الفا- اوليفينات 
خطية و نظام مفاعل خاص بها مع 
تصريف محسن الوليجومرات ذات 

وزن جزيئي مرتفع

GC00018602011/09/112026/07/21

م ت خ/ب/386626/2006
طريقة الخماد نشاط عامل حفاز 
عضوي فلزي و نظام مفاعل لذلك

GC00018612011/09/112026/07/21

م ت خ/ب/398393/2007
طريقة إلعادة تدوير حديد صناعة 
الصلب احلامل خمللفات واحلبيبة 

الناجتة بهذه الطريقة واستخدامها
GC00018622011/09/112027/05/25

GC00018632011/09/112028/01/01تركيب حفاز رابط الزيوليتم ت خ/ب/409885/2008
GC00018642011/09/112026/05/26عملية لبلمرة أوليفينات Olefinsم ت خ/ب/416323/2006

م ت خ/ب/425125/2005
عملية إلنتاج بنزين وايثلني معا في 
وقت واحد عن طريق حتويل استيلني

GC00018652011/09/112025/09/06

GC00018662011/09/282026/10/06جتهيزات مصعدم ت خ/ب/437022/2006

م ت خ/ب/448531/2007
مفتاح وقفل قرص أسطواني 

برميلي دوار
GC00018672011/09/282027/06/18

GC00018682011/09/282026/05/26غطاء من أعمدة دليلية لوعاءم ت خ/ب/456318/2006

م ت خ/ب/468226/2007
محـقنـــــة طبية مانعة للتسرب 

وقابلة لالنزالق
GC00018692011/10/202027/04/24

م ت خ/ب/4712306/2008
أنابيب وتد الرفع الذاتية لغطاء 

اخلتم
GC00018702012/02/262028/11/30

م ت خ/ب/486884/2006
 pressureless pipe أنبوب الضغطي
يتكون من تركيب من متعدد إثيلني 

filler ومادة مالئة polyethylene
GC00018712012/03/042026/09/11

م ت خ/ب/498021/2007

طريقـة وجهـاز يستخدمان في 
ُحـفر اآلبار لكبح الرمال والتحكـم 
بالتدفـق الداخـل أثناء العمليات 

البئرية

GC00018722012/02/262027/03/30

م ت خ/ب/506887/2006

عملية وحفازات بلمرة 
polymerization catalysts إلنتاج 
 bimodal بوليمرات ثنائية النسق

polymers في مفاعل مفرد

GC00018732012/02/182026/09/11
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م ت خ/ب/515144/2005
جهاز للختم األمني يشتمل على 

بطاقة هوية بالتردد الالسلكي 
RFID

GC00018742011/12/182025/09/09

م ت خ/ب/525679/2006
نظام لتطوير قمرة قيادة الطائرة 

قابل للبرمجة
GC00018752011/12/182026/01/15

م ت خ/ب/539737/2007
اختبار بئر ثنائي األبعاد باستخدام 

أجهزة استشعار متطورة مزودة 
بقابس

GC00018762011/12/182027/12/11

م ت خ/ب/5413119/2009
جهاز ملعايرة أدوات عزم القدرة 

الكهربائية املشغلة باملائع
GC00018772012/02/262029/03/23

GC00018782012/02/292026/12/22أربطة و املواد املصنوعة بهام ت خ/ب/557525/2006

م ت خ/ب/566169/2006
مادة تشكيل حفازة النتاج 
اوليفينات فردية و عملية 

لتحضيرها وطريقة النتاجها
GC00018792012/02/292026/04/25

م ت خ/ب/573734/2004

تركيب عامل حفاز إلنتاج بولي 
أثيلني تيرفثاالت من حمض 

تيرفثاالت وجليكول أثيلني وعملية 
لذلك

GC00018802012/02/182024/08/17

م ت خ/ب/5811264/2008
تركيب محفز وعملية لثنائى، 

ثالثى و/ أو رباعى الوحدات لإلثيلني 
ETHYLENE

GC00018812012/02/292028/07/08

م ت خ/ب/599988/2008
طريقة حتضير أوليفينات - ألفا 

خطية ونظام مفاعل
GC00018822012/02/292028/01/18

م ت خ/ب/606687/2006
طريقة لتحضير الفا- اوليفينات 
خطية مع إزالة حرارية محسنة

GC00018832012/03/052026/07/28

م ت خ/ب/616628/2006
طريقة حتضير عامل حفاز لعملية 

إيبو أكسدة ألكني إلى أوكسيد 
ألكني وطريقة استخدامه

GC00018842012/03/052026/07/21

م ت خ/ب/625622/2005
انتاج اجللوبيولني املناعي - تي إن 

إف آر
GC00018852012/02/192025/12/25

GC00018862012/02/192025/12/25انتاج أ - بيتام ت خ/ب/635623/2005

م ت خ/ب/642439/2003
عمليات ونظم السالة الغاز 

الطبيعي
GC00018872012/02/282023/01/11

م ت خ/ب/6511481/2008
طريقة لتقليل الترسبات في أوعية 

البلمر̀ة
GC00018882012/03/042028/08/09

م ت خ/ب/668457/2007
طريقة لإلزالة بالفصل واسترجاع 

ثنائي الكيل قصدير ثنائي 
الكوكسيد

GC00018892012/02/182027/06/05
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م ت خ/ب/677995/2007
حفازات بلمرة إلنتـاج بوليمرات 

حتتوي على مستويات منخفضة من 
التفرعات طويلة السلسلة

GC00018902012/03/042027/03/25

م ت خ/ب/683572/2004
سطح مركب على قالب من الصلب 

الذي ال يصدأ
GC00018912012/02/182024/06/21

GC00018922012/02/182026/08/11عملية إلنتاج كربونات عضوية م ت خ/ب/696761/2006

م ت خ/ب/7010611/2008
طريقة معززة ملعدل االنحدار ثنائي 
األبعاد وثالثي األبعاد أسوية اخلواص

GC00018932012/02/182028/04/15

م ت خ/ب/717037/2006

طريقة ملعاجلة تيار من LNG ناجت 
بواسطة التبريد باستخدام دورة 
تبريد refrigeration cycle أولى 
ومنشأة installation مقترنة بها

GC00018942012/02/282026/10/09

م ت خ/ب/727424/2006
جهاز ترشيح ثانوي ميكن تطبيقه 

على عملية من ثالثة أطوار
GC00018952012/02/292026/12/15

GC00018962012/03/042028/03/29إنتاج مركبات عطرية من امليثانم ت خ/ب/7310492/2008
GC00018972012/03/232023/02/16إنتاج اوليفيناتم ت خ/ب/742492/2003

م ت خ/ب/7510490/2008
طريقة لصنع حذاء صامد للماء 

ومنفذ لبخار املاء وحذاء يتم 
احلصول عليه بهذه الطريقة

GC00018982012/03/042028/03/29

م ت خ/ب/769791/2007
طريقة وبلمرة قشرة Sr/Ba عن 

طريقة وظيفية فوسفورس 
مكتشف

GC00018992012/02/292027/12/28

م ت خ/ب/7710799/2008
طريقة ونظام للتحكم باحلرارة في 

حقل نفط
GC00019002012/02/182028/05/11

GC00019012012/02/252024/12/10حمض ذو لزوجة مرنةم ت خ/ب/784078/2004

م ت خ/ب/7910396/2008
صيغ سائلة من أمالح -4 ]-2 -4 
ميثيل فينيل سلفانيل فينيل[ 

ببريدين
GC00019022012/02/252028/03/18

GC00019032012/03/022028/11/14عربة لتفريغ املواد الضخمة م ت خ/ب/8012148/2008
GC00019042012/02/252021/08/04مائع مذيب للقشورم ت خ/ب/811554/2001
GC00019052012/02/182024/06/22عملية حتبيب لطبقة مائعةم ت خ/ب/823577/2004
GC00019062012/02/182024/06/22عمليـة حتبيب لطبقـــة مائعـــةم ت خ/ب/833578/2004
GC00019072012/02/182024/06/22عمليه حتبيب لطبقه مائعهم ت خ/ب/843579/2004

م ت خ/ب/8511296/2008
مثبطات -11 بيتا- هيدروكسي 

سترويد دهيدروجيناز
GC00019082012/02/292028/07/13

GC00019092012/02/292025/08/09طريقة لالستكشاف الزلزاليم ت خ/ب/865014/2005

م ت خ/ب/8712451/2008
مضادات أجسام ثنائية التكافؤ 

وثنائية اخلصوصية
GC00019102012/03/232028/12/16
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م ت خ/ب/884324/2005
نظام لغاز طبيعي مسال LNG مزود 

بجهاز إلزالة النيتروجني من تيار 
دافئ

GC00019112012/03/022025/02/20

م ت خ/ب/892500/2003
جهاز وطريقة لضبط الضغط 

احللقي الديناميكي
GC00019122012/03/022023/02/18

م ت خ/ب/9010985/2008
مركبات ترابطية ملستقبل 

A3 ادينوسني
GC00019132012/02/252028/06/06

م ت خ/ب/914664/2005
مادة حفازة للمعاجلة بالكلور 

واالوكسجني وعملية تستعمل هذه 
املادة احلفازة

GC00019142012/02/252025/05/14

م ت خ/ب/925382/2005
مفاعل وطريقة لتفاعل على األقل 

غازين بوجود طور سائل
GC00019152012/02/252025/11/15

GC00019162012/03/022026/05/21اعادة التشكيل بالبخارم ت خ/ب/936296/2006
GC00019172012/03/022027/09/04طريقة لتحويل نترات الفلزم ت خ/ب/949016/2007
GC00019182012/03/042028/06/08عملية وجهاز خللط الغازاتم ت خ/ب/9511003/2008

م ت خ/ب/963970/2004
عملية ووحدة النتاج غازات هوائية 
مضغوطة بتقطيرالهواء عند درجة 

حرارة منخفضة
GC00019192012/03/022024/11/01

م ت خ/ب/977727/2007
استخدام أبراج جتفيف مسبق في 

عملية أكسدة إيثان إلى حمض 
أسيتيك / إيثيلني

GC00019202012/02/252027/02/05

GC00019212012/03/022027/12/28عملية وجهاز لتجفيف بوليمرم ت خ/ب/989826/2007

م ت خ/ب/992940/2003

نظام لتقليل ابتعاث ثاني أكسيد 
الكربون وطريقة لتزويد القدرة 

لضغط مادة تبريد وقدرة كهربائية 
لعملية إسالة غاز هيدروكربوني 
خفيف بواسطة حقن هواء مبرد 

إلى التربينات

GC00019222012/03/042023/09/29

م ت خ/ب/1009711/2007
جتميعة من ألواح حارفة ومانعات 
للتسرب وطريقة لتجميع مبادل 

حراري
GC00019232012/02/252027/12/11

م ت خ/ب/1016114/2006
وسيلة وطريقة لتثبيت وتوصيل 

مصعد على عارضة مصعد خللية 
حتليل كهربي لأللومنيوم

GC00019242012/03/022026/04/17

م ت خ/ب/1023110/2003
عملية وجهاز ملعاجلة تدفقات من 
خلية الكتروليتية النتاج االلومنيوم

GC00019252012/03/022023/12/16

م ت خ/ب/1039279/2007
عناصر حشو عشوائية وعمود 

محتوى عليها
GC00019262012/02/182027/10/19
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م ت خ/ب/1049727/2007
دعامة تثبيت عازلة للصوت لتثبيت 

سقف معلق على عوارض أرضية
GC00019272012/03/022027/12/11

م ت خ/ب/10511020/2008
عملية إلزالة املكونات املتطايرة من 

بوليمر ألكيلني عطري
GC00019282012/03/022028/06/10

م ت خ/ب/1062155/2002
ليجاند وأنظمة حفازة منه لتصغير 

أصل اإلثيلني الي ألفا أوليفينات 
خطية

GC00019292012/02/262022/07/30

م ت خ/ب/1072177/2002
طريقة النتاج أوليفينات متفرعة 
من شحنة أوليفني / بارافني خطي

GC00019302012/02/252022/08/16

م ت خ/ب/1082806/2003
عملية مطورة للحام باحلرارة 

والتطريق
GC00019312012/03/022023/07/27

GC00019322012/02/252025/12/27عملية ومحفز للهدرجةم ت خ/ب/1095630/2005
GC00019332012/02/252027/04/10جهاز وعملية لتبريد الغاز الساخنم ت خ/ب/1108115/2007
GC00019342012/03/042026/01/15وصلة ملولبة ألنابيب فوالذيةم ت خ/ب/1115672/2006

م ت خ/ب/1122695/2003
ز لعملية  حتضير مادة حاملة حملفِّ

حتضير أكسيد اإليثيلني
GC00019352012/03/022023/06/02

GC00019362012/03/022024/03/15تركيبة محفز الداء عملية الهدرجةم ت خ/ب/1133298/2004

م ت خ/ب/1144252/2005
مفاعل كيميائي ذو تساوى حراري 
كاذب للتفاعالت الكيميائية غير 

املتجانسة
GC00019372012/03/022025/01/30

م ت خ/ب/1159447/2007
تشكيالت وطرق لفصل ناجت تكثيف 

الغاز من خالئط الهيدروكربونات 
ذات الضغط العالي

GC00019382012/02/252027/11/09

م ت خ/ب/11610481/2008
طريقة الستخالص أكسيم 

سيكلوهكسانون
GC00019392012/03/022028/03/28

م ت خ/ب/1176968/2006
صياغة تتضمن مثبط ثاني ببتيديل 

IV ببتيداز
GC00019402012/04/282026/09/25

م ت خ/ب/1186026/2006

مركبات مثبطة لثنائي ببتيديل 
ببتيداز4-، وطرق حتضيرها، 

ومستحضرات صيدلية حتتوي 
عليها كمقوم فعال

GC00019412012/04/012026/03/31

م ت خ/ب/1193869/2004
أنود خامل إلنتاج األلومنيوم 

بالتحليل الكهربائي في حمام 
منصهر وطريقة لصنع هذا األنود

GC00019422012/02/182024/10/02

GC00019432012/03/022027/12/28عملية تلدين برليت ممددم ت خ/ب/1209860/2007

م ت خ/ب/1211489/2001
عقاقير مصدرية من مشتقات -4 

فنيل - بيريدين
GC00019442012/03/232021/07/10
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م ت خ/ب/1227701/2007
حفاز إلنتاج مركبات هيدروكربون 

أروماتية
GC00019452012/03/232027/01/29

م ت خ/ب/1239661/2007
جهاز جديد يسمح بخفض انبعاث 

FCC من أدخنة NOx نوكس
GC00019462012/03/232027/12/09

م ت خ/ب/1247979/2007
عملية لتحضير 1 ، 4 - بيوتانديول 

نقي جداً
GC00019472012/03/052027/03/23

م ت خ/ب/1257031/2006
عملية لتحضير األكرولني أو حمض 

األكريليك أو خليط منهما من 
البروبان

GC00019482012/02/292026/10/07

م ت خ/ب/1263761/2004
عملية لتحويل غاز طبيعي إلى 

منتجات غازية متفاعلة تتضمن 
إيثيلني

GC00019492012/02/252024/08/27

م ت خ/ب/1277450/2006

عملية محسنة لنزع الهيدروجني 
من هيدروكربونات ألكيل 

عطريةإلنتاج مونومرات فينيل - 
عطرية

GC00019502012/03/022026/12/17

م ت خ/ب/1287605/2007
نظام لتحديد موضع مركبة بدقة 

وطريقة لتحديد موضعها
GC00019512012/02/252027/01/14

م ت خ/ب/1297607/2007
نظام مالحة ملركبة مع تصحيح 

العرْض وطريقة لتصحيح العرْض 
به

GC00019522012/02/252027/01/14

م ت خ/ب/1307610/2007
نظام وطريقة للتحكم املالحي في 

مركبة
GC00019532012/02/252027/01/14

م ت خ/ب/1317611/2007
نظام وطريقة للمالحة الديناميكية 

ملركبة
GC00019542012/02/252027/01/14

م ت خ/ب/1329047/2007

إجراء لنقل الكبريت من رواسبه 
الصلبة في قوالب تكون بأبعاد 

كبيرة على نحو خاٍل من اخملاطر أو 
االنبعاثات

GC00019552012/03/022027/09/10

م ت خ/ب/1339319/2007
مركبات بيبريدين أو بيبرازين 

مستبدل رباعي هيدرو- نفثالني1-- 
MTP حمض كربوكسيليك لتثبيط

GC00019562012/04/102027/10/21

م ت خ/ب/13410976/2008
عملية إعادة توليد حفاز لتحويل 
الهيدروكربون األدنى إلى مركب 

أروماتي
GC00019572012/03/232028/06/06

GC00019582012/03/232028/09/16جهاز ترشيح من غشاء ليفي مفرغم ت خ/ب/13511737/2008

م ت خ/ب/1361492/2001
طريقة ملعاجلة فجوات متعددة في 

حفرة بئر
GC00019592012/05/032021/07/14
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م ت خ/ب/1376837/2006

 olefins عملية لبلمرة األولفينات
في وجود حفاز يُستخدم لبلمرة 

 olefin polymerization األولفينات
catalyst

GC00019602012/05/032026/08/29

GC00019612012/02/252027/07/21طريقة إنتاج بولي كربونات عطريةم ت خ/ب/1388750/2007

م ت خ/ب/1399851/2007
طريقة إلنتاج أوليجومر الفا-أولفني 

وطريقة لتخزين مركب بيرول
GC00019622012/02/252027/12/28

م ت خ/ب/14010077/2008
طريقة لفصل سائل مكثف عن تيار 

أولفيني
GC00019632012/04/222028/02/01

GC00019642012/05/032022/08/31طريقة لطرح غازات حمضيةم ت خ/ب/1412201/2002

م ت خ/ب/1421124/2001
طرق الرجاع معامل انتقال احلرارة 

ملفاعل تناقص اصل
GC00019652012/03/022021/01/05

م ت خ/ب/1433235/2004
معاملة حرارية معدلة خلامات 
التغذية الهيدروكربونية الثقيلة

GC00019662012/02/252024/02/17

م ت خ/ب/1445538/2005
جهاز تفاعلي لبيئة قمرة الطيار 

التقليدية
GC00019672012/02/252025/12/16

م ت خ/ب/1457535/2006

طريقة وجهاز للصب املستمر 
لقطاعات الصلب االبتدائية وبصفة 

خاصة القطاعات االبتدائية ذات 
I املقطع

GC00019682012/03/022026/12/23

م ت خ/ب/14610632/2008
خرطوشة لدفع التدفق في منظم 

غاز
GC00019692012/03/022028/04/19

م ت خ/ب/1477539/2006
جهاز وطريقة مختلطتني إلزالة 

امللح
GC00019702012/03/022026/12/24

GC00019712012/03/022020/04/25وسيلة تعليقم ت خ/ب/148640/2000

م ت خ/ب/1491441/2001
طريقة وجهاز لالقتران احلثي 
لالتصال مع معدات ثقب البئر

GC00019722012/03/022021/06/17

GC00019732012/03/022023/02/18زورق مزود بوسادة هوائيةم ت خ/ب/1502501/2003

م ت خ/ب/1514597/2005
تركيبات حتتوي على أولفينات بها 

استبدال بفلور
GC00019742012/02/252025/04/29

م ت خ/ب/1527718/2007
محفزات من معادن العناصر 

اإلنتقالية
GC00019752012/02/252027/02/02

م ت خ/ب/1537944/2007
إزالة املاء واألمالح من مجدد محفز 

للحفاظ على نشاط احملفز
GC00019762012/03/022027/03/18

م ت خ/ب/1549595/2007
طريقة ونظام للتصريف من وصلة 

صاعدة مزدوجة
GC00019772012/03/022027/12/02

م ت خ/ب/1554443/2005

طريقة ومنشأة إلزالة ملوحة ماء 
البحر بالتقطير في خاليا متعددة 

وبانضغاط البخار احلراري الذي 
يعمل بضغوط مختلفة للبخار 

الدافع

GC00019782012/03/022025/03/18
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م ت خ/ب/1569416/2007
طريقة لإلنتاج املشترك لـ بيوتانول 

عادى وأيزوبيوتيل ألدهايد
GC00019792012/02/252027/11/05

م ت خ/ب/15712078/2008
الناقل املوصل لألداة احملتوية على 

وصلة االلياف البصرية
GC00019802012/04/282028/11/01

م ت خ/ب/15811982/2008
مواد ماصه للماء مستخدمه الداة 

حتكم تدفق داخلى
GC00019812012/05/022028/10/18

م ت خ/ب/15913767/2009
تركيبة عيارية ألغشية ليفية 

جوفاء من النوع املغمور
GC00019822012/05/032029/06/23

م ت خ/ب/1609692/2007
عملية الستعادة مواد صلبة فائقة 

الدقة من سائل هيدروكربوني
GC00019832012/05/032027/12/10

م ت خ/ب/1617859/2007

نظام إلنتاج حمض بولي 
كربوكسيلي يستخدم محلول أم 
مبرد من اهتضام مؤكسد كتيار 

تغذية إلزالة الشوائب

GC00019842012/03/022027/02/26

م ت خ/ب/1628048/2007
بنزوإمييدازول2-- يل بيرمييدينات 

وبيرازينات كمواد ضابطة ملستقبل 
H4 الهستامني

GC00019852012/03/232027/03/30

م ت خ/ب/1632803/2003
تركيبة قرص براميبكسول ذو إطالق 

ممتد املفعول
GC00019862012/04/102023/07/25

GC00019872012/04/282027/09/04مواد ضابطة لكيناز بنزوترايازولم ت خ/ب/1649007/2007

م ت خ/ب/1653126/2003

طريقة إلدخال مجموعة كربونيل 
في امليثانل ذات نسبة منخفضة 
من املاء إلنتاج حمض األستيك 
بكمية كبيرة ولضبط إتزان املاء

GC00019882012/02/292023/12/20

GC00019892012/04/102022/09/10مشتقات يوريا لعالج اإلضطراباتم ت خ/ب/1662211/2002

م ت خ/ب/16711886/2008
طريقة لفصل ثالث أوكسان من 

مخلوط ثالث أوكسان/ فورمالدهيد/ 
ماء

GC00019902012/03/232028/10/10

م ت خ/ب/1683619/2004

مشتقات بيرولو]3،4،4c-[ بيرازول 
نشطة كمثبطات كيناز، عملية 

لتحضيرها وتركيبات دوائية 
تشملها

GC00019912012/04/102024/07/06

GC00019922012/03/052028/03/28مفاعل صوتي مستمر التدفقم ت خ/ب/16910486/2008

م ت خ/ب/17010830/2008
مفاعل متصل على التوالي إلنتاج 

متعدد بروبيلني
GC00019932012/05/032028/05/16

GC00019942012/05/292027/03/23تركيب طالء بالبثقم ت خ/ب/1717975/2007
GC00019952012/05/292027/03/05طريقة لفصل األوليفيناتم ت خ/ب/1727886/2007
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م ت خ/ب/1733173/2004
جهاز مفاعل حلقى وعمليات بلمرة 
ذات نقاط تغذية متعددة لالولفني 

والعوامل احلفازة
GC00019962012/05/292024/01/19

م ت خ/ب/1746595/2006

أمـالح -4مثيـل-N-]3--4مثيـل-
إمييـدازوليـل 1--5ثالثــي 
فلورومثيـل-فنيــل[3---4

بيـريدينيــل -3بيـرمييـدينيـــل 2 
أمينــو-بنـزامـيــد

GC00019972012/04/282026/07/17

م ت خ/ب/1751599/2001
طريقة للتحضير االنتقائي لثاني 
ايزوبيوتيلني من تيار ذي أربعة ذرات 

كربون محتوي على ايزوبيوتيلني
GC00019982012/03/232021/08/27

GC00019992012/03/232023/12/14مواد حفازة مدعومةم ت خ/ب/1763092/2003

م ت خ/ب/17711818/2008
عملية لتنقية سداسي مثيلني 

ثنائي أمني
GC00020002012/04/222028/10/10

GC00020012012/05/032028/06/07مصعد متعدد املقصوراتم ت خ/ب/17811002/2008

م ت خ/ب/1796651/2006
مثبطات حلقية كبيرة لفيروس 

C االلتهاب الكبدي الوبائي
GC00020022012/04/102026/07/25

م ت خ/ب/1807247/2006
عملية إلنتاج الثنائي الكيل 

كربونات ودايول صناعيا
GC00020032012/05/282026/11/19

م ت خ/ب/1817960/2007
حفاز ألكسدة أو أموكسيدية، 

وعملية إلنتاجه
GC00020042012/03/232027/03/19

GC00020052012/04/282026/07/18مثبطات بروتياز HCV NS3م ت خ/ب/1826614/2006

م ت خ/ب/1838103/2007
عملية لتحضير أستيلني بأكسدة 

جزئية ملواد هيدروكربونية
GC00020062012/05/282027/04/09

م ت خ/ب/1848472/2007
تركيبات صيدالنية ثابتة تتضمن 

فيسوترودين
GC00020072012/04/082027/06/08

م ت خ/ب/1857799/2007
تراكيب من متعددات اإلثيلني وأنبوب 

مصنوع منها
GC00020082012/05/032027/02/17

م ت خ/ب/1866597/2006

أشكال بلورية للمركب -4مثيل-
N-]3--4مثيل-إمييدازوليل 1--5ثالثي 
فلورومثيل-فنيل[3---4بيريدينيل 

-3بيرمييدينيل 2 أمينو-بنزاميد

GC00020092012/04/282026/07/17

م ت خ/ب/1873758/2004
مثبطات الكاسباز حتتوي على 

حلقة ايزوكسازولني
GC00020102008/05/072024/08/24

GC00020112012/06/242028/03/03عداد مياه مع إغالق عند الطوارئم ت خ/ب/18810271/2008

م ت خ/ب/18913658/2009
محول اخلطاف احملوري إلى كروي جلر 

املقطورات 
GC00020122012/06/252029/06/07

GC00020132012/06/272025/07/29مصعد بحيز بناء اقتصاديم ت خ/ب/1904972/2005
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م ت خ/ب/1918291/2007
طريقة لتبديل أحبال الرفع ملصعد 

وإعداد جهاز جر مستخدم فى 
اإلستبدال

GC00020142012/06/272027/05/07

GC00020152012/06/272027/05/07إعــــــداد مصعــــدم ت خ/ب/1928292/2007

م ت خ/ب/1938740/2007
طريقة وجهاز لتحضير حمض 

اكريليك املتضمن علي ميل مختزل 
لألكسدة الذاتية

GC00020162012/07/262027/07/20

GC00020172012/08/042027/09/11مقياس تدرج اجلاذبيةم ت خ/ب/1949058/2007
GC00020182012/08/042027/09/14مقياس تدرج التثاقليهم ت خ/ب/1959084/2007
GC00020192012/08/042027/09/14مقياس تدرج التثاقليهم ت خ/ب/1969085/2007
GC00020202012/08/042027/09/14مقياس تدرج التثاقليهم ت خ/ب/1979086/2007
GC00020212012/08/042027/09/15مقياس تدرج التثاقليةم ت خ/ب/1989087/2007
GC00020222012/08/042027/09/15مقياس تدرج التثاقليهم ت خ/ب/1999088/2007
GC00020232012/06/272027/09/29نظام مصعدم ت خ/ب/2009184/2007
GC00020242012/07/262028/01/18طريقة لتنقية خليط غاز من غازات حمضيةم ت خ/ب/2019987/2008

مرشح متعدد المكونات ليزود تحسين م ت خ/ب/20210407/2008
GC00020252012/08/042028/03/21النكهة

نظام مجمع لبالطات األرضيات و/أو م ت خ/ب/20310474/2008
GC00020262012/06/272028/03/28الجدران

GC00020272012/06/272028/08/01تجويف دفع ومدخل للمضخة م ت خ/ب/20411425/2008

مركبات لمعالجة اإللتهاب الكبدى سيم ت خ/ب/20511480/2008
Hepatitis CGC00020282012/07/262028/08/08

م ت خ/ب/20612106/2008
مركب أوليفين متعدد قابل للتشابك يحتوى 

على ثانى كربوكسيالت قصدير ثانى 
هيدروكربيل كعامل حفاز لتكثيف السيالنول

GC00020292012/07/262028/11/07

طريقة معالجة أوليجوميرية لاليثلين ونظام م ت خ/ب/20712565/2008
GC00020302012/07/262028/12/26مفاعل ألجل الطريقة

التطبق االستراتيجرافي الهجين باستعمال م ت خ/ب/20812757/2009
GC00020312012/07/262029/01/27حيز ويلر زائف

غالف غشائى معيارى وعناصر الغالف م ت خ/ب/20913214/2009
GC00020322012/07/262029/04/05الغشائى وطريقة لتصنيعها

GC00020332012/06/302028/06/24عنصر كهروحراريم ت خ/ب/21011130/2008
GC00020342008/12/212022/10/18تركيبات جديده لنظير السيكلوسبورينم ت خ/ب/2112279/2002



 

الصفحات األولى
لبراءات االختراع الممنوحة 



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[
 0001824GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 28210/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7287/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 جنوب أفريقيا             2005/11/30         2005/09703      
الفرد تيو  -2 ،جوهانز ثيودوريس نيل -1:  المخترعون] 72[

 ازاك جاكوبوس فان در والت  -3 ،جرونينبيرج
انيرجي كوربوريشن ذى ساوث افريكان نوكلير :  مالك البراءة] 73[

ديستريكت  0250) اكست(تشورج ستريت وست ، بيليندابليمتد ، 
 جنوب افريقيا، بريتس

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08J 11/00; B01J 19/00; C07C 21/18 

 :المراجع ] 56[
- JP 6-298994 A (SANWA KAKO KK) 25 October 
1994 
- ZA 200102431 ( BRUBIN CHEM PTY LTD) 23 
October 2001 
- US 5432259 A (HOECHST AG) 11 July 1995 
  
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 إزالة بلمرة البوليمرات المحتوية على الفلور] 54[
ببوليمر مفلور صلب، في صورة دقائقية، إلى منطقة عملية إلزالة بلمرة البوليمرات المفلورة تتضمن التغذية المستمرة   :الملخص ] 57[

داخل منطقة التفاعل األولى، . تدخل جسيمات البوليمر المفلور إلى منطقة التفاعل األولى عند أحد أطرافها. تفاعل أولى أسطوانية أفقية
دفع جسيمات البوليمر المفلور عبر يستخدم المحراك الدوراني في . يدور محور مركزي يبرز منه محراك واحد على األقل بشكل مستمر

بمرور جسيمات البوليمر المفلور عبر منطقة التفاعل، يتم تعريضها إلى درجة حرارة مرتفعة، تتم بذلك إزالة . منطقة التفاعل مع تحريكها
عند الطرف اآلخر  يتم سحب طور مواد صلبة متبقية. بلمرة البوليمر المفلور وتحويله إلى طور غاز غني بمركب يحتوي على الفلور

على نحو اختياري، يتم تمرير طور الغاز من خالل منطقة تفاعل ثانية والذي يتم أيضاً عند درجة . لمنطقة التفاعل األولى، وكذلك طور الغاز
 .يتم إخماد طور الغاز، ويتم بذلك استخالص المركبات المحتوية على الفلور باعتبارها منتجات غازية. حرارة مرتفعة

 
 1: عدد األشكال             22 :الحماية  عناصرعدد 
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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 براءات االختراع ـ 18 28

 

 براءة اختراع ]12[
 0001825GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28198/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4378/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2004/03/09        10/796,238       
ماري ثيريز  -2 ،ريتشارد جيل بونر -1:  المخترعون] 72[

 مايكل بول إكارت  -3 ،جيرنيجان
ريكاردو ، ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس:  مالك البراءة] 73[

 المكسيك، نوفو ليون ، 66265، توري بيسو، 444مارجين رقم 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08G 63/86, 63/87, 63/78 

 :المراجع ] 56[
- DE 19537930 A1 (ZIMMER AG, 60388 
FRANKFURT, DE) 17 April 1997 
- EP 0921144 A (MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION) 09 June 1999 
  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 بوليمر من البوليستر على هيئة طور مصهور عالي اللزوجة الذاتية ُمحفَّز بمركبات تحتوي على األنتيمون] 54[
بوليستر بإضافة محفز يحتوي على األنتيمون إلى  يتعلق االختراع الحالي بعملية لعمل منتج من طور مصهور لبوليمر :الملخص ] 57[

/ ديسي لتر 0.75الطور المصهور، والتكثيف المتعدد للمصهور المحتوي على المحفز المذكور حتى تصل اللزوجة الذاتية للمصهور إلى 
جرام / ديسي لتر 0.75اتية يتم الحصول على حبات مصهور بوليمر بوليستر تحتوي على بقايا أنتيمون وذات لزوجة ذ. جرام على األقل

ديسي  0.70تتم تغذية حبات بوليمر البوليستر المحتوية على بقايا أنتيمون وذات لزوجة ذاتية . على األقل بدون  بلمرة في الحالة الصلبة
ة الصلبة إلى وسيلة جرام على األقل والتي تم الحصول عليها بدون زيادة الوزن الجزيئي لمنتج الطور المصهور بواسطة بلمرة الحال/ لتر

يكون لمنتجات الطور المصهور والمنتجات . بثق، وصهرها إلنتاج بوليمر بوليستر مصهور، وبثقه خالل قالب لتكوين منتجات مشكلة
 .عالي، ويكون زمن التفاعل لصنع منتجات الطور المصهور قصيراً  *Lأو صفاء /منخفض و *bالمصنوعة منه لون 

 
            15 :الحماية  عدد عناصر
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 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.

29نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001826: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27531/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9444/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
- خالد بن عبدالمحسن بن إبراهيم القبلي :   المخترع] 72[
 -بن إبراهيم القبلي  خالد بن عبدالمحسن:   مالك البراءة] 73[

 -شارع جرير، ، المملكة العربية السعودية  -سعودي، الملز 
 الرياض، السعودية

 شايع بن إبراهيم الشايع : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E03B 11/14 

 :المراجع ] 56[
 - CN 2591106Y (XU, GANG) 10 December 2003 
 

 
 عفرمحمد علي الج: الفاحص 

 طريقة لتصريف مياه الفيضانات والسيول عبر آبار جوفية] 54[
  : طريقة لتصريف وتخزين مياه السيول والفيضانات في باطن األرض كمياه جوفية لالستفادة منها الحقاً تتألف من :الملخص ] 57[
 آبار رئيسية لدخول وتخزين الماء تحفر في مجرى السيل أو الفيضان وتكون فوهاتها بمستوى سطح األرض -
فتحات شبكة صرف سطحية فوهاتها بمستوى سطح األرض متصلة بالبئر الرئيسي تعمل على تجميع المياه وصبها في البئر الرئيسي  -

 يسيعبر وسائل توصيل مناسبة تصل بينها وبين البئر الرئ
آبار تفريغ هواء تحفر في مجرى السيل غير بعيدة عن آبار التصريف الرئيسية والفرعية، وتكون فوهاتها مرتفعة عن سطح األرض  -

 .بمقدار يمنع دخول مياه السيل أو الفيضان فيها وتتصل بالبئر الرئيسي عبر مسام التربة
 

   12: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 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 براءات االختراع ـ 18 30

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001827: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 25702/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/07/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2884/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 بوب،. جوليان جيه -2 مارك فوليني،-جان -1:  المخترعون] 72[
 ميشيل هاشي -جان -3
سيرفيسيوس دي بيرفيالجيز الكترونيكوس :   ةمالك البراء] 73[

 كريقميوير تشامبرز ، رود تاون جزء العذراء البريطانية، -. ايه. اس
 متحدةالمملكة ال،  ، فيرجين ايالند ، تورتوال

 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E21B 49/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5703286 A (PROETT et al.) 30 December 
1997 
- EP 0610098 A1 (HALLIBURTON COMPANY) 
10 August 1994 
- US 2002/0112854 A1 (KRUEGER et al.) 22 May 
2002 
- US 6334489 B1 (SHWE et al.) 01 January 2002 
- US 5635631 A (YESUDAS et al.) 03 June 1997 
- US 5473939 A(LEDER etAL.) 12 December 1995 
- US 5184508 A (DESBRNDES) 09 February 1993 
- US 4745802 A (PURFURST) 24 May 1988 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طريقة لقياس خواص التكوين باستخدام اختبار محدد المدة للتكوين] 54[
ويشتمل الجهاز على . يتعلق اإلختراع بالكشف عن جهاز وطريقة لتحديد خاصية واحدة على األقل لتكوين تجويف سفلى  :الملخص ] 57[

ع مع التكوين وعلى سلسلة من مقاييس ضغط خطوط التدفق وصمامات مشكلة مكبس الختبار مسبق قابل للوضع فى اتصال عبر مائ
وتشتمل الطريقة على إجراء اختبار مسبق أول لتحديد متغير التكوين . للسحببشكل إنتقائى إلى الجهاز لقياس إما مائع أو طين التكوين 

يد متغيرات تكوين دقيقة والتى يمكن بها تقدير خواص المقدر ، واستخدام االختبار المسبق األول فى تصميم اختبار مسبق ثان وتول
   .التكوين

 
 21: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 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.

31نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001828: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 25720/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/07/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5146/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 بيير جويبت  -جين  -2 بيير ديباو،-جين -1:  المخترعون] 72[
جادة البيه  27-25ين  ، سوليو انفيرونم:   مالك البراءة] 73[

 فرنسا ، سان جرمان ان ليه  78100
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/24; B01D 53 

 :المراجع ] 56[
- JP 01117132 A (NIPPON STEEL) 10 May 1989  
- US 4501599 A ( I.LOUKOS) 26 February 1985 
- US 4828435 A ( R.GILBERT et al.) 09 May 1989 
- US 3909956 A ( R. BOIS) 07 October 1975  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 جهاز للتغذية بمادة مسحوقة وتوزيعها في تيار غازي صاعد، ومفاعل مزود بهذا الجهاز] 54[
، في مفاعل رأسي بصفة )F(جهاز للتغذية بمادة مسحوقة وتوزيعها في تدفق غازي صاعد يتعلق االختراع الحالي ب :الملخص ] 57[

أو الفيزيائي لتيار /أساسية للمالمسة مع هذه المادة المسحوقة، والتي تكون على وجه الدقة عبارة عن عامل خاص بالتعادل الكيميائي و
الصاعد في المفاعالت، ويشتمل هذا التدفق الغازي، على وسائل خاصة منصرف واحد على األقل حتى يمكن نزع هذا التدفق الغازي منه 

حوقة بتوزيع المادة المسحوقة المذكورة فيه، والتي يتم التزويد بها باستخدام التغذية المرتبطة بالجاذبية األرضية ووسائل نقل المادة المس
على أقل تقدير يوجد خارج المفاعل ويجاور ) 3(لق هوائي واحد وتشتمل وسائل النقل المذكورة على منز .  ) 10(في الطبقات المتميعة 

للمفاعل مباشرة، كما أن وسائل التغذية بالجاذبية األرضية هي عبارة عن مغذيات تستخدم الجاذبية األرضية في عملها ) 4(الجدار الجانبي 
للمفاعل، كما يتدفق من خالله مسحوق ) 4(لجانبي على الجدار ا) 12(ينتهي فيه بفتحة تغذية ) 14(والتي لكل منها طرف واحد ) 13(

 ).10(المادة الصادرة من الطبقة المتميعة 
 

 10: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 32

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001829: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 25723/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/07/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5228/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/10/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
   هارالد لينجا، -2 كالجراف،. بيرنت اتش -1:  المخترعون] 72[
 نيلسن. فين بي -4 رونان ابيفن، -3
. اتج 5، 215يتربيجسف برو بيور ايه اس ، :   مالك البراءة] 73[

 نرويجال،  بيرجن 1201، بلومستردالين 5258، 6فلوي 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 5/04, 5/06 

 :المراجع ] 56[
 - EP 0300964 A1 (KINEMATICA AG) 25 
January 1989 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 خالط لحقن موائع متعددة] 54[
ممزوج مع غاز  مائعأو السوائل المتدفقة في صورة /يتعلق االختراع الحالي بخالط حقن موائع متعددة لحقن الغاز و   :الملخص ] 57[
حيث ، حيث يكَون خالط الحقن المذكور قطاع أنبوبي، موائع األنبوب بشكل متجانسمائع ممزوج بوخلط ، أنبوب خاللأو سائل متدفق /و

عنصر تالمس واحد على األقل مزود بسطح تالمس واحد على األقل يواجه ويعطف جزء من تدفق المائع داخل : يشتمل خالط الحقن على
يتسارع تدفق المائع به وينعطف تدفقه بالقرب من السطح بحيث ، مكوناً بذلك مضيق في القطاع العرضي الجانبي من األنبوب، األنبوب

عنصر حقن واحد على األقل ، المذكور بحيث يمتد على طول السطح حتى نهايته إلى حافة حادة عند نقطة الضيق وسرعة التدفق القصوى
ى السطح المذكور ويتم حجزه بحيث يمكن حقن الموائع الممزوجة إل، موضوع بحيث يتصل المائع بالسطح المذكور من عنصر التالمس
كما يتوافر عنصري حقن على األقل لعنصر التالمس الذي يتخذ شكل ، بامتداد هذا السطح بالمائع المتدفق عبر األنبوب إلى الحافة الحادة

 .قطاع أنبوبي ضيق
 

 6: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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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.

33نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001830: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 25716/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/07/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6125/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 كريستوفر جيفري سبيلزبوري:   المخترع] 72[
 7201. اير برودكتس اند كيميكالز ، انك:   مالك البراءة] 73[

واليات ال ،1501-18195الين تاون بي ايه ، هاميتون بولفارد 
 ميركيةاألمتحدة ال
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 1/02, 3/02 

 :المراجع ] 56[
 - US 3721099 A (LINDE AG) 20 March 1973 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 إزالة النيتروجين على مرحلتين من الغاز الطبيعي المسال] 54[
بواسطة عملية فصل تتم على مرحلتين، يتم ) 41(يتعلق االختراع الحالي بإزالة النيتروجين من تغذية غاز طبيعي مسال  :الملخص ] 57[

وتيار سائل من مواد ) 46(للحصول على تيار علوي أول من البخار الغني بالنيتروجين ) 41(الغاز الطبيعي المسال ) 23(فيها أوالً تجزئة 
للمواد المترسبة ) 19(جزء واحد على األقل من التيار السائل ) 25(، يتم بعد ذلك تجزئة )19(نيتروجين   مترسبة في القاع يحتوي على

، وتيار )46(أقل نقاًء من تيار البخار العلوي األول المذكور ) 36(يتروجين المذكورة للحصول على تيار علوي ثاني من البخار الغني بالن
بواسطة ) 45(يتم إجراء عملية إرجاع ) 23(يتم إجراء عملية التجزئة األولى في عمود تقطير .  )50(من الغاز الطبيعي المسال النقي

يتم فيها إجراء عملية التجزئة ) 25(اسطوانة تقطير ومضي  موضوع داخل) 24(الذي يتم تكثيفه في ُمكثِّف ) 43(النيتروجين العلوي 
بتركيز مختلف بالتحكم في محتوى النيتروجين في غاز الوقود الستخدامه ) 36و 26(يسمح توفير تيارين مشتملين على نيتروجين . الثانية

 .في وحدة إسالة الغاز الطبيعي
 

 5: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 34

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001831: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 25761/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/07/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5467/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 كوليار جيمس جيه ، -2 جويريت كريستوف، -1:  المخترعون] 72[
 كريسمان ستيفاني -3
 4أند  1انستيتيوت فرانسيس دو بترول ، :   ةمالك البراء] 73[

، رويل مالمايسون سيديكس، 92852بريو،  -افينيو دي بويس 
 فرنسا

 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 67/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/074408 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE; COLYAR, JAMES, J) 02 September 
2004 
- US 3227645 A (FRUMKIN HARRY A et al.) 04 
January 1966 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 متكاملة وطبقة فوارة  SDAطريقة معالجة ] 54[
يتم . هذا االختراع يختص بطريقة جديدة متكاملة ألجل المعالجة االقتصادية للمتبقي الفراغي  من الزيوت الخام الثقيلة   :الملخص ] 57[

ذرات كربون  3في الخطوة األولى من العملية بواسطة مذيب مكون من )  SDA( تحقيق هذا عن طريق استعمال جهاز فصل أسفلت مذيب 
يمكن معالجته فيما بعد في معالج مائي أو جهاز تقطير مائي به طبقة عادية   DAOبحيث أن المنتج ذرات كربون  5/ ذرات كربون  4/ 

مواد أسفلتية من / تتضمن أيضا على نواتج قاعية من إعادة تدوير جهاز الفصل محتوية على متبقي غير محول  SDAالتغذية . مثبتة 
يتم تحقيق . ترسل إلى مفاعل طبقة فوارة ألجل تحويل المتبقي و المواد األسفلتية   SDAالمواد األسفلتية من . التيار السفلي لوحدة الفصل

 DAOالتحول الكلي للمتبقي ، حيث أن المنتج % . 70-50و تحول األسفلت يكون في المدى من %80-60تحول المتبقي في المدى من 
وبتميز أعلى مما يمكن تحقيقه بدون استخدام االختراع  من الوزن% 90-80يؤخذ في االعتبار أنه غير متبقي ، يكون في المدى من 

 .الحالي
 

   1: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 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.

35نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001832GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24710/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/6538/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2001/12/03           60/336,801       
 المكتب الخليجي        2002/12/14                           2387 

      ،ديفد روشر -2 ،ماك جوفرن. كيفين بي -1:  المخترعون] 72[
ديفد  -6 ،ويليام جاوثير -5 ،مايكل دوميري -4 ،مايكل ميسيان -3

 كاي هورتمان  -9 ،اورينز ريناود -8 ،رونالد ثارابل -7 ،اتوي
،  4412-77267، . فينا تكنولوجي ، انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، تكساس ، هيوستن
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/06, 2/02 

 :المراجع ] 56[
- US 6084041 A (BOREALIS AS) 04 July 2000 
- US 6355741 B1 (FINA RESEARCH) 12 March 
2002 
  
 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 البولي بروبيلينناتا والميتالوسين في مفاعل ذي حلقة كبيرة إلنتاج  -طريقة لالنتقال بين محفزات زيجلر ] 54[
ات االختراع الحالى بعملية لبلمرة البروبيلين فى مفاعل حلقى كبير ، ويتعلق هذا االختراع بالتحديد بعملية بلمرة للبروبيلين لبلمرة كمييتعلق  :الملخص ] 57[

ويتم فى أحد النماذج استخدام . تتابعى فى المفاعل الحلقى الكبيرناتا وميتالوسين بشكل  -تجارية من البولى بروبيلين فى مفاعل حلقى كبير بإدخال نظم محفزات زيجلر 
ويمكن لمعدل التواتر الذى يتم عنده إدخال كمية محفز . ناتا فى المفاعل الحلقى الكبير  -نظم منفصلة لخلط المحفز إلدخال كمية من محفز الميتالوسين ومحفز زيجلر 

ويتم فى نموذج آخر توفير طريقة لبلمرة . ناتا –أكبر من معدل التواتر الذى يتم عنده إدخال كمية محفز زيجلر  الميتالوسين فى المفاعل الحلقى الكبير أن يكون
، قبل أن يتم حقن محفز  TIBALأو /و TEALالبروبيلين فى مفاعل حلقى كبير ، تشتمل على تالمس كمية من محفز الميتالوسين المحمول مع كمية من كاسح مثل 

ناتا فى  -ناتا مع كمية ثانية من الكاسح قبل أن يتم حقن نظام محفز زيجلر  -محمول فى المفاعل الحلقى الكبير وتالمس كمية من نظام محفز زيجلر المتيالوسين ال
تدفق من الميتالوسين مع تدفق  ويتم فى نموذج آخر توفير طريقة لتالمس. المفاعل الحلقى الكبير ، حيث تكون الكمية الثانية للكاسح أكبر من الكمية األولى للكاسح 

اظ على وتشتمل هذه الطريقة علىتوجيه تدفق من الميتالوسين فى إتجاه مكان لإلتصال ، وتوجيه تدفق من البروبيلين فى اتجاه مكان اإلتصال والحف. من البروبيلين 
ويتم فى نموذج آخر . اإلتصال بعد تدفق البروبيلين إلى مكان اإلتصال  وجود جزء من تدفق الميتالوسين منفصالً عن جزء من تدفق البروبيلين داخل جزء من مكان

ويتم فى هذا النموذج إدخال جزء من العامل المضاد للتلوث عند نقطة تالمس تيار البروبيلين . توفير طريقة إلدخال كمية من عامل مضاد للتلوث فى نظام خلط المحفز 
لوث أن يكون جزءاً بمفرده أو فى إشتراك مع أجزاء أخرى مختـارة من المجموعة التى تتكون من محّسـن التوصيل ويمكن للعامل المضاد للت. مع تيار المحفز 

Stadis 450  والعامل المضاد للتلوث ،Synperonic  والعامل المضاد للتلوث ،Pluronic . 
 

 4: عدد األشكال             4 :الحماية  عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 36

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001833: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28531/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6822/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[

   60/713,108 
60/712,539 
60/731,591 
60/774,684 

30/08/2005 
03/08/2005 
27/10/2005 
17/02/2006 

 أمريكا         
 أمريكا        
 أمريكا        
 أمريكا        

        دانلين غو  ، -2 ميلير،. بريدجيت آر -1:  المخترعون] 72[
 يفتني،تايسون سو -5 سيسيل،. ديفيد ايه -4 مارتين ديميتروف ، -3
. برادي أس -9 ديفيد ريكمان، -8 بريان دياز، -7 تيريزا اي بيك ، -6

 بون. دانيال جيه -11 فان ديك،. جوناثان بي -10 ستيل ويل،
 4056ن  35،ليكستراسي  ، نوفارتيس ايه جي:   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا ،بازيل
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C07D 401/14 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/122237 A1 (AMIRI PAYMAN [US] ET 
AL) 24 June 2004 
- WO 03/082272 A (CHIRON CORP [US]; 
RENHOWE  PAUL A [US]; RAMURTHRI [US]; 
AMIRI P) 09 October 2003 
  
 

 
 

 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 نزيميدازول بها استبدال وطرق تحضيرهامركبات ب] 54[
مفيدة في عالج ) I(يتعلق االختراع الحالي بتوفير طرق لتحضير مركبات بنزيميدازول جديدة بها استبدال لها الصيغة    :الملخص ] 57[

 .يتم تحديدها في هذه الوثيقة c، و b، و a، و R4، و R3، و R2، و R1اضطرابات ناشئة عن إنزيم كينيز حيث 
 

 1: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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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.

37نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001834: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28709/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3485/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/472,686 
10/709,212    

2003/05/22 
2004/04/21 

 أمريكا         
 أمريكا        

           دزيفات اميراجيك، -2 كيمينج لي، -1:  المخترعون] 72[
 لينجيون هو -6 االين دومونت، -5 ليبو يانج، -4 لورنس تشو، -3
سيرفيسيوس دي بيرفيالجيز الكترونيكوس :   مالك البراءة] 73[

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

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/12, 3/30 

 :المراجع ] 56[
- CA 2425252 A1 (SCHLUMBERGER CANADA 
LIMITED) 19 October 2003 
- US 2003/0051914 A1 (BITTAR) 20 March 2003 
- US 2002/0186013 A1 (TABAROVSKY et al.) 12 
December 2002 
- US 4980643 A (GIANZERO et al.) 25 December 
1990 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 جهاز وطريقة لمقاومة موجة كهرومغناطيسية اتجاهية] 54[
يتعلق االختراع بأسلوب جديد وسريع لمعالجة بيانات، مفيد في استخالص إشارات من التغير السمتي للقياسات االتجاهية  :الملخص ] 57[

ويتم استخالص إشارات الحدود المناسبة وتباين الخواص والتصدع من استجابة . المرصودة بواسطة أداة تسجيل األداء داخل ثقب الحفر
  .ويتم أيضاً الحصول على اتجاه الطبقات كنتيجة لذلك. السمتي للفولطيات المقاسة ببعض الدوال الجيبيةالتكوين من خالل توافق التغير 

ويمكن استخدام أسلوبين . وتفيد اإلشارات االتجاهية المستخلصة في الحصول على مسافات الحدود واتخاذ قرارات التوجيه األرضي
جزءاً من نظام لتسهيل ) GUI(وتّكون الوصلة البينية البيانية للمستخدم . الحدوديتضمنان انعكاس وتخطيط تقاطعي، وذلك حسب طبيعة 

 .تحديد مرن ألهداف االنعكاس، ولتحسين نتائج االنعكاس، ولتصور نموذج التكوين باإلضافة إلى قياسات االنعكاس
 

 14: عدد األشكال      31 :الحماية  عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 38

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001835: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28537/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8611/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         28/06/2006 0612844.1     
دارين جيسون  -2 ميرفين ثومبسون، -1:  المخترعون] 72[

سوزان  -5 سامانثا لويزا براون، -4 جوناثن سيل، -3 ميتشيل،
 ماري ويستاواي

جالكسو ويلكم هاوس  جالكسو جروب ليمتد ،:   مالك البراءة] 73[
ان  ،أوه ان ان  6يو بي ، ميدللسيكس ،جرينفورد ،بيركلي افينيو ، 

يو بي بيركيلي افينيو جالكسو ويلكم هاوس ، ميدلسكس  6ان زيرو 
متحدةالمملكة ال، ، جرينفورد   

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/78 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/203922 A1 (PATEL VINO F [US] ET 
AL) 30 October 2003 
- WO 0185694 A (ORTHO MCNEIL PHARM 
INC [US] 15 November 2001 

 
 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات بنزيل ببرازين وعمليات لتحضيرها] 54[
 Iبمركبات الصيغة يتعلق االختراع الحالي    :الملخص ] 57[

 
يها واستخدامها في عالج الحاالت أو االضطرابات التي يتسبب فيها والعمليات الخاصة بتحضيرها، والتركيبات الصيدالنية المحتوية عل

 .GPR38مستقبل 
   1: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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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.

39نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001836: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29614/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7092/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 12/10/2005 05022275     
 اولريك كونزي:   المخترع] 72[
سيـمينـز آكـتـنجسلشافـت ، ويتلسباشربالتـز :   مالك البراءة] 73[
2 ،D - 80333 مونشين، ألمانيا -، ألمانيا 
 ناصر علي كدسه: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01K 13/02, 13/00 

 :المراجع ] 56[
 - EP 1435435A2 07 July 2004 
 

 
 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 طريقة وجهاز للتحكم في العمليات الحسابية التي تتم بمساعدة الكمبيوتر في إطار عملية التثبيت] 54[
، بحيث تم )T(لفني يتعلق االختراع بطريقة للتحكم في عملية حسابية تتم بمساعدة الكمبيوتر في إطار عملية التثبيت ا :الملخص ] 57[

خال تصميم تلك العملية الحسابية لالستخدام التفاعلي اعتمادا على الشبكة، حيث يتم استخدام تحكم المشغل التفاعلي اعتمادا على الشبكة إلد
، وحيث يتم استخدام بعض تلك البيانات على األقل في العملية الحسابية التي تتم بمساعدة الكمبيوتر، وحيث أدى الفصل بين تحكم البيانات

على المشغل التفاعلي اعتمادا على الشبكة والعملية الحسابية التي تتم بمساعدة الكمبيوتر إلى تجنب التأثير النشط لتحكم المشغل التفاعلي 
جهاز للتحكم في عملية حسابية تتم بمساعدة الكمبيوتر في كما يتعلق االختراع ب. لحسابية التي تتم بمساعدة الكمبيوتر، والعكسالعملية ا

، (C)، حيث تم تصميم العملية الحسابية لالستخدام التفاعلي اعتمادا على الشبكة، ويتكون من جهاز عميل (T)إطار عملية تثبيت فني 
بجهاز الخادم  (C)، حيث يتم وصل الجهاز العميل (A)وبرنامج تطبيقي  (L)، وجهاز تحكم (S)، ومخزن بيانات (W)وجهاز خادم ملقم 

بهدف تبادل البيانات، ويتصل مخزن البيانات   (S)بمخزن البيانات (W)بهدف تبادل المعلومات، ويتصل الخادم الملقم  (W)الملقم 
بهدف تبادل البيانات، كما تم تصميم مخزن   (A)ل جهاز التحكم بالبرنامج التطبيقيبهدف تبادل البيانات، ويتص  (L)بجهازالتحكم

كما يتعلق االختراع بوحدة طاقة    .والعكس(A) على البرنامج التطبيقي   (C)بحيث يتم تجنب أي تأثير فعال من جهاز العميل   (S)البيانات
 .تتبع تلك الطريقة ومثل هذا الجهاز
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 براءة اختراع ]12[
 0001837GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29326/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10194/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[
 اليابان               2007/02/17        2007-040492     
 ساتوشي سيمبو :  المخترع] 72[
، كـيميكــال كمبنــي، ليمتـــد  ســـوميتــومو : مالك البراءة] 73[

 يابانالكو، ، طوكيو، -تشوم، تشو 2، شينكاوا 27-1
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A01P 7/04; A01N 53/00, 51/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/070210 A (FMC CORP [US]; 
RICHMAN DINA L [US]; BALLARD JAMES B -
-[US]; Watson King G ) 04 August 2005 
- Database WPI week 200382 Thomson Scientific, 
London, GB; AN 2003-899828 XP002533892  
& JP 2004 002363 A (SUMITOMO CHEM CO 
LTD) 08 January 2004 

الحسن محمدسجا : الفاحص    
 تركيبة مبيدة لآلفات وطريقة للسيطرة على اآلفات] 54[
 -6,5,3,2-ميثوكسي ميثيل -4تحتوي على  (pesticidal composition)تركيبة مبيدة لآلفات يتعلق االختراع الحالي ب :الملخص ] 57[

 ثنائي ميثيل بروبان دائري كربوكسيالت  -2,2-)بروبينيل -1-سيانو -2(-3رباعي فلوروبنزيل 
4-Methoxymethyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl 3-(2-cyano-1-propenyl)-2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate نيتروجوانيدين -2-ميثيل -3-ميثيل) زوليلثيا -3،1-كلورو -2(-1و 
1-(2-chloro-1,3-thiazolyl)methyl-3-methyl-2-nitroguanidine لها فعالية عالية في إبادة اآلفات. 
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41نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001838GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29298/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11821/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 فرنسا                   2007/10/04           706966       
ديدير  -3 فيليب ليكونت، -2 فينسنت بوشات، -1:  المخترعون] 72[

 باتريك ليرموسياوس -5 فرانكيس سبيندلر،-جيان -4 ليتورنيور،
كوك  -ريو دي ال هاي 40اوبيراشنز، روديا  : مالك البراءة] 73[

 اوبيرفيلليرز ، فرنسا -93306
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 209/48, 211/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 99/26917 A (RHONE POULENC FIBRES 
[FR]; BOSCHAT VINCET [FR]; LECONTE 
PHILLIPE [FR]0) 03 June 1999 
- FR 2773086 A (RHONE POULENC FIBRES 
[FR]) 02 July 1999 

 
 الحسن محمدسجا : الفاحص 

 nitrileعن طريق هدرجة مركبات النتريل  aminesعملية لصنع مركبات أمين ] 54[
لمركبات  hydrogenationعن طريق إجراء هدرجة  amineيتعلق االختراع الحالي بعملية لصنع مركبات أمين    :الملخص ] 57[

عن  diaminesويتعلق هذا االختراع بشكل أكثر تحديداً بعملية لصنع مركبات ثنائي أمين  .catalystفي وجود حفاز  nitrileالنتريل 
وفي عدم وجود مذيب  Raney metalفي وجود حفاز أساسه فلز راني  dinitrilesطريق الهدرجة المتواصلة لمركبات ثنائي النتريل 

وتتضمن هذه العملية سحب جزء من الحفاز الموجود في وسط التفاعل، حيث يخضع جزء الحفاز  .alcoholic solventحولي ك
عالية لكنها تكون أقل من الفعالية الحفزية للحفاز  catalytic activityالمسحوب لعملية تجديد من الحصول على حفاز له فعالية حفزية 

وتجعل عملية االختراع من الممكن  .فاز المجدد إلى وسط التفاعل مع الحفاز الجديد وفقاً لنسبة محددة مسبقاً ويتم إعادة تدوير الح .الجديد
 .الذي تم إنتاجه amineتقليل استهالك الحفاز لكل طن من األمين 
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نشرة براءات االختراع ـ 18 42

 

 براءة اختراع ]12[
 0001839GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29328/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10122/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
       اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[
 المكتب األوروبي          2007/02/09        07102056.4         
      ،كارين نيوبيكر -2 ،ماركوس جوزمان -1:  المخترعون] 72[
 اليكساندر جوثلخ  -4 ،لدكاي هريرا تابوادا -3
، 67056أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،  بي:   مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 230/02, 222/04, 210/00; C09K 8/12; 
C02F 5/14 

 :المراجع ] 56[
- EP 0276464 A (BASF AG [DE]) 03 August 1988 
- DATABASE WPI Week 197516 Derwent 
Publication Ltd., London, GB; AN 1975-26890W 
XP002481087 & SU 423812 A (IRKUTSK 
ZHDANOV UNIV) 15 September 1974 
- EP 0643081 A (HOECHST AG [DE]) 15 March 
1995 
- EP 0468324 A (BAYER AG [DE]) 29 January 
1992 

بدهللا الحسنسجا ع: الفاحص    
 التي لها وظيفية فوسفورية مدمجة يمكن تحديدها Sr/Baطريقة وبوليمر لتجنب قشور الغالية ] 54[
  يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحضير بوليمر محتوي على فوسفور، متضمنة على الخطوات   :الملخص ] 57[
البلمرة اإلسهامية على األقل لـ ) 1  
ذرات كربون مع  6إلى  4كربوكسيليك غير مشبعة بصورة إثيلينية أحادية بها أنهيدريدات ثاني ) أ  

أوليفينات ذات الصيغة ) ب CH2= C(R1)R2 حيث ، 
R1  و عبارة عن   H أو   CH3  

وأو فنيل،    R2 عبارة عن   H ، CH3 ،C2H5  
مشتقات إيثان محتوية على الفوسفور ذات الصيغة ) ج CH2=CHX بها ،X فوسفوريك، عبارة عن شق حمض  

.شق حمض فوسفونيك، شق حمض فوسفوري أو ملح مطابق أو إستر مطابق  
. فتحة حلقة جزئية على األقل لمجموعات األنهيدريد المتبقية) 2  

عالوة على ذلك يتعلق االختراع بالبوليمرات المحتوية على الفوسفور التي يمكن الحصول عليها من هذه الطريقة، 
لتجنب قشور الغالية وطرق  Ba/Sr . بمساعدة البوليمر   
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43نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001840: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30976/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6967/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[

     11/383,060 
60/720,515    

12/05/2006 
26/09/2005 

 أمريكا         
 أمريكا        

 هوران ،. وليام اف -2 هابوش،. نمير دبليو -1:  المخترعون] 72[
. فردريك جيه -5 جارينو،. جون ار -4 ليفرنويس،. ليونارد في -3

رايموند  -8 شارب،. ديفد أيه -7 دكسالند،. كارل جي -6 فورديما،
 انسين ج. أيه

وينتر ستريت،  870رايثيون كومباني  ، :   مالك البراءة] 73[
، 1449-02451، .أيه. اس. ، يو 02451-1449ويلثام، ام ايه 

 الواليات المتحدة األمريكية
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01S 7/00 , 15/02; H04B 11/00 

 :المراجع ] 56[
- Hines P.C., et al., A free-floating, HF sonar for 
environmental measurements, Oceans'93 
Engineering in harmony with ocean. Proceedings 
Victoria, BC, CANADA, 18 October 1993 
- US 5557584 A (SUCHMAND. et al.) 17 
September 1996 
- WO 00/30540A1(KONINK PHILIPS 
ELECTRONICS N. V.) 02 June 2000 

 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 طريقة وجهاز لمنظومة صوتية بها وحدة إرسال وإستقبال] 54[
طريقة وجهاز لمنظومة صوتية تستخدم وحدة إرسال واستقبال والتي تستطيع أن ترسل إلى عنصرإرسال صوتي    :الملخص ] 57[

acoustic transmit element  بمصفوفة إرسال موجات فوق صوتيةsonar transmit array  وتستقبل من عنصراستقبال صوتي
 .طبقاً إلشارة تحكم مشترك في اإلرسال واالستقبال sonar receive arrayبمصفوفة استقبال موجات فوق صوتية 

 
 4: عدد األشكال      43 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001841: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27814/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3782/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/09/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         12/2003/    19 10/741,385     
   باتريكيا أيه هوكس، -2 زيانكوان زهانج، -1:  المخترعون] 72[
 جاب دبليو فان هال -5 ماير، .ميشيل د -4 سوليفان، .ديفيد ال -3
الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[
العربية  المملكة ، ، الرياض11422الرياض  5101 ب.ص،"سابك"

 السعودية
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  B01J 23/50,  23/04; C07D 301/10, /03, 
303/02; C07C 11/02 

 :المراجع ] 56[
-US 5646087 A (SCI DESIGN CO INC) 08 July 
1997 
- US 3702259 A (SHELL OIL CO) 07 November 
1972 
-US 3962136 A (SHELL OIL CO) 08 June 1976 
-US 5929259 A (SHELL OIL CO) 27 July 1999 
US 6392066 B1 (SRI INT)21 May 2002 -

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 طريقة لصنع حفاز لألكسدة المباشرة أللكين إلى أكسيد ألكين] 54[
الملخص يتعلق هذا االختراع بطريقه لتحضير حفاز محمول يحتوى على فضة لالستعمال فى عملية لصنع أكسيد ألكين    :الملخص ] 57[

ويحتوى الحفاز على فضة معدنية على حامل أو  .من الكين وغاز يحتوى على أكسجين عن طريق أكسدة الكين إلى اإلبوكسيد المناظر 
أيضا على مركبات من معادن ألدهيدات كمعززات لتحسين اإلتاقائية أو النشاط ، أو التحول أو ويمكن أن يحتوى الحفاز  .قاعدة حاملة 

ويتم تحضير الحفاز عن طريق تكوين ردغة مالطية من مركب فضة وماء ومركب عضوى واحد أو أكثر يتضمن  .الثبات أو اإلنتاجية 
تمثل هيدروجين أو الكيل به ذرة  Xالتى فيها  [ ( O X - ) ( O = ) ]أو    NX2 ،- OXمجموعة وظيفية واحدة على األقل ذات الصيغة 

ويتم  .متماثلة أو مختلفة ، وحيث ترتبط مجموعة وظيفية واحدة على األقل مع كربون طرفى  Xإلى ثالث ذرات كربون ، وحيث تكون 
 .ة الحاملة تكون هذه الردغة المالطية قبل التالمس مع المادة الحاملة لترسيب الفضة على القاعد
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45نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001842: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27851/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6586/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[

 فنلندا          18/08/2005 20050839     
      أوالنكو إيسكو، -2 أوسيندورف مارك، -1:  المخترعون] 72[
 موستاالهاتي جورما  -3
 -، أف أي 1كون كوربوريشن ، كارتانونتي :   مالك البراءة] 73[

 هيلسنكي ، فنلندا 00330
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 21/10 

 :المراجع ] 56[
- JP 5-213573 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 24 August 1993 
-JP 2000-118937 A (HITACHI BUILDING SYS 
CO LTD) 25 April 2000 
- GB 2205803 A (DUNLOP LTD – DUNLOP 
LTD) 21 December 1988 
-DE 10161759 A1 (KONE CORP) 10 July 2003 
-JP 9-151067 A (N K K PLANT KENSETSU KK) 
10 June 1997 
- WO 2005/042392 A1 (KONE CORP et al.) 12 
May 2005 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 ممشى موصل متحرك وطريقة لخدمات الجهاز الكهربي الخاص بهذا الممشى] 54[
، )1(مقام على الجزء العلوي من قاعدة مثبتة ) 2(يتضمن هيكل يتعلق االختراع الحالي بممشى موصل متحرك، والذي  :الملخص ] 57[

إلدارة أو لقيادة ) 4(، ووحدة تعمل بالقوة الكهربية )2(والذي يتم ارتكازه على هيكل   ، )3(مثل األرضية أو أي ارتكاز آخر، وموصل 
أو ما شابه ذلك، والذي يكون سطح مشي والذي يقع على الجزء العلوي ) 6، 5(المنحدر أو ممر المغادرة / الموصل، وممر دخول منحدر و

أو ما شابه ذلك بعد الموصل، كما يتضمن / من قاعدة مثبتة، مثل األرضية أو اي ارتكاز آخر، وفي اتجاه توصيل الموصل قبل الموصل و
، وفيه فتحة )10(أو ما شابه ذلك يشتمل على بطانة هيكل ) 6، 5(غادرة أو ممر الم/ كما أن ممر الدخول و). 9، 8، 7( األجهزة الكهربية

وبالنسبة لصيانة المعدة الكهربية للممشى . للممشى الموصل المتحرك) 9، 8، 7(، وفيها توضع األجهزة الكهربية )11(لفراغ داخلي 
أو ممر المغادرة المنحدر الذي يحتوي على معدة / والموصل المتحرك يتم اإليقاف وتغلق إشارة المرور، كما أن ممر الدخول المنحدر 

أو مغادرة منحدر جديد أو  تم له صيانة / كهربية متطلبة للخدمة، يتم فصله من الممشى الموصل المتحرك؛ ويوصل ممر دخول منحدر و
بعيداً عن الممشى الموصل المتحرك  أو ممر المغادرة المنحدر المتطلب للصيانة/ بالممشى الموصل المتحرك؛ وينقل ممر الدخول المنحدر و

 .للصيانة في مكان الصيانة؛ ويشغل الممشى الموصل المتحرك وتفتح إشارة المرور
 

    5: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع ـ 18 46

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001843: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27845/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7054/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

JP2005/019208 19/10/2005      المكتب الدولي 
 هارومي تاكيدا -2 كازوكي توياما، -1:  المخترعون] 72[
 2، هاروميداي  3 -24ليمتد كومباني تي ام ، :   مالك البراءة] 73[
 يابانال،  0113-590شي ، أوساكا،  -كو ، ساكاي  -شو ، مينامي  -
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :لدولي التصنيف ا] 51[
Int. Cl.7: H02J 7/00 

 :المراجع ] 56[
 - JP 2005-287110 A (TOKO Denki Kabushiki 
Kaisha ) 13 October 2005 
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 نظام جهاز لتخزين الطاقة الكهربية باستخدام مكثفات وطريقة للتحكم فيه] 54[
الكهربية موضوع هذا االختراع، في حالة الشحن، تحول مجموعة من المكثفات من كل  داخل نظام أو جهاز تخزين الطاقة :الملخص ] 57[

وعندما يصل جهد مخرج وسيلة تخزين الطاقة إلى . وحدة دوائر في نظام تخزين الطاقة الكهربية إلى توصيل على التوالي لبدء الشحن
في وحدات الدوائر إلى التوصيل  jيتحول كل مكثف له الرقم ،     (DC – AC)تيار متردد  –أقصى جهد مدخل لوسيلة التحويل تيار مستمر

في  jوكذلك حتى اللحظة التي يتم فيها الوصول ألقصى جهد مدخل مرة أخرى، كل مكثف له الرقم . على التوازي للوصول لجهد أعلى للغلق
ة التفريغ، تحول مجموعات من المكثفات في كل وفي حال. مجموعات الدوائر يتحول إلى التوصيل على التوازي للوصول لجهد إغالق أعلى
وعندما يصل جهد مخرج وسيلة تخزين الطاقة إلى أدنى . وحدة دوائر من نظام تخزين الطاقة الكهربية للتوصيل على التوازي لبدء التفريغ

ات الدوائر إلى التوصيل على في مجموع k، يتحول كل مكثف له الرقم DC – AC)(تيار متردد  –جهد دخول لوسيلة التحويل تيار مستمر
في  kوكذلك حتى اللحظة التي يتم فيها الوصول ألدنى جهد مدخل مرة أخرى، كل مكثف له الرقم . التوالي للوصول لجهد إغالق أعلى

الكهربية  ووفقا لذلك، يتأثر بصعوبة نظام تخزين الطاقة. مجموعات الدوائر يتحول إلى التوصيل على التوالي للوصول لجهد إغالق أعلى
 .التفريغ/ بأخطاء المكثفات في التكثيف، ويمكن تحسين كفاءة الشحن 

 
 20: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 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.

47نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001844GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28216/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5706/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
،  يحيى زماني -2 ،جعفري جوزاني خيرهللا -1:  رعونالمخت] 72[
 علي ناخاي بور  -4 ، رجعفر يجاني ميه -3
ريسيرش انستيتيوت اوف بيتروليوم اندستري :  مالك البراءة] 73[

 ، إيران 18799، شارع طهران ، ) ار آي بي آي( 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10G 2/00; B01J 29/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4207208 A (MOBIL OIL CORP) 10 June 
1980 
- US 2540109 A (PHILLIPS PETROLEUM 
COMPANY) 06 February 1951  
- US 6022755 B (DEN NORSKE STATS 
OLIESELSKAP AS.) 08 February 2000 
- EP 0148048A (CIE FR RAFFINAGE SA) 10 
June 1985  
- US4622308 A (RES ASSOC PETROL 
ALTERNATIVE DEV) 11 November 1986 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 حفاز جديد لإلستعمال خالل عملية إنتاج الجازولين بمرحلة واحدة من غاز التحضير ، وعملية محسنة إلعادة توليد ذلك العامل الحفاز] 54[
أثناء العملية وفقا . االختراع الحالي يختص بعملية جديدة و مميزة أحادية المرحلة إلنتاج الجازولين من غاز التحضير :الملخص ] 57[

هذه العملية تعتبر أكثر اقتصادية و سوف . لالختراع الحالي، فإن العامل الحفاز يمكن إعادة توليده بطريقة يسيرة بدون  توقف العملية
العملية الجديدة تمنع خمد العامل الحفاز و تزيد من فعاليته، منتجة معدالت . 95وكتان ثابتة للمنتج بقيم تقرب من تؤدي إضافيا إلى أرقام أ

أيضا ، عن طريق العملية وفقا لالختراع الحالي، فإن فترة عمر ). التجديد(تحول أفضل، مما يجعله يصبح أفضل بعد مرحلة إعادة التوليد 
 بتميز مما يجعل العملية أكثر اقتصادية العامل الحفاز تعتبر ممتدة

 
              12 :الحماية  عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 48

 

 براءة اختراع ]12[
 0001845GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 28218/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6216/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                     2005/05/05    11/122,919      
أشيم  -3 ،باميال هارفي -2 ،نيتا كولكارني -1: المخترعون] 72[

 تيومي  .رونسالي جيه -4 ،كومار غوش
" الشركة السعودية للصناعات األساسية   : مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية ، الرياض،11422الرياض  5101ب .، ص" سابك
 السعودية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/68; B01J 29/06, 29/40 

 :المراجع ] 56[
- 6504072 A (BROWN et al.) 07 January 2003 
  
 

 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 بالفوسفوروز-معالجة حرارية مائية للعوامل الحفازة الزيوليتية المعدلة ] 54[
-عن طريق معالجة عامل حفاز زيوليتي من النوع زد إس إم 5-زد إس إم –طريقة لعالج عامل حفاز زيوليتي من النوع   :الملخص ] 57[

العامل الحفاز الزيوليتي من النوع زد  .عن طريق مركب الفوسفوروز  200ألومينا تقرب على األقل من /متضمن على نسبة مول سيليكا  5
العامل   .درجة مئوية تقريبا  300يتم إجراء تبخير العامل الحفاز في درجة حرارة أقل من  .المعالج بالفوسفوروز يكلسن ويبخر  5-إس إم 

من الوزن للعامل الحفاز من أي فلز آخر من غير  % 0.05لفوسفوروز يحتوي على أقل من المعالج با 5-الحفاز الزيوليتي زد إس إم
العامل الحفاز يمكن أن يستعمل في  .عن طريق مركب محتوي على فلز آخر   5-الفوسفوروز المتوفر من أي معالجة للزيوليت زد إس إم 

ن أروماتي و عامل ألكلة ضمن المفاعل عبر ظروف التفاعل المناسبة األلكلة األروماتية بمالمسة العامل الحفاز مع تغذية هيدروكربو
 .يمكن استقدام تغذية مساعدة من الماء في المفاعل أثناء تفاعل األلكلة األروماتية  .لأللكلة األروماتية 

 
 1: عدد األشكال         20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001846: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27811/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3838/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         19/12/2003 10/741,386     
           فريدريك ميريل جالواي ، جيه أر، -1:  المخترعون] 72[
 أندي هـ نوين -4 بوليتي ن هازين، -3 ليدفورد، .جون س -2
الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[
المملكة العربية  ، ، الرياض11422الرياض  5101 ب.ص،"سابك"
 لسعوديةا
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 051/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2002123647A1 (ROHM&HAAS) 05 
September 2002 
- US 5380933A (MITSUBISHI KASEI 
CORPORATION, TOKYO, JAPAN) 10 Jan 1995 
 
 

 
 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 

 عملية إلنتاج حمض كربوكسيليك غير مشبع من ألكان] 54[
يتعلق االختراع بعملية من خطوة واحدة ألكسدة طور بخاري، مثال ذلك حمض أكريليك أو حمض ميثاكريليك من ألكان،    :الملخص ] 57[

ويعاد دوران األلكان الغير  .لى األكسجينمثال ذلك بروبان أو أيزوبيوتان، مع أكسيد معدن مخلوط حفاز في وفرة من األلكان بالنسبة إ
وبذلك يمكن الحصول على إنتاجية محسنة من حمض الكربوكسيليك  .متفاعل وكذلك األلكان الناتج ثانوياً إلى منطقة التفاعل دون فصل

 .مع شرح طريقة مماثلة لتحضير نيتريتات غير مشبعة .الغير مشبع من خالل هذه العملية 
 

      18 : الحماية عدد عناصر
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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.

49نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001846: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27811/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3838/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         19/12/2003 10/741,386     
           فريدريك ميريل جالواي ، جيه أر، -1:  المخترعون] 72[
 أندي هـ نوين -4 بوليتي ن هازين، -3 ليدفورد، .جون س -2
الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[
المملكة العربية  ، ، الرياض11422الرياض  5101 ب.ص،"سابك"
 لسعوديةا
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 051/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2002123647A1 (ROHM&HAAS) 05 
September 2002 
- US 5380933A (MITSUBISHI KASEI 
CORPORATION, TOKYO, JAPAN) 10 Jan 1995 
 

 
 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 عملية إلنتاج حمض كربوكسيليك غير مشبع من ألكان] 54[
يتعلق االختراع بعملية من خطوة واحدة ألكسدة طور بخاري، مثال ذلك حمض أكريليك أو حمض ميثاكريليك من ألكان،    :الملخص ] 57[

ويعاد دوران األلكان الغير  .لى األكسجينمثال ذلك بروبان أو أيزوبيوتان، مع أكسيد معدن مخلوط حفاز في وفرة من األلكان بالنسبة إ
وبذلك يمكن الحصول على إنتاجية محسنة من حمض الكربوكسيليك  .متفاعل وكذلك األلكان الناتج ثانوياً إلى منطقة التفاعل دون فصل

 .مع شرح طريقة مماثلة لتحضير نيتريتات غير مشبعة .الغير مشبع من خالل هذه العملية 
 

      18 : الحماية عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 50

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001847: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27376/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2436/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/01/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          12/01/2002 10/044,714     
 سيد محمود أحمد  -2 فينه ناجوين لي، -1:  المخترعون] 72[
الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[
المملكة العربية  ، ، الرياض11422الرياض  5101 ب.ص،"سابك"

 السعودية
 أحمد نجدت بازارباتشي: الوكيل ] 74[

 :ولي التصنيف الد] 51[
Int. Cl.7: B01J19/00, 19/18, 8/20, 19/00, 19/18, 8/20; 
C08F10/00, 2/00, 10/00, 2/00; F28D1/06, 15/02, 
15/04, 1/00, 15/02, 15/04 

 :المراجع ] 56[
- US 5667758 A (MATSUGI et al.) 16 September 
1997 
- US 4667730 A (ZEMP) 26 May 1987 

 
 بندر الثبيتي: الفاحص 

 مفاعل البلمرة متعدد المراحل] 54[
مفاعل بلمرة يشتمل على أنبوب حرارة على شكل غالف إلزالة كميات دفق الحرارة الكبيرة ، وهو قادر على الحفاظ على  :الملخص ] 57[

مفاعل  .  لب صيانة مكثفةالظروف األساسية لتساوي الحرارة دون استخدام مبادالت حرارة الدوران أو الملفات الداخلية المعقدة والتي تتط
أو عندما يكون معدل التفاعل عالياً وعند الرغبة في /تساوي الحرارة المذكور مفيد بشكل خاص عندما تتم البلمرة في نظام متعدد المراحل و

 .الحصول على بوليمر يمتاز بخواص ثابتة
 

 2: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001848: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28526/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7138/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         31/10/2005 60/731,247     
 نيلز راستروب اندرسين -2 جان جينسين، -1:  المخترعون] 72[
، دي  55أس ، إندستريباركين / ليو فارما ايه:   مالك البراءة] 73[

 دنماركالبوليروب،  -، 2750بوليروب،  2750 -كيه 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/575 

 :المراجع ] 56[
 - ES 2208110 A1 (ERCROS IND S A [ES]) 01 
June 2004 

 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 تحضير مادة بلورية مضادة حيويا] 54[
مال االختراع الحالي يختص بعمليات للبلورة و لتحضير و عزل صورة بلورية جديدة من حمض فوسيديك ، و إلى استع :الملخص ] 57[

العمليات المذكورة في تصنيع تركيبة صيدلية أو دواء ، و الستعمال الصورة البلورة المذكورة من حمض فوسيديك لعالج العدى 
   .البكتيرية

 
      41 :الحماية  عدد عناصر
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 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.

51نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001848: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28526/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7138/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         31/10/2005 60/731,247     
 نيلز راستروب اندرسين -2 جان جينسين، -1:  المخترعون] 72[
، دي  55أس ، إندستريباركين / ليو فارما ايه:   مالك البراءة] 73[

 دنماركالبوليروب،  -، 2750بوليروب،  2750 -كيه 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/575 

 :المراجع ] 56[
 - ES 2208110 A1 (ERCROS IND S A [ES]) 01 
June 2004 

 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 تحضير مادة بلورية مضادة حيويا] 54[
مال االختراع الحالي يختص بعمليات للبلورة و لتحضير و عزل صورة بلورية جديدة من حمض فوسيديك ، و إلى استع :الملخص ] 57[

العمليات المذكورة في تصنيع تركيبة صيدلية أو دواء ، و الستعمال الصورة البلورة المذكورة من حمض فوسيديك لعالج العدى 
   .البكتيرية

 
      41 :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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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001849: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26899/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9438/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 16/11/2006 06023851.6     
 روجير كارلسون -2 كينيث جوهانسون، -1:  المخترعون] 72[
، فين  330ب .بوريلس تيكنولوجى اوى ، ص:   مالك البراءة] 73[
 ، بورفو، فنلندا06101، 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 230/08 , 2/01 , 210/02 , 220/10 

 :المراجع ] 56[
- US 4983675 A (ISHINO IWAO [JP] et al.) 08 
Januaray 1991 
- US 3392156 A (DONALDSON CHARLES R) 09 
July 1968 
 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 سيالن -طريقة لتحضير البوليمر المساعد إثيلين] 54[
سيالن يشتمل على مجموعات سيالن قابلة  -يتعلق االختراع الحالي بطريقة محسنة لتحضير البوليمر المساعد إثيلين :الملخص ] 57[

يتم إجراء    ).VTMS(للتحلل المائي بشق بادئ لبلمرة االثيلين ومركب سيالن غير مشبع باالوليفين، مثل فينيل ثالثي ميثوكسي سيالن 
المناطق يشتمل على منطقتان تفاعل أو أكثر، والذي به يكون من الضروري بشكل مميز إدخال كل  الطريقة المذكورة في مفاعل متعدد

 .مركب السيالن إلى منطقة التفاعل االولى لتوفير أعلى تحويل لمونومر السيالن إلى بوليمر
 

     14 :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.

53نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001850GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 27374/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/1854/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/02/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                2001/02/20  2001-044036          
   ،اوكادا تسيوشى -2 ،يوشينورى ماشيكو -1:  المخترعون] 72[
 اكيرا سوجيموتو  -3
  ، اوتيماشى 1-2جيه جى سى كوربوريشن ، :  مالك البراءة] 73[
 كو، طوكيو ، اليابان -تشومة ، شيودا - 2
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G67/04  

 :المراجع ] 56[
- JP 50-107003 A (CHIYODA CORP) 23 August 
1975 
- JP 51-87506 A (SHOWA SEKIYU KABUSHIKI 
KAISHA) 31 July 1976 
- JP 11-80755 A (FUJI KOSAN KABUSHIKI 
KAISHA) 26 March 1999 
- EA 1246482 A (INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO) 13 December 1988 
- US 4244808 A (LINDE AG) 13 January 1981 
- JP 59-27986 A (NIPPON OIL CO LTD) 14 
February 1984 
- EP 933418 A2 (JAPAN ENERGY CORP) 21 
January 1999 

ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص    
 طريقة وجهاز لتكرير الزيت الثقيل] 54[
٪ بالـوزن أو كزيت إمـداد، وبعد إجـراء 12يتم الحصـول على زيت مكـرر باســتخدام زيت ثقيل به نسـبة هيدروجيـن    :الملخص ] 57[

التكرير المائي حيث ٪ بالوزن أكثــر من زيت اإلمـداد، تجـري عمليـة 0.2عملية استخالص مذيب حيث تـزداد نسبة الهيدروجيـن بحوالي 
بذلـك، يمكن استخدام زيت ثقيـل غير غالي الثمن كمخـزون تغذيـة، . ٪ بالـوزن من الزيت المستخلص0.5تـزداد نسـبة الهيدروجيـن 

 .واسـتخدام طريقة بسيطة وفعالة، ليمكـن إنتاج زيت متكرر
 

 10:  عدد األشكال         13 :الحماية  عدد عناصر
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 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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 براءة اختراع ]12[
 0001851GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27372/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3749/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                 2003/12/30       60/533,053       
 أمريكا                  2004/04/08             60/560,270
 أمريكا                  2003/08/22              0319817,3
 أمريكا               2003/10/06                 0323335,0
 أمريكا              2003/08/22                 60/497,409
 أمريكا                 2004/04/08              10/820,147

 ،إساك ، توربين -2، تسي ، كاثرين لويس -1:  المخترعون] 72[
      ،بوبكوين ،  -5 ،جوين ، سيباستين -4 ،إنجرام ، ريتشارد -3
توماس ،  -8 ،فاراغير ، جون -7 ،كارستين بجورنهانسين ،  -6

 ليندا فاليري 
ب .، ص1أس ، النجيبروجاد / دانيسكو أيه :   مالك البراءة] 73[

 الدانمارك ،كيه ،  كوبنهاجن1001-، دي كيه17
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J13/04; A23B4/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 1335181 A (INST OF MICROBIOLOGY 
ACADEMIA) 13 February 2002 
- JP 2257866 A (SAN PURASUTO MIKASA KK) 
18 October 1990 
- EP 0687417 A1 (FRISCO-FINDUS AG) 20 
December 1995 
- WO 02/094224 A1 (INSTITUT NATIONAL DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE et al.) 28 
November 2002 
  
 

 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 طريقة لتحضير واستخدام كبسوالت متناهية الصغر تحتوي على مادة مضادة للميكروبات] 54[
 االخترا ع الحالي يوفر مادة مضادة للميكروبات  في صورة مكبسلة  ، مشتملة على    :الملخص ] 57[
 لب مشتمل على مادة مضادة للميكروبات و ) أ(
االخت�راع الح�الي . غالف به مادة كبسلة ، حيث أن الغالف من مادة الكبسلة يكون غير منف�ذ للم�ادة المض�ادة للميكروب�ات  ) ب(

ت�وفير م�ادة مض�ادة للميكروب�ات ف�ي ) 1(يوفر أيضا عملية الستقدام مادة مضادة للميكروبات داخل مادة غذائية مش�تملة عل�ى 
 صورة مكبسلة مشتملة على لب من مادة مضادة للميكروبات و غالف من مادة كبسلة ، و 

 استقدام مادة مضادة للميكروبات مكبسلة داخل أو في مادة غذائية ) 2(
 

     49 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0001852GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27384/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12157/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2007/11/16           60/988,460      
 أمريكا                2008/11/04                12/264,318 

      ،كوسين. دانيل أم -2 هوبمان ،دون ايه، -1:  المخترعون] 72[
جاسير ،أحمد  -5 فرانُكو، جوان بي، -4 ليفون إتش، يريازاريان، -3

 رانجان، بريش -6 جا،
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

الواليات ،  77019، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
 المتحدة االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:  E21B 47/09, 47/024 

 :المراجع ] 56[
- US 6848189 B2 (MOAKE, G. L. et al.) 01 
February 2005 
- US 5666050 A (BOULDIN BRETT) 09 
September 1997 
- US 7219748 B2 (GAO, LI et al.) 22 May 2007 
  
 

 
 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 الحفر حساس موقع ألداة إكمال] 54[
موقع مكون الحفر متحرك مثل كم فى صمام إختناق يراقب ويحدد بإستعمال صف الحساسات، من المفضل حساسات    :الملخص ] 57[

تقيس الحساسات قوة المجال وناتج  .التى تقيس قوة المجال المغناطيسى من المغناطيس الذى ينتقل بالكم Hall Effectتأثير قاعة 
مجموعة الحساسات، بالقراءات، ترسل اإلشارات إلى معالج دقيق لحساب موقع المغناطيس  .لمجال المكتشففولطية المتعلق بقوة ا

إن الموقع الطولى للكم يحسب إستعمال أقل من كل الحساسات  .إن الحساسات فى جسم األداة ولم تزاوج ميكانيكياً إلى الكم .مباشرة
 .حساب الموقع الفعلى بإستعمال أساليب رياضية معروفةالمتوفرة مباشرة لتسهيل سرعة إرسال البيانات و

 
 17: عدد األشكال               20 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 0001852GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27384/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12157/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2007/11/16           60/988,460      
 أمريكا                2008/11/04                12/264,318 

      ،كوسين. دانيل أم -2 هوبمان ،دون ايه، -1:  المخترعون] 72[
جاسير ،أحمد  -5 فرانُكو، جوان بي، -4 ليفون إتش، يريازاريان، -3

 رانجان، بريش -6 جا،
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

الواليات ،  77019، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
 المتحدة االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:  E21B 47/09, 47/024 

 :المراجع ] 56[
- US 6848189 B2 (MOAKE, G. L. et al.) 01 
February 2005 
- US 5666050 A (BOULDIN BRETT) 09 
September 1997 
- US 7219748 B2 (GAO, LI et al.) 22 May 2007 
  

 
 
 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 الحفر حساس موقع ألداة إكمال] 54[
موقع مكون الحفر متحرك مثل كم فى صمام إختناق يراقب ويحدد بإستعمال صف الحساسات، من المفضل حساسات    :الملخص ] 57[

تقيس الحساسات قوة المجال وناتج  .التى تقيس قوة المجال المغناطيسى من المغناطيس الذى ينتقل بالكم Hall Effectتأثير قاعة 
مجموعة الحساسات، بالقراءات، ترسل اإلشارات إلى معالج دقيق لحساب موقع المغناطيس  .لمجال المكتشففولطية المتعلق بقوة ا

إن الموقع الطولى للكم يحسب إستعمال أقل من كل الحساسات  .إن الحساسات فى جسم األداة ولم تزاوج ميكانيكياً إلى الكم .مباشرة
 .حساب الموقع الفعلى بإستعمال أساليب رياضية معروفةالمتوفرة مباشرة لتسهيل سرعة إرسال البيانات و

 
 17: عدد األشكال               20 :الحماية  عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 56

 

 براءة اختراع ]12[
 0001853GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26897/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12436/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب الدولي            2007/12/18               2007/055199
 المكتب الدولي             2008/10/23             2008/054369 

      أوليفير كورمينبويوف، -2 ،ردانيل بو -1:  المخترعون] 72[
 اكسافير ليروي، -5 كورينا جريسوستومي، -4 سيلفاين كرين، -3
 بيلدستين-سيلفيا ريتشارد -6
أكتيليون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويربيستراس :  مالك البراءة] 73[

 ، الشويل، سويسرا4123، 16
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 407/06, 413/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/047899 A (ACADIA PHARM INC 
[US]; NASH NORMAN [US]; SCULLY AUDRA 
L [US]; GARDELL) 26 May 2006 
  

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مشتقات أمينو ثالث آزول] 54[
كما هى معرفة فى  R2و  A ،E ،R1والتى بها تكون (I)، (I)يتعلق االختراع بمشتقات أمينو ثالث آزول بالصيغة    :الملخص ] 57[

 .الوصف، كما يتعلق بتحضيرها واستخدامها كمركبات فعالة عالجياً 
 

          17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001854GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26895/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7355/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 ألمانيا              2005/12/08      102005059101.9   
      ،الفريد جوبرينسكي -2 ،توماس تورك -1:  المخترعون] 72[
 ميشيل ويس  -هير ماكس  -3
 60295 ، 5لورجياللي ، لورجي ايه جي:   مالك البراءة] 73[

 فرانكفورت ، ألمانيا
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/48; 53/48; B01J 8/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/092862 A1 (LURGI AG) 13 November 
2003 
- US 4660588 A (PHILLIPS PETROLEUM CO) 
28 April 1987 
- CN 1169335 A (CHUANHUA GROUP CO 
SICHUAN) 07 January 1998 
- US 4522793 A (PHILLIPS PETROLEUM CO) 
11 June 1985 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية و جهاز للفصل االنتقائي للمركبات المحتوية على السلفور من تيارات التغذية الغازية المحصلة بصفة دورية] 54[
، الذي يتم الحصول عليه بصفة دورية من عملية للفصل االنتقائي للمكونات المحتوية على السلفور  و من تيار غازي  :الملخص ] 57[

أو قيم تركيز متقلبة للمكونات المحتوية على السلفور ، المكونات المحتوية على السلفور تمتص عن طريق عامل غسيل ، /بكميات متقلبة و
، المكونات المحتوية على السلفور المنفصلة ) يجدد(ية على السلفور الحقا يعاد توليده عامل الغسيل المحمل بواسطة المكونات المحتو

لكي يتم تحقيق التدفق الداخلي لعامل . إلى السلفور ، و عامل الغسيل المعاد توليده يعاد تدويره ألجل االمتصاص  أثناء إعادة التوليد تحول
أو التركيز /سلفور تجاه إعادة التوليد ، والتي تكون متجانسة مع مرور الوقت ، الكمية والغسيل المحمل بواسطة المكونات المحتوية على ال

 .للمكونات المحتوية على السلفور ، سوف يتم تزويدها للتخزين المؤقت لعامل الغسيل المحمل عبر االمتصاص 
 

 1: عدد األشكال          5 :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
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 0001853GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26897/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12436/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب الدولي            2007/12/18               2007/055199
 المكتب الدولي             2008/10/23             2008/054369 

      أوليفير كورمينبويوف، -2 ،ردانيل بو -1:  المخترعون] 72[
 اكسافير ليروي، -5 كورينا جريسوستومي، -4 سيلفاين كرين، -3
 بيلدستين-سيلفيا ريتشارد -6
أكتيليون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويربيستراس :  مالك البراءة] 73[

 ، الشويل، سويسرا4123، 16
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 407/06, 413/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/047899 A (ACADIA PHARM INC 
[US]; NASH NORMAN [US]; SCULLY AUDRA 
L [US]; GARDELL) 26 May 2006 
  
 

 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مشتقات أمينو ثالث آزول] 54[
كما هى معرفة فى  R2و  A ،E ،R1والتى بها تكون (I)، (I)يتعلق االختراع بمشتقات أمينو ثالث آزول بالصيغة    :الملخص ] 57[
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 براءة اختراع ]12[
 0001854GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26895/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7355/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 ألمانيا              2005/12/08      102005059101.9   
      ،الفريد جوبرينسكي -2 ،توماس تورك -1:  المخترعون] 72[
 ميشيل ويس  -هير ماكس  -3
 60295 ، 5لورجياللي ، لورجي ايه جي:   مالك البراءة] 73[

 فرانكفورت ، ألمانيا
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/48; 53/48; B01J 8/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/092862 A1 (LURGI AG) 13 November 
2003 
- US 4660588 A (PHILLIPS PETROLEUM CO) 
28 April 1987 
- CN 1169335 A (CHUANHUA GROUP CO 
SICHUAN) 07 January 1998 
- US 4522793 A (PHILLIPS PETROLEUM CO) 
11 June 1985 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية و جهاز للفصل االنتقائي للمركبات المحتوية على السلفور من تيارات التغذية الغازية المحصلة بصفة دورية] 54[
، الذي يتم الحصول عليه بصفة دورية من عملية للفصل االنتقائي للمكونات المحتوية على السلفور  و من تيار غازي  :الملخص ] 57[

أو قيم تركيز متقلبة للمكونات المحتوية على السلفور ، المكونات المحتوية على السلفور تمتص عن طريق عامل غسيل ، /بكميات متقلبة و
، المكونات المحتوية على السلفور المنفصلة ) يجدد(ية على السلفور الحقا يعاد توليده عامل الغسيل المحمل بواسطة المكونات المحتو

لكي يتم تحقيق التدفق الداخلي لعامل . إلى السلفور ، و عامل الغسيل المعاد توليده يعاد تدويره ألجل االمتصاص  أثناء إعادة التوليد تحول
أو التركيز /سلفور تجاه إعادة التوليد ، والتي تكون متجانسة مع مرور الوقت ، الكمية والغسيل المحمل بواسطة المكونات المحتوية على ال

 .للمكونات المحتوية على السلفور ، سوف يتم تزويدها للتخزين المؤقت لعامل الغسيل المحمل عبر االمتصاص 
 

 1: عدد األشكال          5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001855GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 26913/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3174/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/01/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
  اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

PCT/EP03/00629        2003/01/23             انياالم 
             ،جميل أ صديقي -2 ،عارف اوريا -1:  المخترعون] 72[
             ،رينر جوتمان -5 ،بندر الفرهود -4 ،اندرياس فريتز -3
 .مايكل شفايزر  -7 ،خالد اللحيدان -6
الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[
المملكة العربيه ، الرياض ، 11422الرياض  5101ب .ص،"سابك"

 السعودية
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08G 63/82, 63/83, 63/85; C07F 7/00; 
B01J 21/06 

 :المراجع  ]56[
- Guttman R. & AL: "Neue Katalysatoren zur 
Herste11ung von Po1yethy1eneterephtha1at 
und deren Auswirkungen auf die 
Lichtechtheiten" 
Textil Praxis International 1, 
vol. 1, 1989, pages 29-33, XP001121328 
- US 5106944 A (SUBLETT BOBBY J) 21 April 
1992 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 مركب حفاز لتحفيز تفاعالت األسترة واألسترة التحويلية وطريقة عمل األسترة واألسترة التحويلية باستخدام نفس الحفاز] 54[
 :يتضمناالختراع الحالي يتعلق بمركب حفاز جديد لتحفيز تفاعالت األسترة واألسترة التحويلية ،  :الملخص ] 57[
 ؛  200إلى  n  =1حيث   n[TiO4(CH2)4]جاليكوليت التيتانيوم البوليمري صيغته  -1
 جاليكوليت معدن قلوي  -2

إلى  25,1:1حيث تكون فيها النسبة الجزيئية لجاليكوليت التيتانيوم البوليمري وجاليكوليت المعدن القلوي هي من حوالي 
، وإلى طريقة عمل ألسترة مركب حامض ثنائي الكربوكسيل 1: 10إلى حوالي  25,1:1، ويفضل من حوالي  1: 100حوالي 

 .ومركب ثنائي كحولي ، ويتبع ذلك تكثيف متعدد لتكوين بوليستر
     

           14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001856: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27809/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12517/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 2007/12/21 70248976     
رامون هوبيرتوس آنا  -2 ماريا سوليمان، -1:  المخترعون] 72[

يوهانز  -4 جوزيف باولوس هوبيرتوس بوينز، -3 ماريا مييرس،
 هنريكوس ثيودوروس دالمانس

الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[
المملكة العربية  ، اض، الري11422الرياض  5101 ب.ص،"سابك"

 السعودية
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 9/14, 15/12 

 :المراجع ] 56[
- EP 0921919 A 16 June 2001 
- WO 0176841 A 18 October 2001 

 
 
 
 
 

 
 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 

 ائن حرارية من فيبر ليف زجاجى طويل مقوىطريقة إلنتاج تركيبات لد] 54[
 (يتعلق االختراع بعملية إنتاج تركيب بوليمر لدائن حرارية من فيبر زجاجى طويل مقوى، يشتمل على المراحل التالية أ   :الملخص ] 57[

 0.5تطبيق من  (بكتلة تركيب تغرية من الرزمة؛ ب %2 فك حبل متعدد الخيوط متصف زجاجى واحد على األقل يحتوى على األكثر على 
بواسطة كتلة من عامل تشريب على حبل متعدد الخيوط متصل زجاجى واحد على األقل سالف الذكر، لتكوين حبل متعدد الخيوط  %20إلى 

حبل متعدد الخيوط متصل  استخدام غالف من بوليمر لدائن حرارية حول الحبل متعدد الخيوط المتصل المشرب لتكوين (متصل مشرب؛ جـ
درجة مئوية على األقل أقل من درجة انصهار قالب اللدائن  20والتى بها يكون عامل التشريب غير طيار، له درجة انصهار  .مغلف

مح تس .عند درجة حرارة االستخدام، ويكون متوافق مع بوليمر اللدائن الحرارية المراد تقويته cS 100إلى  2.5الحرارية، بلزوجة من 
هذه الطريقة بمعالجة وفك من الرزمة خالية من المشاكل، ال يوجد تلوث فى المعدات المستخدمة، يكون اإلنتاج فى حالة توازن وثبات 
والتزايد جيد خالل مرحلة التغليف، مما يؤدى إلى منتجات لدائن حرارية مقواة من فيبر زجاجى طويل والتى يمكن جعلها أدوات ذات 

 .ومظهر خارجى عالى الجودةخواص آلية جيدة 
 

      7 :الحماية  عدد عناصر
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        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27809/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12517/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 2007/12/21 70248976     
رامون هوبيرتوس آنا  -2 ماريا سوليمان، -1:  المخترعون] 72[

يوهانز  -4 جوزيف باولوس هوبيرتوس بوينز، -3 ماريا مييرس،
 هنريكوس ثيودوروس دالمانس

الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[
المملكة العربية  ، اض، الري11422الرياض  5101 ب.ص،"سابك"

 السعودية
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 9/14, 15/12 

 :المراجع ] 56[
- EP 0921919 A 16 June 2001 
- WO 0176841 A 18 October 2001 

 
 
 
 
 

 
 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 

 ائن حرارية من فيبر ليف زجاجى طويل مقوىطريقة إلنتاج تركيبات لد] 54[
 (يتعلق االختراع بعملية إنتاج تركيب بوليمر لدائن حرارية من فيبر زجاجى طويل مقوى، يشتمل على المراحل التالية أ   :الملخص ] 57[

 0.5تطبيق من  (بكتلة تركيب تغرية من الرزمة؛ ب %2 فك حبل متعدد الخيوط متصف زجاجى واحد على األقل يحتوى على األكثر على 
بواسطة كتلة من عامل تشريب على حبل متعدد الخيوط متصل زجاجى واحد على األقل سالف الذكر، لتكوين حبل متعدد الخيوط  %20إلى 

حبل متعدد الخيوط متصل  استخدام غالف من بوليمر لدائن حرارية حول الحبل متعدد الخيوط المتصل المشرب لتكوين (متصل مشرب؛ جـ
درجة مئوية على األقل أقل من درجة انصهار قالب اللدائن  20والتى بها يكون عامل التشريب غير طيار، له درجة انصهار  .مغلف

مح تس .عند درجة حرارة االستخدام، ويكون متوافق مع بوليمر اللدائن الحرارية المراد تقويته cS 100إلى  2.5الحرارية، بلزوجة من 
هذه الطريقة بمعالجة وفك من الرزمة خالية من المشاكل، ال يوجد تلوث فى المعدات المستخدمة، يكون اإلنتاج فى حالة توازن وثبات 
والتزايد جيد خالل مرحلة التغليف، مما يؤدى إلى منتجات لدائن حرارية مقواة من فيبر زجاجى طويل والتى يمكن جعلها أدوات ذات 

 .ومظهر خارجى عالى الجودةخواص آلية جيدة 
 

      7 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع ـ 18 60

 

 براءة اختراع ]12[
 0001857GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28214/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4254/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

     
US04/12792 

 المكتب الدولي      2004/4/26

 ،ويلكينسون جون دي - 2،هودسون هانك ام -1:  المخترعون] 72[
  0كويالر كايل تي -3
، وول .دبليو 415أورتلوف انجنيرز، ليمتد ،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ،  79701-4438تكساس ،  ميدالند 2000سويت 
 االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 1/00, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4869740 A (CAMPBELL et al.) 26 September 
1989 
- US 5615561 A (HOUSHMAND et al.) 01 April 
1997   
  

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 إسالة غاز طبيعي] 54[
يتعلق هذا االختراع بعملية إلسالة غاز طبيعي مع إنتاج تيار سائل في نفس الوقت يحتوي في اغلبه على هيدروكربونات  :الملخص ] 57[

. إلى ضغط متوسط ويمرر إلى عمود التقطير  وفي العملية يتم تبريد جزئي لتيار الغاز الطبيعي المراد إسالته ، ويمدد. اثقل من الميثان 
ويحتوي الناتج السفلي من عمود التقطير هذا ، كما هو مفضل، على معظم أي هيدروكربونات اثقل من الميثان والتي بدون ذلك يمكن أن 

ى ، ويبرد تحت الضغط لتكثيفه ويتم ضغط تيار الغاز المتبقي من عمود التقطير إلى ضغط متوسط أعل. تقلل من نقاء الغاز الطبيعي المسال
 .ثم يمدد بعد ذلك إلى ضغط منخفض لتكوين تيار الغاز الطبيعي المسال

 
 10: عدد األشكال     87 :الحماية  عدد عناصر
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61نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001858: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28520/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8354/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    60/801,125 
60/802,005 
60/852,084 
60/894,757 

17/50/2006 
19/05/2006 
16/10/2006 
14/03/2007 

 أمريكا        
 أمريكا        
 أمريكا        
 أمريكا        

 بيندر، .جون ايه -2 جينتليز، 0روبرت جي -1:  المخترعون] 72[
 مين دينج  -4 بياسينا هيواواسام، -3
ب .مايرز سكويب كومباني ، ص -يستول بر:   مالك البراءة] 73[

-08543أند بروفينس الين ، رود ، برينستون،  206روت  4000
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  4000

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 519/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/046030 A (ANGELETTI P IST 
RICHERCHE BIO [IT]; CONTE 
IMMACOLATA [IT]; ERCOLANI CA) 04 May 
2006 
- WO 2006/020082 A (SQUIBB BRISTOL 
MYERS CO [US]; HUDYMA THOMAS W [US]; 
ZHENG XIAOFAN [US]) 23 February 2006 
 

 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 HCV  NS5Bأندولوبنزوزيبين مدمج بروبيل حلقي كمانعات ] 54[
المركبات تتضمن فعالية . باإلضافة إلى تكوينات وطرق استعمال المركبات  Iاالختراع الحالي يشمل مركبات وفقا للصيغة  :الملخص ] 57[

 .  HCVو تعتبر مفيدة في عالج المصابين بواسطة )  HCV( ضد  فيروس االلتهاب الكبدي الوبائي 
 

 
 

 1: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع ـ 18 62

 

 براءة اختراع ]12[
 0001859GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26893/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6397/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
      اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 ألمانيا                 2005/06/24  399.9 102005029  
توماس  -3 ،وي فينك -2 ،هينينج  بوشولد -1:  المخترعون] 72[

 مارتين روثاميل  -4 ،رينر
 60295 ، 5لورجياللي ، لورجي ايه جي:  مالك البراءة] 73[

 فرانكفورت ، ألمانيا
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/20, 11/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0882692 A (METALLGESELLSCHAFT 
AKTIENGESELLSCHAFT; MG 
TECHNOLOGIES AG) 09 December 1998 
- EP 0145234 A (MOBIL OIL CORPORATION) 
19 June 1985 
  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 بطواعية زائدة Dimethylأو /و methanolمن  Olefin C4 –C2 طريقة ومصنع إلنتاج] 54[
على وجه الخصوص، من خليط بخاري مندفع  C2 – C4 Olefins ،propylene يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج :الملخص ] 57[

، حيث يتفاعل هذا الخليط في مفاعل أول واحد على األقل على حفاز dimethyl etherأو بخار /و methanolيحتوي على بخار 
zeolite انتقائي الشكل، للحصول على خليط تفاعل يتكون من،  محبب gasoline hydrocarbons  وC5+ gasoline 

hydrocarbons ط غني بـ منخفض الوزن الجزيئي، مما يتم فصلهما في جهاز فصل أول إلى خليC2 – C4 Olefins  وخليط غني بـ
C5+ gasoline hydrocarbons  وطور مائي، حيث يكون الخليط الغني بـgasoline hydrocarbons  مخلوطاً مع وسط خامل، ما

. فصل األولويعاد تكرير هذا الخليط الناتج إلى جهاز ال zeoliteأن يتحصل الخليط يتفاعل في مفاعل ثاني واحد على األقل على حفاز 
 C5 – C6 hydrocarbonsفي جهاز فصل ثاني إلى ناتج يحتوي على  C5+ gasoline hydrocarbons وحيث يفصل الخليط الغني بـ

يزود  C7+ hydrocarbonsقبل أن يزود به المفاعل الثاني، وفقط الناتج الذي يحتوي على  C7+ hydrocarbonsعلى  وناتج يحتوي
 .معاً مع خليط البخار C5 – C6 hydrocarbonsا يزود المفاعل األول بالناتج الذي يحتوي على به المفاعل الثاني، بينم

 
 1: عدد األشكال           18 :الحماية  عدد عناصر
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63نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001860GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26885/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6623/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 وروبيالمكتب اال              2005/07/29       05016524.0      
 .فؤاد م -3 ،هينز بولت -2 ،ستيفان جالنز -1:  المخترعون] 72[

 -7 ،سلطان العتيبي -6 ،ريتشارد شنيدير -5 ،بيتر فريتز -4 ،موسى
 طالل علي 

" الشركة السعودية للصناعات األساسية  -1:  مالكو البراءة ]73[
المملكة العربية  ، الرياض ،11422الرياض  5101ب .، ص" سابك

 21 –ستراسه  -لينكولن  -، إبراهام ليندي ايه جي   -2 السعودية ،
 ألمانيا،  ويسبادين 65189 ،دي –
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 

 :ولي التصنيف الد] 51[
Int. CI.7: C07C 2/34, 2/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6221986 B1 (COMMEREUC DOMINIQUE 
et al) 24 April 2001 
- US 5817905 A (COMMEREUC et al.) 06 
October 1998 
- US 5496783 A (CHAUVIN et al.) 05 March 1996 
  
 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 اوليفينات  خطية  و نظام  مفاعل خاص بها  مع تصريف  محسن الوليجومرات ذات وزن  جزيئي مرتفع -طريقة لتحضير الفا] 54[
اوليفينات خطية  عن طريق المعالجة  االوليجومرية  لاليثيلين  في مفاعل في  –يتعلق هذا االختراع بطريقة لتحضير الفا  :الملخص ] 57[

اوليفينات الخطية و   -ن  تيار للمفاعل المتضمن  المذيب و  العامل الحفاز و االلفا  وجود مذيب  و عامل حفاز  ، و تتميز  بانه  م
م  130ْاوليجومرات ذات وزن  جزيئي مرتفع االوليجومرات ذات الوزن  الجزيئي المرتفع ثم  تخفف  بوسط تخفيف  و  تسخين  الى حوالي 

الجزيئي المرتفع  المخففة  بعد ذلك  الى جهاز  تصريف  ، حيث تجرى   م ،  حيث يتم نقل  االوليجومرات ذات الوزن200ْالى حوالي 
ساعة و   / 3م 50و حوالي   1خطوات اعادة تدوير لتسغيل  دوراني ، و حيث تتراوح  معدالت  تدفق التيارات الدورانية  ما بين  حوالي 

 .نظام  مفاعل لذلك
 

 1 :شكالعدد األ               12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001861GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26883/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6626/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي            2005/07/29       05016526.5      
 ،طالل علي -3 ،هينز بولت -2 ،بيتر فريتز -1:  المخترعون] 72[
 موسى  .فؤاد م -4
 -لينكولن  -ليندي ايه جي ، إبراهام  -1:  مالكو البراءة] 73[

الشركة السعودية  -2، ويسبادين، ألمانيا 65189 دي، 21 ستراسه
، 11422الرياض  5101ب .، ص" سابك" للصناعات األساسية 

 السعوديةالمملكة العربية 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/30, 2/08, 45/50; C08F 10/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5811619 A (COMMEREUC et al.) 22 
September 1998 
  
 

 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة الخماد نشاط  عامل حفاز  عضوي فلزي و نظام  مفاعل لذلك] 54[
يتعلق هذا االختراع  بطريقة الخماد  نشاط  حفاز عضوي فلزي يستخدم في عملية محفزة ، تتميز  بان تيار الخروج     :الملخص ] 57[

 .م  على االقل في جهاز  تسخين؛  و نظام  مفاعل لذلك160ْالمحتوي على العامل الحفاز  من  مفاعل العملية  يتم تعريضه  لدرجة حرارة 
 

        10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001862GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26891/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8393/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي         2006/05/24        06010626.7        
 -3 ،فضل الرحمن أوان -2 ،فوزي الدليجان -1:  المخترعون] 72[

 سيد نياز أحسن  -4 ،على الحازمي
" الشركة السعودية للصناعات األساسية   : مالك البراءة] 73[

المملكة العربية  ،الرياض،11422الرياض  5101ب .ص"  سابك
 السعودية 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C21B 13/14; C21D 9/00; C22C 38/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 9745561 A1 (LTV. STEEL COMPANY, 
INC.) 04 December 1997 
- US 3420656 A (LUMMUS COTTON GIN. CO.) 
07 January 1969 
  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة إلعادة تدوير حديد صناعة الصلب الحامل لمخلفات والحبيبة الناتجة بهذه الطريقة واستخدامها] 54[
يتعلق االختراع المطروح بعملية إلعادة تدوير المخلفات الحاملة للحديد في صناعة الصلب في فرن اختزال مباشر، تشتمل  :الملخص ] 57[

) د(تصلب الحبيبات الناتجة و) ج(تحبيب الخليط و) ب(خلط وأحياناً جرش المخلفات الحاملة للحديد في صناعة الصلب، ) أ: (على الخطوات
 .فرن اختزال مباشر؛ وبحبة ناتجة بهذه العملية وباستخدامها تحميل الحبيبات كتلقيم في

 
 1: عدد األشكال          7 :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.

65نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001862GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26891/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8393/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي         2006/05/24        06010626.7        
 -3 ،فضل الرحمن أوان -2 ،فوزي الدليجان -1:  المخترعون] 72[

 سيد نياز أحسن  -4 ،على الحازمي
" الشركة السعودية للصناعات األساسية   : مالك البراءة] 73[

المملكة العربية  ،الرياض،11422الرياض  5101ب .ص"  سابك
 السعودية 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C21B 13/14; C21D 9/00; C22C 38/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 9745561 A1 (LTV. STEEL COMPANY, 
INC.) 04 December 1997 
- US 3420656 A (LUMMUS COTTON GIN. CO.) 
07 January 1969 
  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة إلعادة تدوير حديد صناعة الصلب الحامل لمخلفات والحبيبة الناتجة بهذه الطريقة واستخدامها] 54[
يتعلق االختراع المطروح بعملية إلعادة تدوير المخلفات الحاملة للحديد في صناعة الصلب في فرن اختزال مباشر، تشتمل  :الملخص ] 57[

) د(تصلب الحبيبات الناتجة و) ج(تحبيب الخليط و) ب(خلط وأحياناً جرش المخلفات الحاملة للحديد في صناعة الصلب، ) أ: (على الخطوات
 .فرن اختزال مباشر؛ وبحبة ناتجة بهذه العملية وباستخدامها تحميل الحبيبات كتلقيم في

 
 1: عدد األشكال          7 :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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 براءة اختراع ]12[
 0001863GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26911/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/9885/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 الهند               2007/01/03     2007 /ديل /26     
 سريكانت جوبال  -2 ،بالو شيفاجى  يوفاد -1:  المخترعون] 72[
سعودية للصناعات األساسية الشركة ال:  مالك البراءة] 73[
المملكة ، الرياض  ،11422الرياض  5101ب .، ص"سابك"

 العربية السعودية
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/06, 21/16, 23/10; C07C 2/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0201152 A (ENGELHARD CORP [US]) 
12 November 1986 
- US 5248642 A (KUMAR RANJIT [US] et al.) 28 
September 1993 
- US 5173 463 A (MACEDO JOSE C D [BR]) 
22 December 1992 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 تركيب حفاز رابط الزيوليت] 54[
معدل و   Laيتعلق هذا االختراع  بتركيب حفاز  يتضمن زيوليت و مادة  رابطة ، حيث المادة الرابطة عبارة عن كاولين  :الملخص ] 57[

و يفضل ان  يتضمن  الزيوليت جاليوم و . عملية لتحويل الكانات منخفض الى هيدروكربونات اروماتية باستعمال التركيب الحفاز المذكور 
 .بالوزن  من  بنزين،  تولوين  و زيلينات% 45يفضل  ايضا ان  تتضمن  الهيدروكربونات  االروماتية  على االقل  

 
          7 :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.

67نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001864GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26887/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6323/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2005/06/07        05012188.8       
       ،عطية أبورقبة -2 ،علييف .فوجار أو -1:  المخترعون] 72[
 وي كزو  -4 ،محمد .سراج الدين ف -3
" الشركة السعودية للصناعات األساسية   : مالك البراءة] 73[

المملكة العربية ،  الرياض، 11422الرياض  5101ب .، ص "سابك
 السعودية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/254316 A1 (DICKEY RANDELL 
WAYNE et al.) 16 December 2004 
- EP 0453116 A (BP CHEMICALS LIMITED; BP 
CHEMICALS S.N.C) 23 October 1991 
- EP 0811638 A (UNION CARBIDE 
CHEMICALS PLASTICS TECHNOLOGY 
CORPORATION) 10 December 1997 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 Olefinsعملية لبلمرة أوليفينات ] 54[
واحد على األقل وحفاز بلمرة واحد على األقل  olefinيتعلق هذا االختراع بعملية لبلمرة اوليفينات تتضمن خطوات تقديم  :الملخص ] 57[

، حيث مساعد الحفاز هو منتج تفاعل يتم تحضيره بشكل منفصل قبل إدخاله في olefinsوأداة اختيارية ، في مفاعل البلمرة و بلمرة 
واحد على األقل  (A)للنظام الدوري للعناصر ومركب  IIIAأو  IIAدني واحد على األقل من المجموعة مع alkylالمفاعل بتقليل مركب 

ذرة  50إلى  1هي مجموعة هيدروكربون مستبدل أو غير مستبدل حلقي أو مستقيم أو متفرع له من  Rحيث  ,RmXR’nمن الصيغة 
 Oهو ذرة مخالفة واحدة على األقل  تختار من  Xفعال على األقل، هي هيدروجين أو أي مجموعة وظيفية بـ هيدروجين واحد  Rكربون 

 .على األقل وحيث ان الصيغة ال يكون بها شحنة حرة 1هو   mو  nأو تركيب منهم وحيث كالً من Sأو  Pأو  Nأو 
 

      13 :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 براءات االختراع ـ 18 68

 

 براءة اختراع ]12[
 0001865GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 26909/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5125/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي             2005/03/23        05006438.5      
 -3 ،محمد العتيبي -2 ،توني ك  جوزيف -1:  المخترعون] 72[

 أجادين ماميدوف 
الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[
المملكة ، الرياض ، 11422الرياض  5101ب .ص ،"سابك"

 العربية السعودية
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/48, 5/09 

 :المراجع ] 56[
- GB 301325 A (JOSE YLLA-CONTE) 14 
November 1929 
- GB 211461 A (FERDINAND GROS) 06 
November 1924 
- US 4424401 A (WHITE et al.) 03 January 1984 
- US 2723299 A (TANAKA MANZO et al.) 08 
November 1955 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 عملية إلنتاج بنزين وايثلين معا في وقت واحد عن طريق تحويل استيلين] 54[
ايثيلين معا في وقت واحد عن طريق تحويل استيلين تتضمن خطوات اضافة يتعلق هذا االختراع بعملية النتاج بنزين و  :الملخص ] 57[

% 30الى حوالي  5ميثان و حوالي % 30الى حوالي  5بالحجم اسيتيلين و حوالي % 30الى حوالي  5تركيب تغذية يتضمن حوالي 
جراء تفاعل حراري لتركيب التغذية في هيدروجين الى مفاعل غير معدني ؛ وا% 70الى حوالي  10بالحجم ثاني اكسيد كربون و حوالي 

 .م 1000ْالى حوالي  600المفاعل عند درجة حرارة في المدى من حوالي 
 

 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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001866: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27804/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7022/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا          07/10/2005 20051011     
 هاركونين أري:   المخترع] 72[
،  1فنلندية، كارتانونتي  -كون كوربوريشن :   مالك البراءة] 73[

 لسنكي، فنلنداي، ه 00330 -أف أي
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/30, 5/02 

 :المراجع ] 56[
- US 4548299 A (NOMURA MASAMI [JP] ) 22 
October 1985  
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 تجهيزات مصعد] 54[
المصعد يوصل ) تجهيزات(في تجهيزات . وطريقة للتحكم في مصاعد 24مصعد ) نسق(في االختراع تم تقديم تجهيزات  :الملخص ] 57[

أو إلي جهاز ) 7(لمبني والذي يمكن توصيله أيضا إما بشبكة توزيع الكهرباء العامة ) 4(بشبكة توزيع الكهرباء ) 24(تجهيزات المصعد 
) 28(موتور مصعد ) 34(وتجهيزات تحكم في مصعد ) 8(تشمل علي مصعد واحد علي األقل ) 24(تجهيزات المصعد ) . 2(ادخار قدرة 

للمبني بشبكة ) 4(يمكن استخدام تجهيزات  المصعد عندما توصل شبكة الكهرباء ) . 28(مركب لتزويد موتور المصعد ) 26(ومحول تردد 
علي وسيلة ) 24(ويشمل تجهيزات المصعد ) 2(مبني بجهاز ادخار قدرة لل) 4(وعندما توصل شبكة الكهرباء ) 7(توزيع الكهرباء العامة 

القدرة المزودة بواسطة تجهيزات القدرة ) 2(للمبني بتجهيزات ادخار قدرة ) 4(حيث عندما توصل شبكة الكهرباء ) 8(للتحكم في المصعد 
 .الذي يمكن وضعه لها  paباتجاه شبكة الكهرباء ال يتعدى حد القدرة ) 24(
 

 3: عدد األشكال     10: الحماية  د عناصرعد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[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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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001866: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27804/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7022/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا          07/10/2005 20051011     
 هاركونين أري:   المخترع] 72[
،  1فنلندية، كارتانونتي  -كون كوربوريشن :   مالك البراءة] 73[

 لسنكي، فنلنداي، ه 00330 -أف أي
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/30, 5/02 

 :المراجع ] 56[
- US 4548299 A (NOMURA MASAMI [JP] ) 22 
October 1985  

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 تجهيزات مصعد] 54[
المصعد يوصل ) تجهيزات(في تجهيزات . وطريقة للتحكم في مصاعد 24مصعد ) نسق(في االختراع تم تقديم تجهيزات  :الملخص ] 57[

أو إلي جهاز ) 7(لمبني والذي يمكن توصيله أيضا إما بشبكة توزيع الكهرباء العامة ) 4(بشبكة توزيع الكهرباء ) 24(تجهيزات المصعد 
) 28(موتور مصعد ) 34(وتجهيزات تحكم في مصعد ) 8(تشمل علي مصعد واحد علي األقل ) 24(تجهيزات المصعد ) . 2(ادخار قدرة 

للمبني بشبكة ) 4(يمكن استخدام تجهيزات  المصعد عندما توصل شبكة الكهرباء ) . 28(مركب لتزويد موتور المصعد ) 26(ومحول تردد 
علي وسيلة ) 24(ويشمل تجهيزات المصعد ) 2(مبني بجهاز ادخار قدرة لل) 4(وعندما توصل شبكة الكهرباء ) 7(توزيع الكهرباء العامة 

القدرة المزودة بواسطة تجهيزات القدرة ) 2(للمبني بتجهيزات ادخار قدرة ) 4(حيث عندما توصل شبكة الكهرباء ) 8(للتحكم في المصعد 
 .الذي يمكن وضعه لها  paباتجاه شبكة الكهرباء ال يتعدى حد القدرة ) 24(
 

 3: عدد األشكال     10: الحماية  د عناصرعد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001867: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27806/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8531/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا          19/06/2006 20065422     
 مارتيكاينين كارلو :   المخترع] 72[
، أف آي  20ابلوي أوي ، واهلفورسينكاتو :   مالك البراءة] 73[

 جوينسو، فنلندا -جوينسو ، جوينسو، فنلندا  80100
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E05B21/06, 19/00 

 :المراجع ] 56[
 - DE 4404137 A1 (GRÜNIG AG ROBUSTE 
PRÄZISION) 10 August 1995 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مفتاح وقفل قرص أسطواني برميلي دوار] 54[
يكون ) 6(المفتاح تبعاً لالختراع تتركب من األخدود .  االختراع مرتبط مع قفل أسطواني قرص برميلي دوار والمفتاح له :الملخص ] 57[

تكون مستعرفة  B6وقطاعات الجانب  A6األخدود يتركب من قطاع السفلى   .)2(مستعرض للجزء الواقع بين مقبض المفتاح وسنه 
القطاع السفلى من األخدود يكون  –من الجزء الواقع بين مقبض المفتاح وسنه  A2الخارجى لقطاعات القاع بين قطاع القاع والسطح 

 .سطح الشق المفتاح الرئيسى المستخدم لتحويل القوة لقفل اسطوانة قرص البرميل الدوار
لقفل اسطوانة قرص البرميل ال تحول األغلبية أو أى من قوة لف المفتاح  5-من المفتاح بسبب األسطح  5-هذا يقلل االحتكاك لألسطح 

 .الدوار
 

 11: عدد األشكال     15: الحماية  عدد عناصر

 
 

 
 

 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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.

71نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001868: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27853/11: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6318/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 25/05/2005 05104502.9     
 ولفجانج كاسبر:   المخترع] 72[
المانية،  -بول باكجنك يوروب جي أم بي أتش :   مالك البراءة] 73[

، ألمانيا 40880، راتينجين،  40880، 115كايسرسويرثر ستراسه 
 ، ألمانيا

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  B65D 17/40 

 :المراجع ] 56[
- EP 0850174 B1 (MONGARLI, CESARE) 05 
January 2000 
- EP 0283534 A1 (SHOWA DENKO KABUSHIKI 
KAISHA) 24 March 1987 
- US 4923084 (RAYMOND FORBES) 08 May 
1990 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 غطاء من أعمدة دليلية لوعاء] 54[
) جسم(للوصل الدائم والمحكم مع جسم الوعاء والذي يتكون من جدار ) 12(يصف االختراع غطاء لوعاء مع جزء طوقي  :الملخص ] 57[

والذي عليه يتم تكوين علي األقل عنصر دليلي واحد بارز ) 3(غطاء   وقاعدة ومع جزء مركزي مستوي بالضرورة كلوحة او لوحة غطاء
إلي الواحد أو الجانب األخر في صورة بالضرورة ) 3(ويكون بارز لألعلي من اللوحة ) 7َ،7ً،8(لألعلي علي شكل مسمار محوري ، عامود 

 .يمكن أن توجه األعمدة عناصر إضافية والتي تكون وحدة وظيفية مع الغطاء. والذي يكون عمودي علي لوحة غطاء ) 9(موازية لمحور 
 

 6: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر
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 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 براءات االختراع ـ 18 72

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001869: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28522/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8226/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     0608046.9 
/GB2006/003666 

25/04/2006 
03/10/2006 

بريطانيا      
 بيواالورالمكتب 

 كوسكا مارك أندرو  -2 مادين جراهام جون، -1:  المخترعون] 72[
ستار سيرينج ليمتد ، ون جيرماين ستريت ، :   مالك البراءة] 73[

 يو أتش، المملكة المتحدة  4واي  1لندن ، اس دبليو 
 نجدت بازارباشى أحمد: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61M 5/31 

 :المراجع ] 56[
- US 5052403 A ( Haber Terry M [us] et al.) 01 
October 1991 
- US 2725057 A ( Lockhart Marshall L) 29 
November 1955 
 

 
 ندى البهيجي: الفاحص 

 محـقنـــــة طبية مانعة للتسرب وقابلة لالنزالق] 54[
فى تعشيق مانع للتسرب وقابله لالنزالق فى هذا المكان وإبرة  3له كباس  2تشمل على جزء اسطوانى  1المحقنة   :الملخص ] 57[

التى  13ه للمعالجة يدوياً فى شكل أجزاء مرنه قابل 13له وسائل سفط  2الجزء االسطوانى  . 2موصلة بأحد أطراف الجزء االسطوانى 
 13األجزاء المرنه  –الضغط المتفاوت يمكن من ثم أن يستخدم الجراء السفط  2يمكن أن تعمل لتسبب ضغط تفاوتى فى الجزء االسطوانى 

 .2لسمك الجدار فى السطح الخارجى للجزء االسطوانى  15يفضل أن تشكل عن طريق انخفاضات مركزية 
 

 1: عدد األشكال      9 :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

 براءة اختراع ]12[
 0001870GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30974/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12306/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[
 أمريكا                     2007/12/03     60/991,936     

 أمريكا                      2008/11/04        12264670   
  دوان، جيمس سي:   المخترع] 72[
الين  2929 بيكر هوغيس انكوربورتيد،:   مالك البراءة] 73[

الواليات  ، 77019،، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
  المتحدة االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 33/128, 43/10, 33/06, 33/04; F16J 
15/08 

 :المراجع ] 56[
- US 5226492 A (SOLAECHE P. J. M. et al.) 13 
July 1993 
  
 

 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أنابيب وتد الرفع الذاتية لغطاء الختم] 54[
أو ترتيب مرساة يتضمن وتد مغلق بشكل محيطى أول، وتد مغلق بشكل محيطى ثانى، مشغل فى تواصل ممكن /ختم و   :الملخص ] 57[

عند بعد داخلى من السطح الموضوع أكثر داخلياً من األوتاد األول  frustoconicalأجراءه مع واحد من األوتاد األول والثاني، وسطح 
 .والثاني وطريقة

 
 3:  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.

73نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001870GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30974/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12306/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[
 أمريكا                     2007/12/03     60/991,936     

 أمريكا                      2008/11/04        12264670   
  دوان، جيمس سي:   المخترع] 72[
الين  2929 بيكر هوغيس انكوربورتيد،:   مالك البراءة] 73[

الواليات  ، 77019،، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
  المتحدة االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 33/128, 43/10, 33/06, 33/04; F16J 
15/08 

 :المراجع ] 56[
- US 5226492 A (SOLAECHE P. J. M. et al.) 13 
July 1993 
  
 

 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أنابيب وتد الرفع الذاتية لغطاء الختم] 54[
أو ترتيب مرساة يتضمن وتد مغلق بشكل محيطى أول، وتد مغلق بشكل محيطى ثانى، مشغل فى تواصل ممكن /ختم و   :الملخص ] 57[

عند بعد داخلى من السطح الموضوع أكثر داخلياً من األوتاد األول  frustoconicalأجراءه مع واحد من األوتاد األول والثاني، وسطح 
 .والثاني وطريقة

 
 3:  عدد األشكال     20 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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 براءات االختراع ـ 18 74

 

 براءة اختراع ]12[
 0001871GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31239/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6884/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 بريطانيا              2005/09/15        05020166.4        
 جوستاف ايك -كارل -2 ،ماتس باكمان -1:  المخترعون] 72[
، فين 330ب .صبورياليس تكنولوجي اوي ، :   مالك البراءة] 73[
 ، بورفو، فنلندا 06101 -
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08K 3/00; C08L 23/04, 23/08 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0054088 A1 (NOVA CHEMICALS 
(INTERNATIONAL) S.A.) 18 March 2004 
- US 2002/0045711 A1 (BACKMAN, M. et al.) 18 
April 2002 
  

  الخطيبعبد هللا: الفاحص 
 fillerومادة مالئة  polyethyleneيتكون من تركيب من متعدد إثيلين  pressureless pipeأنبوب الضغطي ] 54[
تتكون من  supplementary pipe articleأو مادة أنبوبية ملحقة  pipe يتعلق االختراع الراهن بأنبوب  :الملخص ] 57[

 :يشتمل على base resin يحتوي على راتنج قاعدي polyethyleneتركيب من متعدد إثيلين 
 و، ethylene جزء أول من بوليمر متجانس أو إسهامي من اإلثيلين ) أ(
 ،   ethylene جزء ثاٍن من بوليمر متجانس أو إسهامي من اإلثيلين ) ب(

راتنج ، ويكون لل)ب(أقل من ذلك للجزء  average molecular weight متوسط وزني جزيئي) أ(حيث يكون للجزء 
 Megapascal ميغاباسكال 1000، ال يقل عن ISO 178تم تحديده وفقاً لـِ ،   flexural modulus القاعدي معامل انثناء

(MPa)، و يشتمل التركيب بشكل إضافي على: 
  inorganic mineral filler مادة مالئة معدنية غير عضوية) جـ(

وزناً، % 70إلى  1في التركيب بمقدار يتراوح من ) جـ(حيث توجد المادة المالئة المعدنية غير العضوية 
. كما يتعلق االختراع الراهن باستخدام التركيب المذكور إلنتاج أنبوب أو مادة أنبوبية ملحقة  

 
 1: عدد األشكال           16 :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
 براءة اختراع ]12[

 GC 0001872: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30978/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8021/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         03/04/2006 60/788,795     
       هيكر،. مايكل تي -2 هابرل،. ديفيد سي -1:  المخترعون] 72[
مايكل  -6 تشارلز ييه، -5 جون بالكلوك، -4 بينيش،. تيم جي -3

 باري. دي
،  -اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

واليات ال ، 77098تكساس ، هيوستن ، بفالو سبيدواي 3120
 ميركيةاألمتحدة ال
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/12 , 43/04  , 43/08 

 :المراجع ] 56[
 - US 20040035591 A1 (ECHOLS) 26 February 
2004 
 
 

 
 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 ـفر اآلبار لكبح الرمال والتحكـم بالتدفـق الداخـل أثناء العمليات البئريةطريقـة وجهـاز يستخدمان في حُ ] 54[
ويشتمل النظام . hydrocarbonsبطريقة، نظام وجهاز يقترن كل منها بإنتاج الهيدروكربونات يتعلق االختراع الراهن    :الملخص ] 57[

 production tubing ؛ عمود أنابيب إنتاجsubsurface reservoirتصل إلى مكمن تحت سطحي  wellboreعلى حفرة بئر 
string  يتم وضعه في حفرة البئر؛ ووسيلة لكبح الرمالsand control device  واحدة أو أكثر تكون مقرونة مع عمود أنابيب اإلنتاج

 first tubular memberعضو أنبوبي أول  وتشتمل وسيلة واحدة على األقل من وسائل كبح الرمال على. ويتم وضعها في حفرة البئر
 second tubular؛ عضو أنبوبي ثاٍن non permeable sectionوجزء غير منفذ  permeable sectionيشتمل على جزء منفذ 

member ويشتمل العضو األنبوبي الثاني على عدة فتحات . يتم وضعه في العضو األنبوبي األولopenings  ووسيلة للتحكم بالتدفق
كما . نحوالجزء الداخلي للعضو األنبوبي الثاني flow pathتعمل كل منها على تزويد مسار تدفق  inflow control deviceالداخل 

يتم وضعها بين العضوين األنبوبيين األول  sealing mechanismتشتمل وسيلة كبح الرمال الواحدة على األقل على آلية مانعة للتسرب 
لو. والثاني يكون أقل من  gravel packingأثناء عمليات حشو الحصى  pressure lossتسرب لتزويد فقد ضغط اآللية المانعة لل تـُشكــَّ

 .productionفقد الضغط أثناء قسم على األقل من عمليات اإلنتاج 
 

 12: عدد األشكال      111 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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.

75نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001872: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30978/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8021/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         03/04/2006 60/788,795     
       هيكر،. مايكل تي -2 هابرل،. ديفيد سي -1:  المخترعون] 72[
مايكل  -6 تشارلز ييه، -5 جون بالكلوك، -4 بينيش،. تيم جي -3

 باري. دي
،  -اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

واليات ال ، 77098تكساس ، هيوستن ، بفالو سبيدواي 3120
 ميركيةاألمتحدة ال
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/12 , 43/04  , 43/08 

 :المراجع ] 56[
 - US 20040035591 A1 (ECHOLS) 26 February 
2004 
 
 

 
 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 ـفر اآلبار لكبح الرمال والتحكـم بالتدفـق الداخـل أثناء العمليات البئريةطريقـة وجهـاز يستخدمان في حُ ] 54[
ويشتمل النظام . hydrocarbonsبطريقة، نظام وجهاز يقترن كل منها بإنتاج الهيدروكربونات يتعلق االختراع الراهن    :الملخص ] 57[

 production tubing ؛ عمود أنابيب إنتاجsubsurface reservoirتصل إلى مكمن تحت سطحي  wellboreعلى حفرة بئر 
string  يتم وضعه في حفرة البئر؛ ووسيلة لكبح الرمالsand control device  واحدة أو أكثر تكون مقرونة مع عمود أنابيب اإلنتاج

 first tubular memberعضو أنبوبي أول  وتشتمل وسيلة واحدة على األقل من وسائل كبح الرمال على. ويتم وضعها في حفرة البئر
 second tubular؛ عضو أنبوبي ثاٍن non permeable sectionوجزء غير منفذ  permeable sectionيشتمل على جزء منفذ 

member ويشتمل العضو األنبوبي الثاني على عدة فتحات . يتم وضعه في العضو األنبوبي األولopenings  ووسيلة للتحكم بالتدفق
كما . نحوالجزء الداخلي للعضو األنبوبي الثاني flow pathتعمل كل منها على تزويد مسار تدفق  inflow control deviceالداخل 

يتم وضعها بين العضوين األنبوبيين األول  sealing mechanismتشتمل وسيلة كبح الرمال الواحدة على األقل على آلية مانعة للتسرب 
لو. والثاني يكون أقل من  gravel packingأثناء عمليات حشو الحصى  pressure lossتسرب لتزويد فقد ضغط اآللية المانعة لل تـُشكــَّ

 .productionفقد الضغط أثناء قسم على األقل من عمليات اإلنتاج 
 

 12: عدد األشكال      111 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001873: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30849/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6887/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 جينسن،. مايكل دي -2 ماكدانيل،. ماكس بي -1:  المخترعون] 72[
    مارتين،. جويل ال -5 يرس،ديسلور. باول جيه -4 كينج يانج، -3
 كيرتوك. مارك إي -7 ثورن،. ماثيو جيه -6
شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي ، :   مالك البراءة] 73[

، تكساس، 77380، ذا وود الند ، سيكس فينيس درايف 10001
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :ي التصنيف الدول] 51[
Int. Cl.7: C08F10/02, 4/659, 10/00, 4/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/159300 A1 (JENSEN MICHAEL D [US] 
et al.) 21 July 2005 
- US 2005/153830 A1 (JENSEN MICHAEL D  
[US] et al.) 14 July 2005 

 بندر الثبيتي: الفاحص 

 في مفاعل مفرد bimodal polymersإلنتاج بوليمرات ثنائية النسق  polymerization catalystsعملية وحفازات بلمرة ] 54[
حاملة، –يزود االختراع الراهن تراكيب حفازات تشتمل على مركب متالوسيني أول، مركب متالوسيني ثاٍن، مادة منشـِّطة   :الملخص ] 57[

وتزود التراكيب . زود االختراع طرقاً لتحضير واستخدام حفازات من هذا القبيل إلنتاج متعددات األولفينكما ي. ومركب ألومنيوم عضوي
إلى  0.5يتراوح من حوالي ) دليـل صـهارة مـرتفع الحمـل( HLMIوالطرق المكشوف عنها في هذا البيان بوليمرات من اإلثيلين لها 

 .30إلى حوالي  3.0، وبلمرة تبعثرية تتراوح من حوالي 0.965إلى حوالي  0.920، كثافة بوليمرية تتراوح من حوالي 25حوالي 
 

 2: عدد األشكال      65 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001874: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29547/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5144/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[

CH2004/00643 28/10/2004      المكتب الدولي 
 فيليب هيلد :   المخترع] 72[
 90كالرابيرجفيادوكتين اسا ابلوي  ايه بي ، :   مالك البراءة] 73[

 السويد،ستوكهولم  23-107-أس 70340ب .ص
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06K 19/077, 19/077 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/69524 A2 (INTERNATIONAL PAPER) 
20 September 2001 
- US 5635917 A (TODMAN, Victor) 03 June 1997  
 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 RFIDجهاز للختم األمني يشتمل على بطاقة هوية بالتردد الالسلكي ] 54[
يتصل بالدائرة ) 4و  2(وهوائي ) 1(ودائرة متكاملة ) 4(منى يشتمل على عنصر ختم يتعلق االختراع الحالي بجهاز ختم أ :الملخص ] 57[

ويتميز .   RFIDدائرة هوية بالتردد الالسلكي ) 4و 2(والهوائي المذكور ) 1(وتشكل الدائرة المتكاملة المذكورة ، )1(المتكاملة المذكورة 
 ).4و 2(ل ويشكل جزءاً من الهوائي المذكور يكون موص) 4(جهاز الختم األمنى بأن عنصر الختم المذكور 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001874: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29547/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5144/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[

CH2004/00643 28/10/2004      المكتب الدولي 
 فيليب هيلد :   المخترع] 72[
 90كالرابيرجفيادوكتين اسا ابلوي  ايه بي ، :   مالك البراءة] 73[

 السويد،ستوكهولم  23-107-أس 70340ب .ص
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06K 19/077, 19/077 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/69524 A2 (INTERNATIONAL PAPER) 
20 September 2001 
- US 5635917 A (TODMAN, Victor) 03 June 1997  
 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 RFIDجهاز للختم األمني يشتمل على بطاقة هوية بالتردد الالسلكي ] 54[
يتصل بالدائرة ) 4و  2(وهوائي ) 1(ودائرة متكاملة ) 4(منى يشتمل على عنصر ختم يتعلق االختراع الحالي بجهاز ختم أ :الملخص ] 57[

ويتميز .   RFIDدائرة هوية بالتردد الالسلكي ) 4و 2(والهوائي المذكور ) 1(وتشكل الدائرة المتكاملة المذكورة ، )1(المتكاملة المذكورة 
 ).4و 2(ل ويشكل جزءاً من الهوائي المذكور يكون موص) 4(جهاز الختم األمنى بأن عنصر الختم المذكور 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001875: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29553/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5679/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          07/01/2005 11/031,189     
 ستيفلير . ويليام تي:   المخترع] 72[
وينتر ستريت  870 ريثيون كومباني ،:   مالك البراءة] 73[
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ، 2451ماساتشوسيتس ، وولتهام ،
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01C 23/00; B64D 45/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/40943 A2 (GIBBS MICHAEL J, 
MCCROBIE DANIEL E) 23 May 2002 
- US 6574020 B1 (OVENS NORMAN) 03 June 
2003 
- DE 4201464 A1 (PREIDEL WOLFGANG DIPL 
ING) 19 August 1993 
- US 2002/0055809 A1 (WESTPHAL PETER) 09 
May 2002 
- WO 00/65423 A2 (PRICE RICARDO A) 02 
November 2000 
- WO 00/14714 A1 (HEDRICK GEOFFREY S M) 
16 March 2000 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام لتطوير قمرة قيادة الطائرة قابل للبرمجة] 54[
ويتضمن جهاز  .8لطائرة  12جهزة غرفة قيادة لتطوير لوحة أ 14يتعلق االكتشاف بجهاز عرض محوسب قابل للبرمجة   :الملخص ] 57[

 16العرض المحوسب القابل للبرمجة مجموعة من وحدات المعالجة لتبادل حركة مرور بيانات الشبكة وجهاز عرض واحد على األقل 
 .وجهاز العرض لحفظ وحدات المعالجة والعمود الفقري للشبكة 17ليعرض صور فيديو إلى أفراد طاقم حجرة القيادة، ومجموعة قمرة 

 
  7: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001876: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29550/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9737/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    21/12/2006 06126833.0     
 مانين يفيز -2 كريستيان تشوزينوكس، -1:  المخترعون] 72[
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: E21B 47/12, 49/00 

 :المراجع ] 56[
 - US 5265015 A (AUZERAIS FRANCOIS M [US] 
et al.) 23 November 1993 
 
 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 اختبار بئر ثنائي األبعاد باستخدام أجهزة استشعار متطورة مزودة بقابس] 54[
أداة   : لتمييز اإلنفاذية لتكوين يحيط بحفرة البئر، حيث يشتمل هذا الجهاز على ما يلييتعلق االختراع الحالي بجهاز  :الملخص ] 57[

، وحشوة لعزل منطقة حفرة البئر، وصمام للتحكم في دخول وخروج المائع عبر عمود أنابيب الحفر لألداة، )DST(اختبار بجذع الحفر 
هاز كذلك على مصفوفة بها هوائيين على األقل موضوعين على ومقياس ضغط للكشف عن معدل الضغط في المنطقة؛ حيث يشتمل الج

األداة أعلى الحشوة بحيث عند االستخدام يكون كل هوائي للمصفوفة محاذيا لجهاز استشعار الضغط المناظر الموجود في التكوين للحصول 
 .على قياسات الضغط وبالتالي يتم السماح بتحديد معدل اإلنفاذية العمودية واألفقية

 
 6: عدد األشكال      14 :الحماية  دد عناصرع
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001876: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 29550/11: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/12/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9737/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    21/12/2006 06126833.0     
 مانين يفيز -2 كريستيان تشوزينوكس، -1:  المخترعون] 72[
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: E21B 47/12, 49/00 

 :المراجع ] 56[
 - US 5265015 A (AUZERAIS FRANCOIS M [US] 
et al.) 23 November 1993 
 
 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 اختبار بئر ثنائي األبعاد باستخدام أجهزة استشعار متطورة مزودة بقابس] 54[
أداة   : لتمييز اإلنفاذية لتكوين يحيط بحفرة البئر، حيث يشتمل هذا الجهاز على ما يلييتعلق االختراع الحالي بجهاز  :الملخص ] 57[

، وحشوة لعزل منطقة حفرة البئر، وصمام للتحكم في دخول وخروج المائع عبر عمود أنابيب الحفر لألداة، )DST(اختبار بجذع الحفر 
هاز كذلك على مصفوفة بها هوائيين على األقل موضوعين على ومقياس ضغط للكشف عن معدل الضغط في المنطقة؛ حيث يشتمل الج

األداة أعلى الحشوة بحيث عند االستخدام يكون كل هوائي للمصفوفة محاذيا لجهاز استشعار الضغط المناظر الموجود في التكوين للحصول 
 .على قياسات الضغط وبالتالي يتم السماح بتحديد معدل اإلنفاذية العمودية واألفقية

 
 6: عدد األشكال      14 :الحماية  دد عناصرع
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001877: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30972/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2009/13119/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         14/04/2008 12/102273     
 جونكيرس. جون كيه:   المخترع] 72[
الجونكوين تريل،  14جونكيرس، . جون كيه:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،07458سادل ريفير، نيوجيرسى 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01L 25/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4649757 A (CRESPIN GERARD) 17 March 
1987 
 

 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 جهاز لمعايرة أدوات عزم القدرة الكهربائية المشغلة بالمائع] 54[
ذات وحدة قياس العزم  جهاز لمعايرة اداة عزم القدرة الكهربائية المشغلة بالمائع ذات وسائل االحتواء و وسائل الدفع و   :الملخص ] 57[

ال الغير قابلة اللتفاف لقياس العزم المنشاء بواسطة االداة و وحدة االرتكاز الغير قابلة اللتفاف و وسائل التوصيل االولي المركبة التص
عزم سابقة الذكر و لقياس العزم المنشاء بواسطة االداة عند يستخدم الضغط المائع الداة و وحدة وسائل اداة الدفع  الداة مع وحدة قياس ال

لكبح الكبح القابلة لتعديل المركبة لتزويد قوة كبح قابلة لتعديل و وسائل التوصيل الثانية المركبة التصال وسائل احتواء االداة مع وحدة ا
قوة كبح قابلة لتعديل لوسائل االحتواء حيث تزيد مقاومة االلتفاف اللتفاف وسائل االحتواء الداة و  القابلة لتعديل سابقة الذكر لكي يستعمل

داة حيث انه عندما تشغل االداة وسائل االحتواء الداة تبدأ االلتفاف عند قوة محددة بواسطة وحدة الكبح سابقة الذكر بينما تستعمل وسائل ا
اوية لوحدة القياس سابقة الذكر و حيث انه عندما تزيد قوة الكبح يزيد الضغط المائع المطلوب الداة و الدفع الداة القوة المعاكسة و المس

 .يمكن معايرة االداة و بواسطة تحديد العزم المولد الذي يناظر الضغط المائع المستعمل و بدون قصور ذاتي
 

 4: عدد األشكال      4 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001878GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31032/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7525/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2005/12/22          60/743,071      
 أمريكا        2006/07/26                      11/493,080 

 - 3 ،رويجيان زو -2 ،براين لي سويفت -1:  المخترعون] 72[
 كيسيل  .رونالد إي

كنوف إنسوليشن جي أم بي أتش ، ون كنوف :   مالك البراءة ]73[
 الواليات المتحدة االمريكية، 46176درايف ، شيلبايفيل ، إنديانا، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08L5/00,3/00, 25/32 

 :المراجع ] 56[
 - EP 0911361 A1 (NAT STARCH CHEM 
INVEST [us]) 28 Apri1 1999 
- US 6440204 B1 (ROGOLS SAUL [us] et al.) 
27 August 2002 
- EP 1486547 A2 (NAT STARCH CHEM INVEST 
[US]) 15 December 2004 
- GB 2078805 A (TBA INDUSTRIAL 
PRODUCTS LTD) 13 January 1982 
- US 4296173 A (FAHEY DENNIS M) 20 October 
1981 
- EP 1193288 A1 (NAT STARCH CHEM INVEST 
[US] CELANESE INT CORP [US]) 03 April 2002 
- US 5582682 A (FERRETTI ARTHUR [US]) 10 
December 1996 
- EP 0547819 A2 (BRITISH AMERICAN 
TOBACCO C0 [GB] BRITISH AMERICAN 
TOBACCO C0 [JP]) 23 June 1993 

 فهد زويد المطيري :الفاحص 
 أربطة و المواد المصنوعة بها] 54[
 .أربطة إلنتاج أو تعزيز التماسك في مادة غير مجمعة أو مجمعة بشكل حر :الملخص ] 57[
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 براءة اختراع ]12[
 0001878GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31032/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7525/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2005/12/22          60/743,071      
 أمريكا        2006/07/26                      11/493,080 

 - 3 ،رويجيان زو -2 ،براين لي سويفت -1:  المخترعون] 72[
 كيسيل  .رونالد إي

كنوف إنسوليشن جي أم بي أتش ، ون كنوف :   مالك البراءة ]73[
 الواليات المتحدة االمريكية، 46176درايف ، شيلبايفيل ، إنديانا، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08L5/00,3/00, 25/32 

 :المراجع ] 56[
 - EP 0911361 A1 (NAT STARCH CHEM 
INVEST [us]) 28 Apri1 1999 
- US 6440204 B1 (ROGOLS SAUL [us] et al.) 
27 August 2002 
- EP 1486547 A2 (NAT STARCH CHEM INVEST 
[US]) 15 December 2004 
- GB 2078805 A (TBA INDUSTRIAL 
PRODUCTS LTD) 13 January 1982 
- US 4296173 A (FAHEY DENNIS M) 20 October 
1981 
- EP 1193288 A1 (NAT STARCH CHEM INVEST 
[US] CELANESE INT CORP [US]) 03 April 2002 
- US 5582682 A (FERRETTI ARTHUR [US]) 10 
December 1996 
- EP 0547819 A2 (BRITISH AMERICAN 
TOBACCO C0 [GB] BRITISH AMERICAN 
TOBACCO C0 [JP]) 23 June 1993 

 فهد زويد المطيري :الفاحص 
 أربطة و المواد المصنوعة بها] 54[
 .أربطة إلنتاج أو تعزيز التماسك في مادة غير مجمعة أو مجمعة بشكل حر :الملخص ] 57[
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 براءة اختراع ]12[
 0001879GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 31034/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6169/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 المكتب األوروبي          2005/04/29          05009441.6       
 -3 ،باالكال .سيرياك ج -2 ،هيلموت الت -1:  المخترعون] 72[

 عطية أبورقبة  -4 ،ماركوس سيتز
" عودية للصناعات األساسية الشركة الس : مالك البراءة] 73[

المملكة العربية ، الرياض، 11422الرياض  5101ب .، ص"سابك
 السعودية

 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/18,31/14;C07F 15/02;C07D 
13/35;C07C 2/32 

 :المراجع ] 56[
- EP 1125928 A9 (IDEMITSU 
PETROCHEMICAL C0) 22 August 2001 
- Schmidt, Roland et al.: "Iron(II)-based 
catalysts for ethene oligomerization" 
- Journal Of Applied Polymer Science, 
88(2), 476-482 Coden: JAPNAB; ISSN: 
0021-8995, 5 February 2003 
- Schmidt, Roland et al.: “N,N,N-Tridentate 
iron(II) and vanadium(III) complexes" 
- Journal Of Molecular Catalysis A: Chemical , 
222(1-2), 9-15 CODEN: JMCCF2; ISSN: 1381-
1169, 9 September 2004 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 مادة تشكيل حفازة النتاج  اوليفينات فردية و عملية لتحضيرها وطريقة النتاجها] 54[
 : يتعلق االختراع بمادة تشكيل حفازة إلنتاج اوليفينات فردية ذات الصيغة   :الملخص ] 57[

N

N NY Y

Fe
Xn

 

Xالتي فيها  و   Y تمثالن هالوجين و   n .؛ و بعملية لتحضيرها وبطريقة لمعالجة اوليجومرية3أو  2تساوي    
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001880: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30834/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3734/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا         11/03/2004 04005822.4     
 -3 فينكاتاناثان سامباث، -2 زاهر بشير، -1:  المخترعون] 72[

 خالد اللحيدان -4 جميل صديقي،
 -سابك -الشركة السعودية للصناعات األساسية:   مالك البراءة] 73[

، المملكة العربية 11422، 11422الرياض  5101ب 0سعودية، ص
 عوديةالرياض، الس -السعودية 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/00; C08G 63/00, 63/80, 63/83, 
63/86, 63/183, 63/00 B01J 23/00; C08K 5/56, 5/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5608031 A (YAU et al.) 04 March 1997 
- JP 11021338 A (TEIJIN LTD) 26 January 1999 
- US 5623047 A (YOU et al.) 22 April 1997 
 

 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 تركيب عامل حفاز إلنتاج بولي أثيلين تيرفثاالت من حمض تيرفثاالت وجليكول أثيلين وعملية لذلك] 54[
 :اليك و أثيلين الجليكول تتضمنيتعلق هذا االختراع بتركيب حفاز إلنتاج بولي أثيلين تيرفثاالت من حمض تيرفث   :الملخص ] 57[
i ( جزء فى المليون 150جزء فى المليون إلي أقل من  15يوجد مركب أنتيموني بحيث يكون األنتيموني العنصري فى المدي من حوالي. 

ii ( جزء فى المليون 160إلي  40يوجد مركب زنك بحيث يكون الزنك العنصري فى المدي من حوالي. 
 .رهكما يتعلق بعملية تحضي

 
      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001881GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31035/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11264/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب الدولي           2007/07/11          70135439        
ولفجانج  -3 أنينا وهل، -2هينز بولت، -1:  المخترعون] 72[

اوي  -6 أنتون ويلينهوفر، -5 فلوريان وينكلير، -4 مولير،
نورمين  -9 ماركو هابك، -8 مولير،. بيرند اتش -7 روسينثال،

فوجار  -12 محمد حسن الحازمي، -11 فريتز،. بيتر إم -10 بيوليك،
 فؤاد محمد موسى -13 لييف،ع. و 
الشركة السعودية للصناعات األساسية  -1:  مالكو البراءة] 73[
المملكة العربية ، الرياض، 11422الرياض  5101ب .ص ،"سابك"

، 80807، 252ليوبولدستراسه ليندى ايه جى،  -2 ،السعودية
 ميونخ، ألمانيا

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/18, 31/14; C07C 2/36;C07F 9/46 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/057458 A (SHELL INT RESEARCH 
[NL]; DE BOER ERIC JOHANNES MARIA 
[NL]; VAN DER HEI) 24 May 2007 
- WO 02/04119 A (BP CHEM INT LTD [GB]; 
WASS DUNCAN FRANK [GB]) 17 January 2002 
- WO 97/37765 A (BP CHEM INT LTD [GB]; 
DOSSETT STEPHEN JOHN [GB]) 15 October 
1997 
- WO 01/10876 A (BP CHEM INT LTD [GB]; 
WASS DUNCAN FRANK [GB[) 15 February 
2001 

 فهد زويد المطيري: ص الفاح
 ETHYLENEأو رباعى الوحدات لإلثيلين  / تركيب محفز وعملية لثنائى، ثالثى و] 54[
أو رباعى الوحدات لإلثيلين، الذى به تركيب محفز يشمل  /يتعلق اإلختراع الحالى بتركيب محفز وعملية لثنائى، ثالثى و :الملخص ] 57[

-R1R2P-N(R3)-P(R4)-N(R5) (B)أو  R1R2P-N(R3)-P(R4)-N(R5)-H (A)مركب الكروم، ليجند من الشكل العام 
PR6R7 أو أى مشتقات حلقية من ،(A)  و(B) الذى به على األقل واحد من ،P  أوN  ذرات من وحدةPNPN-unit  أو من وحدة

PNPNP-unit  عضو من نظام الحلقة، نظام الحلقة يشكل من واحد أو مركبات أكثر تأسيسية من التراكيب(A)  أو(B)  من قبل البديل
 .ومحفز مساعد أو منشط

 
 1: عدد األشكال          17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0001882GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31033/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/9988/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 األوروبيالمكتب            2007/01/19         07001109.3       
      ،ولفجانج مولير -2 ،انتون ويلينهوفير -1:  المخترعون] 72[
         ،فريتز. بيتير ام  -5 ،فلورين وينكلير -4 ،رتشارد شنيدير -3
 هين بولت  -7 ،موسىفؤاد  - 6
ليندى اكتنجسلشافت ، ليوبولدستراسه  -1:  مالكو البراءة] 73[

الشركة السعودية للصناعات  -2 ميونخ، ألمانيا، -، 80807، 252
، الرياض، 11422الرياض  5101ب .، ص) سابك(االساسية

 السعوديةالمملكة العربية 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C07C2/30, 11/02 

 :المراجع ] 56[
 - US 5523508 A (KRANCZYK MARK A [US] et 
al.) 04 June 1996 
- DE 4338414 C1 (LINDE AG [DE]) 16 March 
1995 
- WO 2004/029011 A (SHELL INT RESEARCH 
[NL]; ARNOLDY PETER [NL]; DE BOER ERIC 
JOHANNES  MAR) 08 April 2004 
- US3 051557 A (MALCOLM MACPHEE et al.) 
28 August 1962 

 سجا عبدهللا الحسن: الفاحص 
 ألفا خطية ونظام مفاعل -طريقة تحضير أوليفينات ] 54[
حيث ، مذيبألفا خطيه بواسطة ألجرة اإلثيلين في مفاعل في وجود حفاز و  –يصل االختراع بطريقة لتحضير أوليفينات   :الملخص ] 57[

ألفا خطية يسخن بواسطة وسيلة تسخين إلى درجة حرارة  –الخارج من المفاعل و المشتمل على مذيب و حفاز و أولفينيات أن البخار 
 .أو االنصهار في البخار الخارج و نظام مفاعل /تسمح لكل أوليفينات ألفا الخطية بالذوبان و
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 براءة اختراع ]12[
 0001882GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31033/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/9988/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 األوروبيالمكتب            2007/01/19         07001109.3       
      ،ولفجانج مولير -2 ،انتون ويلينهوفير -1:  المخترعون] 72[
         ،فريتز. بيتير ام  -5 ،فلورين وينكلير -4 ،رتشارد شنيدير -3
 هين بولت  -7 ،موسىفؤاد  - 6
ليندى اكتنجسلشافت ، ليوبولدستراسه  -1:  مالكو البراءة] 73[

الشركة السعودية للصناعات  -2 ميونخ، ألمانيا، -، 80807، 252
، الرياض، 11422الرياض  5101ب .، ص) سابك(االساسية

 السعوديةالمملكة العربية 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C07C2/30, 11/02 

 :المراجع ] 56[
 - US 5523508 A (KRANCZYK MARK A [US] et 
al.) 04 June 1996 
- DE 4338414 C1 (LINDE AG [DE]) 16 March 
1995 
- WO 2004/029011 A (SHELL INT RESEARCH 
[NL]; ARNOLDY PETER [NL]; DE BOER ERIC 
JOHANNES  MAR) 08 April 2004 
- US3 051557 A (MALCOLM MACPHEE et al.) 
28 August 1962 

 سجا عبدهللا الحسن: الفاحص 
 ألفا خطية ونظام مفاعل -طريقة تحضير أوليفينات ] 54[
حيث ، مذيبألفا خطيه بواسطة ألجرة اإلثيلين في مفاعل في وجود حفاز و  –يصل االختراع بطريقة لتحضير أوليفينات   :الملخص ] 57[

ألفا خطية يسخن بواسطة وسيلة تسخين إلى درجة حرارة  –الخارج من المفاعل و المشتمل على مذيب و حفاز و أولفينيات أن البخار 
 .أو االنصهار في البخار الخارج و نظام مفاعل /تسمح لكل أوليفينات ألفا الخطية بالذوبان و
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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 براءات االختراع ـ 18 86

 

 براءة اختراع ]12[
 0001883GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31274/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6687/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي                2005/07/29    05016527.3      
جورج  -هانز -3 ،طالل علي -2 ،بيتر فريتز -1:  المخترعون] 72[

 ،موسى .مفؤاد  -6 ،هينز بولت -5 ،هينز هوفمان -كارل -4 ،زاندير
 ماركوس كوهلر  -7
" الشركة السعودية للصناعات األساسية  -1:  مالكو البراءة] 73[

 المملكة العربية، الرياض ،11422الرياض  5101ب .، ص" سابك
        ستراسه –لينكولن  -إبراهام  ليندي ايه جي ، -2 السعودية،

 ويسبادين، ألمانيا 65189دي  – 21
 أحمد نجدت بازارباشى :الوكيل ] 74[

 :ولي التصنيف الد] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/14, 2/30 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/029012 A (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MATSCHAPPIJ B.V: ARNOLDY, PETER; DE 
BOE) 08 April 2004 
- DE 4338414 C1 (LINDE AG, 65189 
WIESBADEN, DE) 16 March 1995 
  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 اوليفينات  خطية  مع إزالة حرارية محسنة -لتحضير الفاطريقة ] 54[
أوليفينات خطية بالمعالجة األوليجوميرية لاليثيلين في وجود مذيب عضوي -االختراع الحالي يختص بطريقة تحضير الفا  :الملخص ] 57[

 .مبردة أولي وحفاز متجانس  في مفاعل ، بحيث يشترط أن الناتج العلوي للمفاعل يبرد بواسطة مادة 
 

            11: الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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 براءة اختراع ]12[
 0001884GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31273/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6628/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2005/12/22           11/316,031       
عالء كونستانتين  -2 ،زيانكوان زهانج -1:  المخترعون] 72[

 خانماميدوفا 
الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

ب.ص ،" سابك" 11422الرياض  5101  المملكة ، الرياض ،
 العربية  السعودية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/66, 21/04; C07D 301/03 

 :المراجع ] 56[
- WO 03074171 A1 (SCIENT DESIGN CO) 12 
September 2003 
- WO 2005023417 A1 (UNION CARBIDE CHEM 
PLASTIC et al.) 17 March 2005 
- WO 2005023418 A1 (UNION CARBIDE CHEM 
PLASTIC et al.) 17 March 2005 
  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة تحضير عامل حفاز لعملية إيبو أكسدة ألكين إلى أوكسيد ألكين وطريقة استخدامه] 54[
الكسدة الكين  مثل ايثيلين  في وجود  ايبوكسي ، الى اكسيد الكين  مثل  اكسيد ايثيلين  ، الذي  يتعلق هذا االختراع  بحفاز  :الملخص ] 57[

 يكون قد  تم ترسيب فضة  على الومينا كمادة دعامية حاملة و التي يكون  قد  تم  تغييرها  بمركبات معينة ضعيفة القاعدية ، مثل اكاسيد
وعات االنتقالية  االولى من الجدول الدوري للعناصر ، و بمعالجة حرارية عند درجة حرارة أ او المجم3أ او المجموعة 1من  المجموعة 

أ و 7أ و المجموعة 2أ و المجموعة 1و يمكن  ان تتم مالمسة  اختيارية  لمركبات تعزيز مختارة من المجموعة المكونة من مركبات . عالية
ومينا  في محلول من مركب فضة، مع  مادة التشكيل  االولية الحفازة قبل الكلسنة او مع  ال -مع المادة الدعامية الحاملة الفا    8المجموعة 

 .و يتم مالمسة الحفا ز مع  الكين  و اكسيجين  في ظروف تفاعل للتحويل االنتقائي لاللكيلين الى اكسيد الكيلين. الحفاز يعد  الكلسنة
 

 48 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001884GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31273/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6628/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2005/12/22           11/316,031       
عالء كونستانتين  -2 ،زيانكوان زهانج -1:  المخترعون] 72[

 خانماميدوفا 
الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

ب.ص ،" سابك" 11422الرياض  5101  المملكة ، الرياض ،
 العربية  السعودية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/66, 21/04; C07D 301/03 

 :المراجع ] 56[
- WO 03074171 A1 (SCIENT DESIGN CO) 12 
September 2003 
- WO 2005023417 A1 (UNION CARBIDE CHEM 
PLASTIC et al.) 17 March 2005 
- WO 2005023418 A1 (UNION CARBIDE CHEM 
PLASTIC et al.) 17 March 2005 
  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة تحضير عامل حفاز لعملية إيبو أكسدة ألكين إلى أوكسيد ألكين وطريقة استخدامه] 54[
الكسدة الكين  مثل ايثيلين  في وجود  ايبوكسي ، الى اكسيد الكين  مثل  اكسيد ايثيلين  ، الذي  يتعلق هذا االختراع  بحفاز  :الملخص ] 57[

 يكون قد  تم ترسيب فضة  على الومينا كمادة دعامية حاملة و التي يكون  قد  تم  تغييرها  بمركبات معينة ضعيفة القاعدية ، مثل اكاسيد
وعات االنتقالية  االولى من الجدول الدوري للعناصر ، و بمعالجة حرارية عند درجة حرارة أ او المجم3أ او المجموعة 1من  المجموعة 

أ و 7أ و المجموعة 2أ و المجموعة 1و يمكن  ان تتم مالمسة  اختيارية  لمركبات تعزيز مختارة من المجموعة المكونة من مركبات . عالية
ومينا  في محلول من مركب فضة، مع  مادة التشكيل  االولية الحفازة قبل الكلسنة او مع  ال -مع المادة الدعامية الحاملة الفا    8المجموعة 

 .و يتم مالمسة الحفا ز مع  الكين  و اكسيجين  في ظروف تفاعل للتحويل االنتقائي لاللكيلين الى اكسيد الكيلين. الحفاز يعد  الكلسنة
 

 48 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001885: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30894/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5622/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 آفيل اورتيز :  المخترعون] 72[
وايث ريسيرش ايرلندا ليمتد ، لتيل كونيل :   مالك البراءة] 73[
 أيرلندا ،وبريدج كونتي كيلدارني
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C12P 21 

 :المراجع ] 56[
- US 5721121A (GENENTECH INC) 24 February  

 
 ندى البهيجي: الفاحص 

 تي إن إف آر -انتاج الجلوبيولين المناعي ] 54[
بيتا في مستنبت خلوي على نطاق واسع بصفة خاصة في  -أو أ/م هذا اإلختراع منظومة ُمحسنة إلنتاج البروتينات ويُقد  :الملخص ] 57[

نسبة موالرية للجلوتامين   )2مل مول تقريباً ؛  70تركيز تراكمي لألحماض األمينية أكبر من )  1: األوساط التي تتميز بواحد أو أكثر من 
نسبة موالرية للجلوتامين المتراكم إلى األحماض األمينية اإلجمالية المتراكمة أقل )  3تقريباً ؛  2المتراكم إلى األسباراجين المتراكم أقل من 

) 5؛ أو  تقريباً  1إلى  0.4كمة بين نسبة موالرية لأليون غير العضوي المتراكم إلى األحماض األمينية اإلجمالية المترا) 4تقريباً ؛  0.2من 
ويسمح إستخدام مثل تلك المنظومة بإنتاج . مل مول تقريباً  36و  16تركيز مشترك للجلوتامين المتراكم واألسباراجين المتراكم بين 

إلى ذلك ، وتُقدم طرق وباإلضافة . أو الالكتات /بيتا ويقلل تراكم عوامل معينة غير مرغوبة مثل األمونيوم و -مستويات مرتفعة من أ
من % 80إلى  20استنبات شاملةً تغيير درجة الحرارة ، وتتضمن نموذجياً خفضاً في درجة الحرارة عندما يُحقق المستنبت حوالي من 

المستنبت  أو األمونيوم في/وعلى نحو بديل أو إضافي ، يُقدم هذا اإلختراع طرقاً تنخفض فيها مستويات الالكتات و. أقصى كثافة خلوية له 
 .بمرور الوقت ، بعد الوصول إلى الذروة 

 
    108:  الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001886: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30895/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5623/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         08/2004/   27 60/604,936     
    ،. ميرسير، جيمس ار -2 لوان، يينتوانج، -1:  المخترعون] 72[
 السكو، دانيل -5 وانج، وينجي، -4 درابيو، دنيس، - 3
وايث ريسيرش ايرلندا ليمتد ، لتيل كونيل :  مالك البراءة] 73[

 أيرلندا ،نيوبريدج كونتي كيلدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C12P 21/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/077858 A (NEURALAB LIMITED; 
WYETH; BASI , GURIQ; SALDANHA, JOSE) 
25 September 2003  
- WO 02/46237 A (NEURALAB LIMITED; 
WYETH; BASI , GURIQ; SALDANHA, JOSE; 
YEDNOCK, TED) 13 June 2002 

  - Bols N C et al.: " Media for hybridoma growth 
and monoclonal antibody production" 
Biotechnology Advances, vol.6 no. 2, 1988 
- Bibila T A et al.: " In Pursuit of the optimal fed-
batch processes for monoclonal antibody 
production" Biotechnology progress vol. 11, 1995 

  Kundu prabuddha K et al.: " Getting higher  -
Yields of monoclonal antibody in culture" Indian 
journal of physiology and pharmacology, vol. 42, 
no. 2, April 1998 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 بيتا -انتاج أ ] 54[
بيتا في مستنبت خلوي على نطاق واسع بصفة خاصة في  -أو أ/يُقدم هذا اإلختراع منظومة ُمحسنة إلنتاج البروتينات و :الملخص ] 57[

نسبة موالرية للجلوتامين ) 2مل مول تقريباً ؛  70تركيز تراكمي لألحماض األمينية أكبر من )  1: األوساط التي تتميز بواحد أو أكثر من 
امين المتراكم إلى األحماض األمينية اإلجمالية المتراكمة أقل نسبة موالرية للجلوت)  3تقريباً ؛  2المتراكم إلى األسباراجين المتراكم أقل من 

 ) 5تقريباً ؛ أو  1إلى  0.4نسبة موالرية لأليون غير العضوي المتراكم إلى األحماض األمينية اإلجمالية المتراكمة بين ) 4تقريباً ؛  0.2من 
ويسمح إستخدام مثل تلك المنظومة بإنتاج . مل مول تقريباً  36و  16تركيز مشترك للجلوتامين المتراكم واألسباراجين المتراكم بين 

وباإلضافة إلى ذلك ، وتُقدم طرق . أو الالكتات /بيتا ويقلل تراكم عوامل معينة غير مرغوبة مثل األمونيوم و -مستويات مرتفعة من أ
 من% 80إلى  20ا يُحقق المستنبت حوالي من استنبات شاملةً تغيير درجة الحرارة ، وتتضمن نموذجياً خفضاً في درجة الحرارة عندم

أو األمونيوم في المستنبت /وعلى نحو بديل أو إضافي ، يُقدم هذا اإلختراع طرقاً تنخفض فيها مستويات الالكتات و. أقصى كثافة خلوية له 
 .بمرور الوقت ، بعد الوصول إلى الذروة

 
   108: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001886: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30895/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5623/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         08/2004/   27 60/604,936     
    ،. ميرسير، جيمس ار -2 لوان، يينتوانج، -1:  المخترعون] 72[
 السكو، دانيل -5 وانج، وينجي، -4 درابيو، دنيس، - 3
وايث ريسيرش ايرلندا ليمتد ، لتيل كونيل :  مالك البراءة] 73[

 أيرلندا ،نيوبريدج كونتي كيلدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C12P 21/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/077858 A (NEURALAB LIMITED; 
WYETH; BASI , GURIQ; SALDANHA, JOSE) 
25 September 2003  
- WO 02/46237 A (NEURALAB LIMITED; 
WYETH; BASI , GURIQ; SALDANHA, JOSE; 
YEDNOCK, TED) 13 June 2002 

  - Bols N C et al.: " Media for hybridoma growth 
and monoclonal antibody production" 
Biotechnology Advances, vol.6 no. 2, 1988 
- Bibila T A et al.: " In Pursuit of the optimal fed-
batch processes for monoclonal antibody 
production" Biotechnology progress vol. 11, 1995 

  Kundu prabuddha K et al.: " Getting higher  -
Yields of monoclonal antibody in culture" Indian 
journal of physiology and pharmacology, vol. 42, 
no. 2, April 1998 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 بيتا -انتاج أ ] 54[
بيتا في مستنبت خلوي على نطاق واسع بصفة خاصة في  -أو أ/يُقدم هذا اإلختراع منظومة ُمحسنة إلنتاج البروتينات و :الملخص ] 57[

نسبة موالرية للجلوتامين ) 2مل مول تقريباً ؛  70تركيز تراكمي لألحماض األمينية أكبر من )  1: األوساط التي تتميز بواحد أو أكثر من 
امين المتراكم إلى األحماض األمينية اإلجمالية المتراكمة أقل نسبة موالرية للجلوت)  3تقريباً ؛  2المتراكم إلى األسباراجين المتراكم أقل من 

 ) 5تقريباً ؛ أو  1إلى  0.4نسبة موالرية لأليون غير العضوي المتراكم إلى األحماض األمينية اإلجمالية المتراكمة بين ) 4تقريباً ؛  0.2من 
ويسمح إستخدام مثل تلك المنظومة بإنتاج . مل مول تقريباً  36و  16تركيز مشترك للجلوتامين المتراكم واألسباراجين المتراكم بين 

وباإلضافة إلى ذلك ، وتُقدم طرق . أو الالكتات /بيتا ويقلل تراكم عوامل معينة غير مرغوبة مثل األمونيوم و -مستويات مرتفعة من أ
 من% 80إلى  20ا يُحقق المستنبت حوالي من استنبات شاملةً تغيير درجة الحرارة ، وتتضمن نموذجياً خفضاً في درجة الحرارة عندم

أو األمونيوم في المستنبت /وعلى نحو بديل أو إضافي ، يُقدم هذا اإلختراع طرقاً تنخفض فيها مستويات الالكتات و. أقصى كثافة خلوية له 
 .بمرور الوقت ، بعد الوصول إلى الذروة
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001887: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31006/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2439/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/01/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         30/01/2002 60/353,494     
 ديفيس،. كينيس إي -2 فانينج،. روبرت ايه -1:  المخترعون] 72[
 زابادوس. رودولف جيه -4 كوتشر،. جيمس إي -3
اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني  ، :   مالك البراءة] 73[

تكساس ، P.O.، 77252-2189، هيوستن،  2189ب  .ص
 ركيةمياألمتحدة الواليات ال،
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 1/00; F25J 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3203191 A (FRENCH) 31 August 1965 
- US 3593535 A (GAUMER JR et al.) 20 July 1971 
 

 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 عمليات ونظم السالة الغاز الطبيعي] 54[
يزود االختراع الراهن نظماً إلسالة الغاز الطبيعي حيث تخِدم مكونات مشتركة في النظام سالسل تابعة تشمل نظم مبادل  :الملخص ] 57[

كما أنه توضع . صةحراري قري فقط بحيث ال تكون هنالك حاجة لوجود المكونات المفردة في كل سلسلة تابعة ألداء الوظيفة المخص
وهذا يُـخفض . توضع عادة على بعد مسافة كبيرة من السالسل  ،ابدوره التي LNGالمكونات المشتركة بالقرب من صهاريج تخزين 

للتبريد إضافة إلى استخدامه كغاز  LNGتكاليف رأس المال بشكل كبير ويسمح باستخدام الغاز المستكمل الغليان من صهاريج تخزين 
 .وقود

 
 2: عدد األشكال      17 :الحماية  د عناصرعد
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 براءة اختراع ]12[
 0001888GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31240/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11481/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                   2007/08/31        969268            
 -3 رايت،. باميال جيه -2 شافر،. تيموثي دي -1:  المخترعون] 72[

 ماك دونالد. مايكل اف -4 ديفيز،. ديبوره جيه
 5200. كيميكال باتنتس انكاكسون موبيل :   مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/10, 2/01, 2/14 

 :المراجع ] 56[
- EP 0320263 A (EXXON CHEMICAL PATENTS 
INC [US]) 14 June 1989 
- US 4049895 A (MCONIE MALCOM PETER et 
al.) 20 September 1977 
- US 4758639 A (KOYANAGI SHUNCHI [JP] et 
al.) 19 July 1988 
- EP 0343919 A (NIPPON CATALYTIC CHEM 
IND [JP]) 29 November 1989 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 `طريقة لتقليل الترسبات في أوعية البلمرة] 54[
 )، بcatalyst systemتزويد نظام حفاز  )أ:يتعلق هذا االختراع بطريقة للبلمرة وتتضمن الطريقة الخطوات التالية  :الملخص ] 57[

إدخال الحفاز إلى  )في وعاء التفاعل، جـ comonomersأو مونمرات إسهامية  monomersتزويد خليط واحد على األقل من مونمرات 
وقد  .isoolefinالخليط الواحد على األقل من المونمرات أو المونمرات اإلسهامية إلنتاج بوليمر من أيزوأولفين  بلمرة )وعاء التفاعل ود

ويكون للسطوح المالمسة لتفاعل البلمرة في وعاء التفاعل  .يكون الحفاز قابالً للذوبان في المادة المخففة المستخدمة في عملية البلمرة
 micrometer  )12ميكرومتر  0.3يقل عن  arithmetic average surface roughnessة متوسط حسابي للخشونة السطحي

 ).microinchميكروبوصة 
 

 1: عدد األشكال             20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001888GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31240/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11481/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                   2007/08/31        969268            
 -3 رايت،. باميال جيه -2 شافر،. تيموثي دي -1:  المخترعون] 72[

 ماك دونالد. مايكل اف -4 ديفيز،. ديبوره جيه
 5200. كيميكال باتنتس انكاكسون موبيل :   مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/10, 2/01, 2/14 

 :المراجع ] 56[
- EP 0320263 A (EXXON CHEMICAL PATENTS 
INC [US]) 14 June 1989 
- US 4049895 A (MCONIE MALCOM PETER et 
al.) 20 September 1977 
- US 4758639 A (KOYANAGI SHUNCHI [JP] et 
al.) 19 July 1988 
- EP 0343919 A (NIPPON CATALYTIC CHEM 
IND [JP]) 29 November 1989 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 `طريقة لتقليل الترسبات في أوعية البلمرة] 54[
 )، بcatalyst systemتزويد نظام حفاز  )أ:يتعلق هذا االختراع بطريقة للبلمرة وتتضمن الطريقة الخطوات التالية  :الملخص ] 57[

إدخال الحفاز إلى  )في وعاء التفاعل، جـ comonomersأو مونمرات إسهامية  monomersتزويد خليط واحد على األقل من مونمرات 
وقد  .isoolefinالخليط الواحد على األقل من المونمرات أو المونمرات اإلسهامية إلنتاج بوليمر من أيزوأولفين  بلمرة )وعاء التفاعل ود

ويكون للسطوح المالمسة لتفاعل البلمرة في وعاء التفاعل  .يكون الحفاز قابالً للذوبان في المادة المخففة المستخدمة في عملية البلمرة
 micrometer  )12ميكرومتر  0.3يقل عن  arithmetic average surface roughnessة متوسط حسابي للخشونة السطحي

 ).microinchميكروبوصة 
 

 1: عدد األشكال             20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001889: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30851/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8457/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         23/02/2006 2006-046596
 بوديانتو بيجانتو -2 نوبوهيسا مياكي، -1:  المخترعون] 72[
، 2-1أساهي كاساي كيميكالز كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 ، طوكيو، يابان8440-100كو، -تشوم، كيودا -1تشو -يوراكو
 ناصر علي كدسه: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 38/00, 31/12, 31/40, 38/00, 31/12, 
31/40 C07C 68/00, 68/00 

 :المراجع ] 56[
 - WO 2004/014840 A1 (ASAHI KASEI CORP) 19 
February 2004 
 

 
 بندر الثبيتي: الفاحص 

 طريقة لإلزالة بالفصل واسترجاع ثنائي الكيل قصدير ثنائي الكوكسيد] 54[
مستخدمة في إنتاج الكربونات  (alkyltin alkoxide)ع الحالي بتركيبة حفاز الكيل قصدير الكوكسيد يتعلق االخترا :الملخص ] 57[

(carbonate) توجد هناك مشكلة أن تركيبة حفاز الكيل قصدير الكوكسيد ،(alkyltin alkoxide)  تتحلل حراريا بتعرضها للتسخين في
غير قابلة للتقطير تحتوي على مكون  (alkyltin alkoxide)تركيبة حفاز الكيل قصدير الكوكسيد  عملية اإلنتاج، مما يجعلها تتغير إلى

 (separating out)لإلزالة بالفصل  (method)يوفر االختراع الحالي طريقة . خامد النشاط مرتفع درجة الغليان ومكون نشط
كثنائي الكيل قصدير ثنائي  (alkyltin alkoxide)ر الكوكسيد المكون النشط من تركيبة حفاز الكيل قصدي (recovering) واسترجاع
طبقا لالختراع الحالي، تتضح طريقة تتفاعل فيها تركيبة حفاز الكيل قصدير الكوكسيد . مفيد (dialkyltin dialkoxide)الكوكسيد 

(alkyltin alkoxide)  غير قابلة للتقطير محتوية على مكون خامد النشاط مرتفع درجة 
 ، إلنتاج سائل (carbonate)أو الكربونات /و (alcohol) الكحول ان ومكون نشط معالغلي

 تفاعل يحتوي على منتج ناشئ من المكون النشط، ثم يخضع سائل التفاعل للتقطير، وذلك 
من المنتج  (dialkyltin dialkoxide)الكيل قصدير ثنائي الكوكسيد ثنائي  (recover)واسترجاع  (separate out)لإلزالة بالفصل 

 .الناشئ من المكون النشط 
 

 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001890GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31234/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7995/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 ةاسم الدول] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا              2006/03/31         11/395,961        
     ،مايكل جينسن -2 ،رولفينج. ديفيد سي -1:  المخترعون] 72[
. ماكس بي -6 ،يوليو يو -5 ،كينج يانج -4 ،مارتين. جويل ال -3

 ثورن . جيماثيو  -7 ،ماك دانيل
، كمبني ال بي شيفرون فيليبس كيميكال :   مالك البراءة] 73[

10001 Six Pines Drive ،The Woodlands ،تكساس،  
 حدة االمريكيةالواليات المت،  77380

 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : C08F 4/659, 10/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5726264 A (JUNE MICEAEL [DE] et al.) 
30 March 1998  
- ALT H G et al.: "C2- br1dged metallocene 
dichloride comp1exes of the types 
(C13H8-CH2CHR-C9H6—nR’n)ZrC12 and 
(C13H8-CH2CHR-C13H8)MC12 (n=0, 1” 
Journal Of Organometallic Chemistry, Elsevier-
Seouoia S.A. Lausanne, CH,  15 May 1999   
- WO 2005/118654 A (BASELL POLYLEFINE 
GMBJ [DE]; JONES ROBERT L [DE]; ELDER 
MICHAEL J [US) 15 December 2005 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 حفازات بلمرة إلنتـاج بوليمرات تحتوي على مستويات منخفضة من التفرعات طويلة السلسلة] 54[
تشمل مركب  polymers، طرق، وبوليمرات catalyst compositionsحفازات  يتعلق هذا االختراع بتراكيب :الملخص ] 57[

 bridging ligandsربيطات جسـرية يشتمل على من المجموعة الرابعة  عنصريحتوي على واحد على األقل  metalloceneمتالوسين 
ومادة واحد على األقل  cocatalystمع حفاز إسهامي يكون عادة متوالفاً ، 5-cyclopentadienylبنتاديينيل حلقي -5من نوع 

 ethyleneفي هذا البيان بوليمرات من إثيلين التي تم الكشف عنها وتزود التراكيب والطرق . واحدة على األقل activator منشطة
 .long chain branchingتحتوي على مستويات منخفضة من تفرعات طويلة السلسلة 

 
 3: عدد األشكال          26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001891: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30810/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3572/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         24/06/2003 10/602,238     
 ليزلي ويلفريد بنوم، -2 اوباال،. مايكل سي -1:  المخترعون] 72[
 سابينو ستيفن انتوني بيترون  -3
تشيمن . ايه. اس) انترناشونال(نوفا كيميكالز :   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا فريبورج  1700،  2ديز مازوتس 
 مار العابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C23C 30/00, 4/10 

 :المراجع ] 56[
 - WO 02/22905 A (PETRONE SABINO STEVEN 
ANTHONY ; BENUM LESLIE WILFRED (CA); 
OBALLA MICH) 21 March 2002 
 
 

 
 بندر الثبيتي: الفاحص 

 سطح مركب على قالب من الصلب الذي ال يصدأ] 54[
ميكرون يتضمن خام بلورى له الصيغة  5.000إلى  10يتعلق االختراع الحالي بسطح مركب يتراوح سمكه من  :الملخص ] 57[

MnxCr3-xO4  حيث أن ،x  وأكسيد  2إلى  0.5تتراوح منMn وSi  يتم اختياره من المجموعة التى تتكون منMnO و MnSiO3 و 
Mn2SiO4فحم الكوك، وتكون مناسبة لتفاعالت الهيدروكربيل مثل أنابيب األفران المخصصة من ذلك، ال تكون عرضة لتكوين   وخالئط

 .للقاعدة على أسطح ذات تركيبات مختلفة معدل تكوين فحم الكوك بشكل نسبي 3للتكسير، ويوضح شكل 
 

 3: عدد األشكال      48 :الحماية  عدد عناصر
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95نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001892: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30815/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6761/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         21/10/2005 11/256,394     
 يونج ريو  0جيه :   المخترع] 72[
 10100،  كاتاليتيك ديستيليشن تيكنولوجيز:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 77507باي اريا بوليفارد ، باسادينا ، تكساس، 
 ميركيةاأل
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 68/00, 68/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6008399 (CHANG et al.) 28 December 1999 
- US 2007/0112214 A1 (RYU et al.) 17 May 2007 
- US 4982003 (HARA et al.) 01 January 1991 
 

 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية إلنتاج كربونات عضوية] 54[
الختراع الحالي بعملية إنتاج كربونات عضوية مختلفة إلجراء تفاعالت كيميائية تكون غير مقيدة باإلتزان، يتعلق ا   :الملخص ] 57[

ويكون تحقيق تحول أعلى من شرط االتزان هو أمر مرغوب فيه للحصول على عائد . ولفصل المركبات الكيميائية المتخلفة المشاركة
 .ير وضع االتزان لتفاعل كيميائي لتحقيق تحويل أعلىوهذا االختراع يعرض طريقة لتغي. إقتصادي أفضل

 
 1: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001893GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30812/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10611/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2007/04/17             11/787986       
. محمد ن -3يي لو، -2 يوتشن يوجين وانج، -1:  المخترعون] 72[

 الفرج
، 3296أر شركة الزيت العربية السعودية،  : مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعودية، الظهران ، 31311، مبنى اإلدارة 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06K 9/40 

 :المراجع ] 56[
- US 7110602 B2 (KRAUSE) 19 September 2006 
  
 

 
 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 وثالثي األبعاد أسوية الخواصطريقة معززة لمعدل االنحدار ثنائي األبعاد ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة تستخدم مؤثرات معدل انحدار ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد لخفض حاالت عدم    :الملخص ] 57[

ظر لمؤثرات يتم استنتاج مؤثرات معززة أسوية الخواص بواسطة تكوين معامالت منا .الدقة متباينة الخواص في معالجة صورة رقمية
رقمية أوالً، متبوعاً بتحديد المعامالت للمؤثرات بواسطة مطابقة معدالت انحدار تحليلية مع معدالت انحدار رقمية، والذي ينتج مؤثرات 

يحسن النظام والطريقة أيضاً تصميم مؤثرات لالستخدام عند أي مدى تردد معلوم مطلوب ألي تطبيق غرض  .عامة معتمدة على التردد
 .خاص
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 براءة اختراع ]12[
 0001894GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31005/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7037/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 فرنسا               2005/10/10          0510329            
 هنري بارادووسكي  : المخترع] 72[
فوبور  6أليه دو الرش ، 8-6تيكنيب فرانس ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، كوربوفوا 92400، زاك دانتون -دو الرش
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 1/02, 3/02 

 :المراجع ] 56[
- Paradonski H Et Al: "High Efficiency 6 Mtpa Lng Train 
Design Via Tno Different Mixed Refrigerant Processes" 
Aiche National Meeting, XX, XX, 10 March 2002 
- US 6 308 531 B1 (ROBERTS MARK JULIAN et al.) 30 
October 2001 
- US 2005/056051 A1 (ROBERTS MARK JULIAN et al.) 17 
March 2005 
- US 5421165 A (PARADONSKI et al.) 06 June 1995 
- US 5701761 A (PREVOST et al.) 30 December 1997 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 installationأولى ومنشأة  refrigeration cycleناتج بواسطة التبريد باستخدام دورة تبريد  LNGلمعالجة تيار من  طريقة] 54[

 مقترنة بها
 firstناتج بواسطة التبريد باستخدام دورة تبريد أولى  LNGيتعلق االختراع الراهن بطريقة لمعالجة تيار من  :الملخص ] 57[

refrigeration cycle ة مقترنة بها، حيث يتم تبريد تيار ومنشأLNG )11 ( باستخدام مائع تبريدrefrigerating fluid )83 ( في
مستقلة عن ) 21(لدورة تبريد ثانية شبه مفتوحة ) 83(ويتم تعريض مائع التبريد ). first heat-exchanger )19مبادل حراري أول 

) 49( distillation columnإلى عمود تقطير ) 59(المبرد دونياً  LNG وتشمل الطريقة خطوة إلدخال تيار). 15(الدورة األولى 
 ).49(عند الجزء العلوي من العمود ) 69(وخطوة الستعادة تيار من الغاز 

، خطوة لضغط تيار مائع )69(من جزء من تيار الغاز العلوي ) 73(خطوة لتشكيل تيار من مائع التبريد ) 21(وتشمل دورة التبريد الثانية 
-subلتشكـيل تيار تبريد دونـي ) 75(من تيار مائع التبريد المضغوط ) 81(إلى ضغط مرتفع، ومن ثم خطوة لتمديد جزء ) 73(لتبريد ا

cooling stream  ً19(في المبادل الحراري األول ) 83(ويتم تبخير التيار السائل جوهرياً ). 83(سائل جوهريا.( 
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 براءة اختراع ]12[
 0001894GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31005/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7037/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 فرنسا               2005/10/10          0510329            
 هنري بارادووسكي  : المخترع] 72[
فوبور  6أليه دو الرش ، 8-6تيكنيب فرانس ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، كوربوفوا 92400، زاك دانتون -دو الرش
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 1/02, 3/02 

 :المراجع ] 56[
- Paradonski H Et Al: "High Efficiency 6 Mtpa Lng Train 
Design Via Tno Different Mixed Refrigerant Processes" 
Aiche National Meeting, XX, XX, 10 March 2002 
- US 6 308 531 B1 (ROBERTS MARK JULIAN et al.) 30 
October 2001 
- US 2005/056051 A1 (ROBERTS MARK JULIAN et al.) 17 
March 2005 
- US 5421165 A (PARADONSKI et al.) 06 June 1995 
- US 5701761 A (PREVOST et al.) 30 December 1997 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 installationأولى ومنشأة  refrigeration cycleناتج بواسطة التبريد باستخدام دورة تبريد  LNGلمعالجة تيار من  طريقة] 54[

 مقترنة بها
 firstناتج بواسطة التبريد باستخدام دورة تبريد أولى  LNGيتعلق االختراع الراهن بطريقة لمعالجة تيار من  :الملخص ] 57[

refrigeration cycle ة مقترنة بها، حيث يتم تبريد تيار ومنشأLNG )11 ( باستخدام مائع تبريدrefrigerating fluid )83 ( في
مستقلة عن ) 21(لدورة تبريد ثانية شبه مفتوحة ) 83(ويتم تعريض مائع التبريد ). first heat-exchanger )19مبادل حراري أول 

) 49( distillation columnإلى عمود تقطير ) 59(المبرد دونياً  LNG وتشمل الطريقة خطوة إلدخال تيار). 15(الدورة األولى 
 ).49(عند الجزء العلوي من العمود ) 69(وخطوة الستعادة تيار من الغاز 

، خطوة لضغط تيار مائع )69(من جزء من تيار الغاز العلوي ) 73(خطوة لتشكيل تيار من مائع التبريد ) 21(وتشمل دورة التبريد الثانية 
-subلتشكـيل تيار تبريد دونـي ) 75(من تيار مائع التبريد المضغوط ) 81(إلى ضغط مرتفع، ومن ثم خطوة لتمديد جزء ) 73(لتبريد ا

cooling stream  ً19(في المبادل الحراري األول ) 83(ويتم تبخير التيار السائل جوهرياً ). 83(سائل جوهريا.( 
 

 5: األشكال عدد     19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001895: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31048/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7424/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         20/12/2005 05/13.207     
 كريستوف،-فيجوي جين -2 برونارد نثالي، -1:  المخترعون] 72[
 روالند ماتثيو -3
. ، بيازالي  إي. إيه.بي.إي أن آي  أس -1:  مالكو البراءة] 73[

انستيتيوت فـرانسيس دو  -2 روما، إيطاليا، -، ، ايطاليا 1،ماتي
،  رويـل 92852وا بريو، أفينيو دي بـ 4و  1فرنسية،  -بترول 

 مالميزو سيديكس، فرنسا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 29/00; CIOG 2/00 

 :المراجع ] 56[
 -US 2002/0128330A1 (TEXACO INC) 12 
September 2002 
- US 199420 A (STANDARD OIL CO) 26 
February 1935 
- US 3382983 A (DIXIE ENTPR INC) 14 May 
1968 
- US 1838263 A (KELLEY ENGINEERING 
COMPANY)29 December 1931  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 جهاز ترشيح ثانوي يمكن تطبيقه على عملية من ثالثة أطوار] 54[
ز موجودة في صبيب من عملية تشمل مفاعل يعمل يتعلق االختراع الحالي بجهاز يسمح بالترشيح الثانوي لجزيئات حفا :الملخص ] 57[

    .بأسلوب ثالثة أطوار
 

 3: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001896GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31233/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10492/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2007/04/04          60/921.724       
 -3 ،كليم. كينيث آر -2 ،موباي افيووركي -1:  المخترعون] 72[

الري  -6 ،تينج زو -5 ،نيرود. مارك ايه -4 ،سكوت بوشانان. جيه
 نيراج سانجار  -8 ،بات. جيرمي جيه -7 ،ياسينو. ال
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:  مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 38/10; C07C 2/76 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/000826 A (CONOCO INC [US]) 03 
January 2003 
- WO 2006/068814 A (EXXONMOBIL CHEM 
PATENTS INC [US]; IACCINO LARRY L [US]; 
FENG XIAOBING) 29 June 2006 
  
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 إنتاج مركبات عطرية من الميثان] 54[
، hydrocarbons aromaticإلى هيدروكربونات عطرية  methaneبعملية تستخدم لتحويل الميثان يتعلق االختراع : الملخص ] 57[

إلى منطقة تفاعل  particulate catalytic materialومادة جسيمية حفزية  methaneيتم فيها تزويد خام تغذية يحتوي على ميثان 
 hydrocarbons aromaticهيدروكربونات عطرية إلى  methaneتشغل في ظروف تفاعل فعالة لتحويل جزء على األقل من الميثان 

ويزال جزء على . على المادة الجسيمـية الحفزية مما يؤدي إلى تثبيط الحفاز carbonaceous materialولترسيب المادة الكربونيـة 
ن إلى درجة حرارة تتراوح من حوالي  األقل من المادة الجسيمية الحفزية بالمالمسة م 1200م إلى 700المثبطة من منطقة التفاعل ويسخَّ

ثم تجدد المادة الجسيمية الحفزية المسخنة باستخدام . مع غازات االحتراق الناتجة عن احتراق وقود إضافي أو غير المباشرة/المباشرة و
 carbonaceous materialفعالة لتحويل جزء على األقل من المادة الكربونية في ظروف  hydrogenغاز يحتوي على هيدروجين 

 .ويعاد تدوير المادة الجسيمية الحفزية المجددة مرة أخرى إلى منطقة التفاعل methaneالموجودة عليها إلى ميثان 
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 براءة اختراع ]12[
 0001896GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31233/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10492/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2007/04/04          60/921.724       
 -3 ،كليم. كينيث آر -2 ،موباي افيووركي -1:  المخترعون] 72[

الري  -6 ،تينج زو -5 ،نيرود. مارك ايه -4 ،سكوت بوشانان. جيه
 نيراج سانجار  -8 ،بات. جيرمي جيه -7 ،ياسينو. ال
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:  مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 38/10; C07C 2/76 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/000826 A (CONOCO INC [US]) 03 
January 2003 
- WO 2006/068814 A (EXXONMOBIL CHEM 
PATENTS INC [US]; IACCINO LARRY L [US]; 
FENG XIAOBING) 29 June 2006 
  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 إنتاج مركبات عطرية من الميثان] 54[
، hydrocarbons aromaticإلى هيدروكربونات عطرية  methaneبعملية تستخدم لتحويل الميثان يتعلق االختراع : الملخص ] 57[

إلى منطقة تفاعل  particulate catalytic materialومادة جسيمية حفزية  methaneيتم فيها تزويد خام تغذية يحتوي على ميثان 
 hydrocarbons aromaticهيدروكربونات عطرية إلى  methaneتشغل في ظروف تفاعل فعالة لتحويل جزء على األقل من الميثان 

ويزال جزء على . على المادة الجسيمـية الحفزية مما يؤدي إلى تثبيط الحفاز carbonaceous materialولترسيب المادة الكربونيـة 
ن إلى درجة حرارة تتراوح من حوالي  األقل من المادة الجسيمية الحفزية بالمالمسة م 1200م إلى 700المثبطة من منطقة التفاعل ويسخَّ

ثم تجدد المادة الجسيمية الحفزية المسخنة باستخدام . مع غازات االحتراق الناتجة عن احتراق وقود إضافي أو غير المباشرة/المباشرة و
 carbonaceous materialفعالة لتحويل جزء على األقل من المادة الكربونية في ظروف  hydrogenغاز يحتوي على هيدروجين 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001897: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31799/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2492/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/02/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         09/02/2002 0203058.3     
وليام تيرينس  -2 اندرو لندساي بيرنز، -1:  المخترعون] 72[

 ديفيد تشارلز جريفيث -3 وودفين،
، تشابيل لين، إنيوس يورب ليمتد، هاوسليز:   مالك البراءة] 73[

 بريطانيا، اف جي  7 43اس أو ، هامبشير، ليندهورست
 الدكتور حسن المال: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00, 11/22, 2/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0529793 A (BRITISH PETROLEUM CO 
PLC) 03 March 1993 

 
 
 
 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 إنتاج اوليفينات] 54[
حرق جزئي عند ) أ(اوليفين من مخزون تغذية يتضمن هيدروكربون برافيني حيث تتضمن تلك الطريقة -طريقة إلنتاج أول :الملخص ] 57[

التغذية الهيدروكربونية وغاز يحتوي على أكسجين جزيئي في تالمس مع عامل    :على األقل لخليط من) على مقياس جوج(بار  15ضغط 
فيما وراء حدود االشتعال العادية الغنية بالوقود حيث يتم التفاعل لتكوين منتج يتضمن أول اوليفين  حفاز يكون له القدرة على تدعيم الحرق

 .استخالص االوليفين الواحد أو األكثر) ب(وهيدروجين و واحد أو أكثر، أول أكسيد الكربون
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 براءة اختراع ]12[
 0001898GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31238/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10490/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 سويسرا         2007/04/03          00538/07           
 ليندا مولر :  المخترع] 72[
فيا فيلترينا سينترو ، ، . ايه.بي.جيوكس اس:  مالك البراءة] 73[

لوكاليتا بياديني –تريفيسو  -مونيبيللونا،  31044، 16  
 إيطاليا ،
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A43B 7/12, 9/08, 7/00, 9/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/220382 A1 (GALEWSKI JEAN-MARC 
[FR]) 04 November 2004 
  

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 لبخار الماء وحذاء يتم الحصول عليه بهذه الطريقةطريقة لصنع حذاء صامد للماء ومنفذ ] 54[
 waterproof and vapor-permeableيتعلـق االختراع الراهـن بطريقـة لصنـع حـذاء صامـد للمـاء ومنفذ للبخـار  :الملخص ] 57[

shoe تتمثل في تحضير مكون نصف منجز ،semimanufactured component  لفرعةupper )12 (ب ـكن أن يُرتلحذاء، بحيث يم
امد للماء ومنفذ للبخار على القسم ـص) membrane )13دوداً على سطح منبسط أو على سطحين متقابلين تبادلياً، ثم وضـْع غشاء ـمم

ي ـط التصاقـر وسيلة لترابـم تحضيـ، ث)12(ة ـلفرع semimanufactured componentللمكون نصف المنجز  inner partالداخلي 
adhesive bonding  كي ال تـُعاق نفاذية البخار للتجميع ) 13(والغشاء ) 12(بين المكون نصف المنجز لفرعةassembly . وبعد ذلك

بالنسبة  complementarilyواحد أو أكثر، يكون مسطحاً بشكل أساسي لكنه قادر على تشكيل ذاته على نحو متمم  shapeيُجهز قالب 
ن السطح الخارجي  superimposed partsواألقسام المتراكبة  stitched seamsإلى السماكات المختلفة للشقوق الدرزية  التي تـُكوِّ

outer surface  مع ترتيب القسم )12(مع المكون نصف المنجز لفرعة ) 13(، ثم يُقرن الغشاء )12(للمكون نصف المنجز لفرعة ،
بجعلها تأخذ التشكيل ثالثي األبعاد الصحيح ) 12(م تـُكمل الفرعة ث. الخارجي للمكون نصف المنجز كي يستقر السطح الخارجي على القالب

correct three-dimensional configuration  ودمجها مع نعل داخليinsole )14( وأخيراً يُدمج نعل ،sole )16 ( مع الفرعة
 ).14(والنعل الداخلي ) 12(
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 براءة اختراع ]12[
 0001898GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31238/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10490/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 سويسرا         2007/04/03          00538/07           
 ليندا مولر :  المخترع] 72[
فيا فيلترينا سينترو ، ، . ايه.بي.جيوكس اس:  مالك البراءة] 73[

لوكاليتا بياديني –تريفيسو  -مونيبيللونا،  31044، 16  
 إيطاليا ،
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A43B 7/12, 9/08, 7/00, 9/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/220382 A1 (GALEWSKI JEAN-MARC 
[FR]) 04 November 2004 
  

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 لبخار الماء وحذاء يتم الحصول عليه بهذه الطريقةطريقة لصنع حذاء صامد للماء ومنفذ ] 54[
 waterproof and vapor-permeableيتعلـق االختراع الراهـن بطريقـة لصنـع حـذاء صامـد للمـاء ومنفذ للبخـار  :الملخص ] 57[

shoe تتمثل في تحضير مكون نصف منجز ،semimanufactured component  لفرعةupper )12 (ب ـكن أن يُرتلحذاء، بحيث يم
امد للماء ومنفذ للبخار على القسم ـص) membrane )13دوداً على سطح منبسط أو على سطحين متقابلين تبادلياً، ثم وضـْع غشاء ـمم

ي ـط التصاقـر وسيلة لترابـم تحضيـ، ث)12(ة ـلفرع semimanufactured componentللمكون نصف المنجز  inner partالداخلي 
adhesive bonding  كي ال تـُعاق نفاذية البخار للتجميع ) 13(والغشاء ) 12(بين المكون نصف المنجز لفرعةassembly . وبعد ذلك

بالنسبة  complementarilyواحد أو أكثر، يكون مسطحاً بشكل أساسي لكنه قادر على تشكيل ذاته على نحو متمم  shapeيُجهز قالب 
ن السطح الخارجي  superimposed partsواألقسام المتراكبة  stitched seamsإلى السماكات المختلفة للشقوق الدرزية  التي تـُكوِّ

outer surface  مع ترتيب القسم )12(مع المكون نصف المنجز لفرعة ) 13(، ثم يُقرن الغشاء )12(للمكون نصف المنجز لفرعة ،
بجعلها تأخذ التشكيل ثالثي األبعاد الصحيح ) 12(م تـُكمل الفرعة ث. الخارجي للمكون نصف المنجز كي يستقر السطح الخارجي على القالب

correct three-dimensional configuration  ودمجها مع نعل داخليinsole )14( وأخيراً يُدمج نعل ،sole )16 ( مع الفرعة
 ).14(والنعل الداخلي ) 12(
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001899: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31050/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9791/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   21/12/2006 06126744.9     
 اليكساندر جوثلخ، -2 لدكاي هريرا تابوادا، -1:  المخترعون] 72[
 ماركوس جوزمان -4 كارين نيوبيكر، -3
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ، :   مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C08F8/40 , 222/04 , 210/00 ; C02F5/14 ; 
C09K8/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 9716464 A(BASF AG [DE] ; GREIF 
NORBERT [DE]; POTTHOFF KARL BIRGIT 
[DE]; OPPENLAEN) 09 May 1997 
- WO 2006 079630 A (BASF AG [DE]; 
GOETHLICH ALEXANDER [DE]; 
VANDERMEULEN GUIDO [DE]; WITTE) 03 
August 2006 
- GB 2173183 A (BRITISH PETROLEUM CO 
PLC) 08 October 1986  
- GB 2254615 A (NALCO CHEMICAL CO [US]) 
14 October 1992 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 عن طريقة وظيفية فوسفورس مكتشف Sr/Baطريقة وبلمرة قشرة ] 54[
  : ختراع بطريقة لتحضير بوليمر يحتوى على فوسفور، يتضمن هذه الخطواتيتعلق اال :الملخص ] 57[
)i (بلمرة تساهمية على االقل 
 ذرات 6إلى  4أنهيدرات ثانى كاربوكسليك غير مشبع أوحادى إثيلين يحتوى من ) أ(

 كربون مع
 حيث  CH2= C(R1)R2أوليفنات ذات الصيغة ) ب(

    R1 تكون   H أو   CH3 و    
R2 تكون   H ،CH3 ،C2H5 أو فنيل   

i) بتفاعل البوليمر المكون فى الخطوة  (مع امين يحتوى على فوسفور    (ii)  
.أولى أو ثانوى أو كحول يحتوى على فوسفور  

.على االقل حلقة مفتوحة جزئياً من مجموعات أنهيدرات المتبقية  (iii) 
بمساعدة البوليمير  ويتعلق الطريقة بطرق لمنع قشرة   

.Sr/Ba 
      18 :الحماية  رعدد عناص
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 براءة اختراع ]12[
 0001900GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30847/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10799/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2007/05/16            11/749628       
مايك  -3 تشارلز جوثري، -2ديفيد توك، -1:  المخترعون] 72[

 ريتشارد كوليب - 5انيلكومار باتل، -4 ريدل،
، بولينجر  6001، .انك. ايه.اس.شيفرون يو:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،94583،كاليفورنيا ، سان رامون ، كانيون رود
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/24; G06F 7/60 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0110017 A1 (GUTHRIE CHARLES F. 
et al.) 12 June 2003 

 
 
 

 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 طريقة ونظام للتحكم بالحرارة في حقل نفط] 54[
، وتشمل الطريقة oil fieldفي حقل نفط  heat managementيشمل االختراع الراهن طريقة ونظام للتحكم بالحرارة    :الملخص ] 57[

 subsurface regionلكل منطقة تحت سطحية  thermal maturityتحديد نضوج حراري  :في فترة زمنية أولى الخطوات التالية،
 latentوتحديد هدف للحرارة الكامنة  (i) )أ(مقترنة بنسق من آبار النفط في حقل النفط؛ إدخال مخرجات النضوج الحراري وفقاً للخطوة 

heat target  وهدف لحقن البخارsteam injection target  لكل منطقة تحت سطحية؛ وإدخال مخرجات هدف الحرارة الكامنة وهدف
وإعادة معايرة  subsurface region development planوخطة تنمية إنتاج منطقة تحت سطحية  (ii) )أ(حقن البخار وفقاً للخطوة 

استخدام محرك المناهج المستخدم الستمثال  :ية ثانية، في فترة زمنsteam optimizer policy engineمحرك مناهج الستمثال البخار 
؛ وجمع بيانات steam injection schedulesوبيانات التشغيل، تحديد جداول لحقن البخار  ) (iii)أ(البخار المعاد معايرته وفقاً للخطوة

وتنفيذ عملية استرجاع للماضي  (i)طوة إدخال مخرجات النضوج الحراري وفقاً للخ :؛ وفي فترة زمنية ثالثةoperating dataالتشغيل 
، مما يؤدي إلى توليد انحرافات عن أهداف الحرارة الكامنة؛ وإدخال االنحرافات عن أهداف periodic look-back processدورية 

 وتحديد خطة تنمية إنتاج المنطقة تحت السطحية مرة أخرى (i) )جـ(الحرارة الكامنة وفقاً للخطوة 
 

               20 :اية الحم 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.

103نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001900GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30847/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10799/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2007/05/16            11/749628       
مايك  -3 تشارلز جوثري، -2ديفيد توك، -1:  المخترعون] 72[

 ريتشارد كوليب - 5انيلكومار باتل، -4 ريدل،
، بولينجر  6001، .انك. ايه.اس.شيفرون يو:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،94583،كاليفورنيا ، سان رامون ، كانيون رود
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/24; G06F 7/60 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0110017 A1 (GUTHRIE CHARLES F. 
et al.) 12 June 2003 

 
 
 

 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 طريقة ونظام للتحكم بالحرارة في حقل نفط] 54[
، وتشمل الطريقة oil fieldفي حقل نفط  heat managementيشمل االختراع الراهن طريقة ونظام للتحكم بالحرارة    :الملخص ] 57[

 subsurface regionلكل منطقة تحت سطحية  thermal maturityتحديد نضوج حراري  :في فترة زمنية أولى الخطوات التالية،
 latentوتحديد هدف للحرارة الكامنة  (i) )أ(مقترنة بنسق من آبار النفط في حقل النفط؛ إدخال مخرجات النضوج الحراري وفقاً للخطوة 

heat target  وهدف لحقن البخارsteam injection target  لكل منطقة تحت سطحية؛ وإدخال مخرجات هدف الحرارة الكامنة وهدف
وإعادة معايرة  subsurface region development planوخطة تنمية إنتاج منطقة تحت سطحية  (ii) )أ(حقن البخار وفقاً للخطوة 

استخدام محرك المناهج المستخدم الستمثال  :ية ثانية، في فترة زمنsteam optimizer policy engineمحرك مناهج الستمثال البخار 
؛ وجمع بيانات steam injection schedulesوبيانات التشغيل، تحديد جداول لحقن البخار  ) (iii)أ(البخار المعاد معايرته وفقاً للخطوة

وتنفيذ عملية استرجاع للماضي  (i)طوة إدخال مخرجات النضوج الحراري وفقاً للخ :؛ وفي فترة زمنية ثالثةoperating dataالتشغيل 
، مما يؤدي إلى توليد انحرافات عن أهداف الحرارة الكامنة؛ وإدخال االنحرافات عن أهداف periodic look-back processدورية 

 وتحديد خطة تنمية إنتاج المنطقة تحت السطحية مرة أخرى (i) )جـ(الحرارة الكامنة وفقاً للخطوة 
 

               20 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001901GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30929/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/4078/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/12/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2003/12/11         60/528,884       
           ،لوبيز دي فكتوريا-ريليز جراسياما -1:  المخترعون] 72[
 ديانكوي فو  -2
براكسترات ،  في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ، جيه جي 2514، 83-89
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 7/00; E21B 43/27 

 :المراجع ] 56[
- US 6399546 B1 (CHANG FRANK F et al.) 04 
June 2002 
  
 

 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 حمض ذو لزوجة مرنة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتشكيل تركيبة مائع مع مادة حمضية ذات لزوجة مرنة مخفضة للتوتر السطحي بواسطة حمض،  :الملخص ] 57[

على سبيل المثال حمض هيدروكلوريك، ومخفض كتيوني للتوتر السطحي، على سبيل المثال أمين رباعي، وملح يمكِّن من الفصل، على 
ع لزوجة منخفضة عند تشكيلها، وتتعرض لزيادة في اللزوجة عند استهالك الحمض عندما ويكون لتركيبة المائ. NH4Clسبيل المثال 

وتُستخدم تركيبة الحمض كمائع تحويل . يتفاعل مع مادة تتفاعل مع الحمض، وتعود إلى اللزوجة األولية تقريباً عند استهالك آخر الحمض
 .معالجة القوالب بالحمض والتصديع بالحمض أو مائع أساسي للمعالجة في عمليات معالجة حقول البترول مثل

 
 10: عدد األشكال            10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001902GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30921/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10396/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

PA200700423      2007/03/20                    الدنمارك 
 PCT/DK07/050076 2007/06/15               المكتب الدولي 

 PA200707790            2007/12/14              الدنمارك 
تاين بريان  -2 ،السكوجينجودرن  -1:  المخترعون] 72[

 هيدي لوبيز دي ديجو -3 ،ستينسبول
دي ،  9-7، أوتيليافيجاس، /لوندبيك ايه. اتش:  مالك البراءة] 73[

 الدنمارك  ،فالبي، 2500-كي
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/451, 9/08; A61P 25/00 

 : المراجع] 56[
- WO 03/029232 A (LUNDBECK & CO AS H 
[DK]) 10 April 2003 
  
 

 
 
 

 
 نوف النصبان: الفاحص 

 ببريدين] ميثيل فينيل سلفانيل فينيل -4 -2[ -4صيغ سائلة من أمالح ] 54[
 .ببريدين معينة] فينيل )ميثيل فينيل سلفانيل -4( -2[ -4من أمالح  يتعلق االختراع الحالي بتوفير صيغ سائلة  :الملخص ] 57[
 

 2: عدد األشكال          19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001903: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31158/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12148/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا         11/2007/     15 906264     
 بيرند أوسترميير:   المخترع] 72[
 346 ،ماكسي ترانز استراليا بي تي واي ليمتد:   مالك البراءة] 73[

 استراليا، 3030 ،ديريموت فيكتوريا  ،بونداري رود
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B60P 1/04, 1/32, 1/34; B65F 3/00; A01D 
90/00 

 :المراجع ] 56[
 - US 6428264 A (JENSEN et al.) 06 August 2002 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عربة لتفريغ المواد الضخمة] 54[
وحاوية حمل حمولة مثبتة عليه، والحاوية مصممة لحركة محورية مناسبة لشاصي العربة  50عربة تحتوي شاصي    :الملخص ] 57[

مركبة  4وجسم حاوية علوي  25لتفريغ المواد من الحاوية باتجاه جانبي على أحد جانبي الشاصي، وتضم الحاوية جسم حاوية سفلي 
، بين أجسام الحاوية 32غيل قابل للفتح من خالل باب تفريغ جانبي لحركة قابلة للتشغيل فيما يتعلق بجسم الحاوية السفلي لتوفير ممر تش

 .العلوية والسفلية عندما يكون جسم الحاوية العلوي وجسم الحاوية السفلي محوريان مع بعضهما البعض
 

 9: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001904GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30927/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1554/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 بريطانيا             /2000/08 07           19380.5            
. جيسي سي -2 ،تيموثي جاريث جون جونز -1:  المخترعون] 72[

 فيليب فليتشر  -4 ،جاري جون توستين -3، لي
 باركسترات، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، جي جي 2514،  83-89
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 37/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4630679 A (REEVES III HENRY C et al.) 23 
December 1986 
- US 2877848 A (CASE LESLIE C) 17 March 1959 
- US 5183112 A (PAUL JAMES M et al.) 02 
February 1993 
- US 3684720 A (D.W.RICHARDSON) 15 August 
1972 

سجا عبدهللا الحسن: الفاحص    
 مائع مذيب للقشور] 54[
كمية فعالة من تركبية  يتعلق اإلختراع الحالي بمائع مذيب للقشور يستخدم في تكوين تحت سطحى حامل للهيدروكربون   :الملخص ] 57[

وعند االستخدام تؤثر الهيدروكربونات . و ذلك للتحكم في لزوجة المائع، مذيبة للقشور و كمية فعاله من مادة مخفضة للتوتر السطحي
بمهاجمة منطقة حاملة  -إنتقائيا -بحيث يقوم عالموجودة في التكوين على المادة المخفضة للتوتر السطحي لتقليل لزوجة المائ

 للهيدروكربون في التكوين
 

 10: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001904GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30927/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1554/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 بريطانيا             /2000/08 07           19380.5            
. جيسي سي -2 ،تيموثي جاريث جون جونز -1:  المخترعون] 72[

 فيليب فليتشر  -4 ،جاري جون توستين -3، لي
 باركسترات، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، جي جي 2514،  83-89
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 37/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4630679 A (REEVES III HENRY C et al.) 23 
December 1986 
- US 2877848 A (CASE LESLIE C) 17 March 1959 
- US 5183112 A (PAUL JAMES M et al.) 02 
February 1993 
- US 3684720 A (D.W.RICHARDSON) 15 August 
1972 

سجا عبدهللا الحسن: الفاحص    
 مائع مذيب للقشور] 54[
كمية فعالة من تركبية  يتعلق اإلختراع الحالي بمائع مذيب للقشور يستخدم في تكوين تحت سطحى حامل للهيدروكربون   :الملخص ] 57[

وعند االستخدام تؤثر الهيدروكربونات . و ذلك للتحكم في لزوجة المائع، مذيبة للقشور و كمية فعاله من مادة مخفضة للتوتر السطحي
بمهاجمة منطقة حاملة  -إنتقائيا -بحيث يقوم عالموجودة في التكوين على المادة المخفضة للتوتر السطحي لتقليل لزوجة المائ

 للهيدروكربون في التكوين
 

 10: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001905: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30818/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3577/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 26/06/2003 03014359.8     
 جيانفرانكو بيديتي :  المخترع] 72[
،  7فيا سورينجو  ،. ايه. يوريا كاسالي اس:   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا بيسو  -لوجانو 6900 -سي اتش
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J2/16, 8/28 

 :المراجع ] 56[
 - EP 1312410 A (FREUND IND CO LTD) 21 May 
2003 

 
 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية تحبيب لطبقة مائعة] 54[
يتعلق االختراع الحالى بعملية لتحبيب طبقة مائعة لمادة مناسبة، تكون مشتملة على إجراء التبريد فى طبقة مائعة ثانية  :الملخص ] 57[

 .تم الحصول عليها من الحبيبات التى
 

    2: عدد األشكال      7 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001906: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30816/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3578/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    26/60/2003 03014360.6     
 جيانفرانكو بيديتي :   المخترع] 72[
،  7فيا سورينجو  ،. ايه. يوريا كاسالي اس:   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا بيسو  -لوجانو 6900 -سي اتش
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 9/28, 9/50; B01J 2/16 

 :المراجع ] 56[
 - US 4946653 A (STOPP GERHARD et al.) 
07AUGUST 1990 
 

 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عمليـة تحبيب لطبقـــة مائعـــة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية للحصول على حبيبات تم تشطيبها وإنتاجها بصورة نهائية لمادة محددة مسبقاً موجودة في  :الملخص ] 57[

، حيث يتم تكوين الطبقة المائعة والمحافظة عليها بواسطة تدفق خاص من ) F1(طبقة تحبيب مائعة  من النوع الذي يسمىِّ بالنمو الرأسيِّ
بصورة نهائية في حيز مضغوط تحت   لعملية على طور ناقل بواسطة إسقاط الحبيبات التي تم تشطيبها وإنتاجهاهواء تمييع، حيث تشتمل ا

ضغط معين موجود بأسفل طبقة التحبيب المائعة، وعلى طور استعادة للحبيبات التي تم تشطيبها وإنتاجها بصورة نهائية وذلك من الحيز 
 .المضغوط تحت ضغط معين

 
 3: عدد األشكال      7 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001906: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30816/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3578/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    26/60/2003 03014360.6     
 جيانفرانكو بيديتي :   المخترع] 72[
،  7فيا سورينجو  ،. ايه. يوريا كاسالي اس:   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا بيسو  -لوجانو 6900 -سي اتش
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 9/28, 9/50; B01J 2/16 

 :المراجع ] 56[
 - US 4946653 A (STOPP GERHARD et al.) 
07AUGUST 1990 
 

 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عمليـة تحبيب لطبقـــة مائعـــة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية للحصول على حبيبات تم تشطيبها وإنتاجها بصورة نهائية لمادة محددة مسبقاً موجودة في  :الملخص ] 57[

، حيث يتم تكوين الطبقة المائعة والمحافظة عليها بواسطة تدفق خاص من ) F1(طبقة تحبيب مائعة  من النوع الذي يسمىِّ بالنمو الرأسيِّ
بصورة نهائية في حيز مضغوط تحت   لعملية على طور ناقل بواسطة إسقاط الحبيبات التي تم تشطيبها وإنتاجهاهواء تمييع، حيث تشتمل ا

ضغط معين موجود بأسفل طبقة التحبيب المائعة، وعلى طور استعادة للحبيبات التي تم تشطيبها وإنتاجها بصورة نهائية وذلك من الحيز 
 .المضغوط تحت ضغط معين
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001907: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30817/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3579/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 26/06/2003 03014631.0     
 جيانفرانكو بيديتي :   المخترع] 72[
سي ،  7فيا سورينجو  ،. ايه. يوريا كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا بيسو  -لوجانو 6900 -اتش
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J2/16; B07B4/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2635684 A (MANDEVILLE JOSCELYNE 
FRANCIS) 21 April 1953 
 

 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عمليه تحبيب لطبقه مائعه] 54[
تكون مشتملة على إجراء الحقن بهواء ساخن بداخل ، يتعلق األختراع الحالي بعملية لتحبيب طبقة مائعة لمادة مناسبة   :الملخص ] 57[

 .المائعة المذكورةالطبقة 
 

 2: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001908GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31051/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11296/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                 2007/07/17        60950168        
  3كفين ريتشارد جويرتين، -2 بول جيلسبي، -1:  المخترعون] 72[

 كيانج زهانج -4 ليدا كي،
 124 ،الروش ايه جي –اف هوفمان :  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 231/38; A61K 31/415; A61P 3/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/10652 A (HOFFMANN LA ROCHE 
[CH]; GILLESPIE PAUL [US]; GOODNOW JR 
ROBERT ALAN [U) 12 October 2006 
  
 

 
 نوف النصبان: الفاحص 

 هيدروكسي سترويد دهيدروجيناز -بيتا -11مثبطات ] 54[
  :(I)يتعلق االختراع الحالي بمركبات من الصيغة   :الملخص ] 57[

N
H

N
N

O

N
R2

R1

R4

R3

 
 (I)تكون هذه المركبات، والتركيبات  .باإلضافة إلى أمالح مقبولة دوائيا منها، حيث تكون البدائل هي تلك البدائل المذكورة في المواصفة

 .وعرض أيضي 2الدوائية التي تحتويها، مفيدة لمعالجة أمراض مثل مرض السكر من النوع 
 

            25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001909: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31047/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5014/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         12/08/2004 0408838     
 سوباراس روبرت -2 ميونير جوليان، -1:  المخترعون] 72[
 1سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه ، :   مالك البراءة] 73[

 ، ماسي، فرنسا91300روليون ميجو، 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- FR 2666905 A (TOTAL CIE FSE PETROLES) 
20 March 1992 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة لالستكشاف الزلزالي] 54[
التحكم في جمع من المصادر بحيث ينبعث منها  -:يتعلق االختراع بطريقة لالستكشاف الزلزالي، تشتمل على الخطوات   :الملخص ] 57[

إنتاج إشارة لكل انبعاث تمثل  -زلزالية في وسط يراد استكشافه، يشغل كل مصدر بصورة متعاقبة جمع من أماكن باعثةجمع من موجات 
التسجيل بصورة مستمرة بواسطة أدوات إحساس زلزالية لإلشارات المركبة التي  -االنبعاث، وتسجيل مكان المصدر ولحظة بداية االنبعاث

، في جانب، من مجال موجة معكوسة متكون من tت المذكورة، وتنفيذ ارتحال لنقطة اللقطة التصويرية يعكسها الوسط استجابة لالنبعاثا
اإلشارات المركبة المذكورة وأماكن أداة اإلحساس الخاصة، وعلى صعيد آخر، من مجال موجة ساقطة متكون من إشارات تمثل االنبعاثات، 

 .الحصول على صورة زلزالية أماكن المصدر ولحظات بداية االنبعاث، بحيث يمكن
 

      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001910GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31841/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12451/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2007/12/21           70248653        
 فولفجانج شافِر -2 كريستيان كالين، -1:  المخترعون] 72[
 124 ،الروش ايه جي –اف هوفمان :  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: C07K 16/46, 16/22, 16/28 

 :المراجع ] 56[
- A. Merchant et al.: ” An efficient route to human 
bispecific IgG". Nature 
Biotechnology, vol. 16, July 1998 
- T. Simon & K. Rajewsky: "Antibody domain 
mutants demonstrate autonomy 
of the antigen binding site. "The Embo Journal, 
Vol.9, no. 4, April 1990 
- L.Chan et al." Variable region domain exchange 
in human IgGs promotes 
antibody complex formation with accompanying 
structural changes and altered effector ’ 
functions.” Molecular Immunology, vol. 41, no. 5, 
July 2004, 
- S. Morrison: “Two heads are better than one." 
Nature Biotechnology, 
vol. 25, no. 11, November 2007 
- WO 93/06217 A (GENETECH INC) 01 April 
1993 
- WO 99/37791 A1 (VLAAMS 
INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR 
BIOTECHNOLOGIE) 29 July 1999 

نوف النصبان: الفاحص    
 مضادات أجسام ثنائية التكافؤ وثنائية الخصوصية] 54[
 (antibodies)مضادات أجسام ثنائية التكافؤ وثنائية الخصوصيةالملخص يتعلق االختراع الحالي بمضادات أجسام    :الملخص ] 57[

، كما يتعلق االختراع أيضا بتصنيعها (bispecific)وثنائية الخصوصية  (bivalent)جديدة متبادل فيها مجال السيطرة ثنائية التكافؤ 
 .واستخدامها

 
 15: عدد األشكال              10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001910GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31841/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12451/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2007/12/21           70248653        
 فولفجانج شافِر -2 كريستيان كالين، -1:  المخترعون] 72[
 124 ،الروش ايه جي –اف هوفمان :  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: C07K 16/46, 16/22, 16/28 

 :المراجع ] 56[
- A. Merchant et al.: ” An efficient route to human 
bispecific IgG". Nature 
Biotechnology, vol. 16, July 1998 
- T. Simon & K. Rajewsky: "Antibody domain 
mutants demonstrate autonomy 
of the antigen binding site. "The Embo Journal, 
Vol.9, no. 4, April 1990 
- L.Chan et al." Variable region domain exchange 
in human IgGs promotes 
antibody complex formation with accompanying 
structural changes and altered effector ’ 
functions.” Molecular Immunology, vol. 41, no. 5, 
July 2004, 
- S. Morrison: “Two heads are better than one." 
Nature Biotechnology, 
vol. 25, no. 11, November 2007 
- WO 93/06217 A (GENETECH INC) 01 April 
1993 
- WO 99/37791 A1 (VLAAMS 
INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR 
BIOTECHNOLOGIE) 29 July 1999 

نوف النصبان: الفاحص    
 مضادات أجسام ثنائية التكافؤ وثنائية الخصوصية] 54[
 (antibodies)مضادات أجسام ثنائية التكافؤ وثنائية الخصوصيةالملخص يتعلق االختراع الحالي بمضادات أجسام    :الملخص ] 57[

، كما يتعلق االختراع أيضا بتصنيعها (bispecific)وثنائية الخصوصية  (bivalent)جديدة متبادل فيها مجال السيطرة ثنائية التكافؤ 
 .واستخدامها

 
 15: عدد األشكال              10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001911GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31186/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4324/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/02/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2004/02/24       10/785,808          
         ،هاهن. بول آر -2 ،جوين لي-رونج -1:  المخترعون] 72[
فيليب  -6 ،لو. ويليام آر -5 ،جيمي ياو -4 ،ايتون. انتوني بي -3

 ريتشي . دي
نورث أشفورد  600، كونوكوفيليبس كومباني :  البراءةمالك ] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، هيوستن، 77079 تكساس، ديري
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : F25J 1/00, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5036671 A (NELSON et al.) 06 August 1991 
- US 5617741 A (MCNEIL et al.) 08 April 1997 
- US 6070429 A (LOW et al.) 06 June 2000 
- US 6425267 B1 (BAKER et al) 30 July 2002 
- US 5047074 A (MACGREGOR et al.) 10 
September 1991 
  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 النيتروجين من تيار دافئمزود بجهاز إلزالة  LNGنظام لغاز طبيعي مسال ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام لتسييل غاز طبيعي يستخدم فيه جهاز متطور إلزالة النيتروجين من تيار به غاز طبيعي دافئ  :الملخص ] 57[

 .نسبياً 
 

 2: عدد األشكال              86: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001912: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31168/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2500/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/02/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         06/02/2002 0210389     
  أجبرت جان فان ريت:   المخترع] 72[
براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال ،رود تاون ،كراجموير تشامبرز 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 21/08, 44/00 

 :المراجع ] 56[
 - WO 0004269A2 (DEEP VISION LLC) 27 
January 2000 
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز وطريقة لضبط الضغط الحلقي الديناميكي] 54[
بئر، حيث  نظام سلسلة انابيب حفر تمتد داخل تجويف -:جهاز لحفر تجويف بئر في تكوين باطني ارضي، يتضمن على   :الملخص ] 57[

يتم تكوين حيز حلقي بين سلسلة انابيب الحفر جدار تجويف البئر، وتشتمل سلسلة انابيب الحفر على تركيبة خاصة بالتجويف السفلي 
انتقائيا على ضخ  مضخة ابتدائية للعمل -وممر طولي لمائع الحفر به فتحة خروج عند الجزء الطرفي السفلي من سلسلة انابيب الحفر؛

ز مائع الحفر من مصدر مائع الحفر، خالل سلسلة انابيب الحفر المذكورة وداخل الحيز الحلقي؛انبوبة لتفريغ المائع على اتصال مائعي بالحي
ة، وتتضمن جهاز للضغط الخلفي للمائع على اتصال مائعي بانبوبة تفريغ المائع المذكور -الحلقي المذكور لتفريغ مائع الحفر المذكور؛

جهاز الضغط الخلفي للمائع المذكور على وسيلة لضبط الضغط الخلفي في انبوبة التفريغ لزيادة ضغط مائع الحفر الموجود في الحيز 
نظام لمراقبة وضبط الضغط يمكن برمجته وذلك لضبط جهاز الضغط الخلفي للمائع المذكور، ويوضع نظام مراقبة وضبط  -الحلقي؛ و

لبرمجة لحساب ضغط التجويف السفلي المتوقع باستخدام نموذج، ومقارنة ضغط التجويف السفلي المتوقع بضغط التجويف الضغط القابل ل
 .السفلي المرغوب فيه، وباستخدام الفرق بين المضغوط المتوقعة والمرغوبة لضبط جهاز الضغط الخلفي للمائع المذكور

 
 9: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001913GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30922/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10985/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المجر             2007/06/07                700395       
زولتان  -3 كينجا بوير، -2 إديت سوزان، -1:  المخترعون] 72[

 زولتان زالفيك، -6 ساندور باتوري، -5 جيزا تيماري، -4 كابوي،
 مايكل فينيت، -9 فارجيني زيريدي، جوديت -8 اندري ميكوس، -7

 تيبور زابو -11 كاتالين يوربان زابو، -10
،  دي فرانس سأٌفنيو 174افنتيس،  -سانوفي :  مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 75013-أف أر
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 215/58, 471/04; A61P 11/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/053968 A (SANFOI-SYNTHLABO) 03 
July 2003 
  
 

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 A3مركبات ترابطية لمستقبل ادينوسين ] 54[
  ،(I)لها الصيغة العامة  A3يتعلق االختراع الحالي بمركبات ترابطية لمستقبل أدينوسين   :الملخص ] 57[

 
أكاسيد وأيزومرات، وبتركيبات صيدالنية تحتوي على المركبات ذات الصيغة  -Nوعلى نحو مفضل بمضادات، وأمالحها، وذوابات، و 

أكاسيد  -N، وأمالحها، وذوابات، و(I)أكاسيد وأيزومرات، واستخدام المركبات ذات الصيغة العامة  -N، وأمالحها، وذوابات، و(I)العامة 
أكاسيد وأيزومرات، إلى جانب المركبات الوسيطة  -N، وأمالحها، وذوابات، و(I)المركبات ذات الصيغة العامة  وأيزومرات، وبتحضير

 .، وبتحضيرها(XV)و (XII)، و(XI)، و(VI)، و(II)الجديدة ذات الصيغة العامة 
 

              24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001914GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30930/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4664/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 اندريه بوتيجان -2 ،ستريبيلميشال  -1:  المخترعون] 72[
رو دو برنس البير، ) شارع( 33سولفاي ، :  مالك البراءة] 73[

 ، بروكسيل، بلجيكا1050
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C; B01J 

 :المراجع ] 56[
- US6803342B1(DERLETH HELMUT et al.), 12 
October 2004 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 مادة حفازة للمعالجة بالكلور واالوكسجين وعملية تستعمل هذه المادة الحفازة] 54[
موضوع على دعامة نتميز بان  مادة حفازة للمعالجة بالكلور و االوكسجين نتضمن على االقل النحاس كعنصر ناشط   :الملخص ] 57[

ينظيس هيدرات االلومينا الذي ثم االستحصال عليه كمذتي جانيي لعملية   تر االستحصال عليها الدعامة نثألف بشكل اساسي من الومينا
 ٤الى  ١لهيدروكريون يحتوي من  كحول اولي خطي و استعمال هذه المادة الحفازة في عملية معالية بالكلور واالوكسجين لصنع  "الفول"

 .ذرات كريون 
 

 14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001914GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30930/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4664/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 اندريه بوتيجان -2 ،ستريبيلميشال  -1:  المخترعون] 72[
رو دو برنس البير، ) شارع( 33سولفاي ، :  مالك البراءة] 73[

 ، بروكسيل، بلجيكا1050
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C; B01J 

 :المراجع ] 56[
- US6803342B1(DERLETH HELMUT et al.), 12 
October 2004 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 مادة حفازة للمعالجة بالكلور واالوكسجين وعملية تستعمل هذه المادة الحفازة] 54[
موضوع على دعامة نتميز بان  مادة حفازة للمعالجة بالكلور و االوكسجين نتضمن على االقل النحاس كعنصر ناشط   :الملخص ] 57[

ينظيس هيدرات االلومينا الذي ثم االستحصال عليه كمذتي جانيي لعملية   تر االستحصال عليها الدعامة نثألف بشكل اساسي من الومينا
 ٤الى  ١لهيدروكريون يحتوي من  كحول اولي خطي و استعمال هذه المادة الحفازة في عملية معالية بالكلور واالوكسجين لصنع  "الفول"

 .ذرات كريون 
 

 14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001915: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30909/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5382/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     0412311 
60/672,670 

19/11/2004 
18/04/2005 

 فرنسا        
 أمريكا        

ديميتريس بابوتساكيس  -2 هيونجتشول كيم، -1:  المخترعون] 72[
 فريجلينك،. هيندريك دبليو -5 بول سينغ، -4 ميشال المبيرور، -3 ،
تروس نجوك  -8 ميشال ستريبيل، -7 هينريكس،. جيه. ووتر ال -6

 سيمون جيمس واتسون -10 فان دروج،. جيهديرك  -9 نجوين ،
رو دو ) شارع( 33بلجيكا،  -سولفاي  -1:  مالكو البراءة] 73[

سولفاي  -2 ، بلجيكا،اسيلس، بر1050، 33برنس البير
  C.J . CP1381، فان هويتنالن 36. في. فارماسوتيكالز بي

 هولندا، وويسب،
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/24; B01F 3/04, 5/04 

 :المراجع ] 56[
 - WO 02/20443 A (OBSCHESTVO S 
OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIJU 
"INIS"; SHISHKIN, ZINOVY) 14 March 2002 
 

 
 
 
 
 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 ود طور سائلمفاعل وطريقة لتفاعل على األقل غازين بوج] 54[
مفاعل لتفاعل على االقل غازين بوجود طور سائل مزود بجهاز لتسيير الطور السائل خارجيا و يتضمن على االقل    :الملخص ] 57[

محقنة واحدة لحقن الغازات و الطور السائل المسير خارجيا ، و تكون المحقنة المذكورة بحيث ان خلط الغازات مع بعضها و مع الطور 
 .لمسير خارجيا يبدأ فقط عند مخرج المحقنةالسائل ا

 
      2 :عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001916GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31154/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6296/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 بريطانيا                    2005/05/24   0510514.3        
 مارتين فويلز  -2 ،بيتر ويليام فارنيل -1:  المخترعون] 72[
هاتون  42 - 40جونسون ماثي بي ال سي ،  : مالك البراءة] 73[

 بريطانيا، لندن ،إي إي  8إن  1إي سي ، جاردن 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/46, 23/755, 23/89, 35/00, 35/02; 
C01B 3/38, 3/40 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/083193 A1 (xu BANG CHEN et al.) 01 
May 2003 
- US 5 258 349 A (DALLA BETTA et al.) 02 
November 1993 
- US 2004/082470 A1 (GANDHI HAREN 3 et al.) 
29 April 2004 
- US 5 643 545 A (CHEN et al.) 1 Ju1y 1997 
- US 2002/131928 A1 (KELLER ALFRED E et al.) 
19 September 2002 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 اعادة التشكيل بالبخار] 54[
يتعلق االختراع بوصف عملية إلعادة التشكيل بالبخار لهيدروكربونات تتضمن غاز تغذية مؤكسد جزئياً يشتمل على خام   :الملخص ] 57[

تغذية هيدروكربوني مع غاز يحتوي على أكسجين في وجود بخار لتشكيل خليط غاز هيدروكربوني مؤكسد جزئياً عند درجة حرارة تزيد 
وكربوني المؤكسد جزئياً الناتج من خالل طبقة محفز إعادة التشكيل بالبخار، حيث تشتمل الطبقة م وتمرير خليط الغاز الهيدر51200عن 

على طبقة أولى وطبقة ثانية، وتحتوي كل طبقة على فلز نشط حفزياً على مادة حاملة أكسيدية وتكون عبارة عن زركونيا بالنسبة للطبقة 
 .األولى

 
 2: األشكال  عدد            13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001917GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31178/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9016/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 بريطانيا                     2006/09/07      0617529.3      
كرينج بيتر  -2 ،بيترا اليزابيث دي جونج -1:  المخترعون] 72[ 

 جيلي رودولف اني  -4 ،فان ديلينادريانو جاكوب  -3 ،دي جونج
هاتون  42-40جونسون ماثي بي ال سي ،  : البراءة مالك] 73[

 بريطانيا، لندن، إي إي 8، أن  1إي سي ، جاردن
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/755, 37/08, 29/03, 37/12;      
C01G 53/04; C07C 1/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/071899 A (HOJNSON MATTHEY 
PLC [GB[; SIETSMA JELLE RUDOLF ANNE 
[NL]; VAN DILLEN A) 28 June 2007 
  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 طريقة لتحويل نترات الفلز] 54[
يتعلق االختراع الحالي بوصف طريقة لتحويل نترات الفلز المحمولة إلى أكسيد فلز محمول مناظر تشتمل على تسخين  :الملخص ] 57[

توفر الطريقة أكسيد . بالحجم% 5نترات الفلز كي تتفكك في وجود خليط من الغاز يشتمل على أكسيد النيتروز وبه محتوى أكسجين أقل من 
 .ويكون أكسيد الفلز مفيداً كمحفز أو كمادة منتجة للمحفز. فلز مشتت بدرجة عالية جداً على المادة الحاملة

 
 3: عدد األشكال             12 :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
 براءة اختراع ]12[

 0001918GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31232/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11003/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 ألمانيا               2007/06/13              278413        
 -3وولفرام شالك، -2 هينز دايوم،-كارل -1:  المخترعون] 72[

 ديفيد كاشيرو فينتوسا
 ،إسبو، 02200، 7 ريهتونتونتي اوتوتك اويج،:  مالك البراءة] 73[

 فنلندا
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 17/765, 17/80, 17/00 

 :المراجع ] 56[
- DE 10249782 A1 (OUTOKUMPU OY [FI]) 06 
May 2004 
- US 2846291 A (ADOLF JOHANNSEN et al.)  
05 August 1958  
- GB 2139914 A (CHEMETICS INT)  21 
November 1984 
- DE 202006016783 U1 (HEILIG HUBERT [DE]) 
18 January 2007 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 عملية وجهاز لخلط الغازات] 54[
من  mixing chamberأول إلى حجرة خلط  gas flowيتعلق االختراع الراهن بعملية يتم فيها إدخال تدفق غازي    :الملخص ] 57[

أو /بينما يتم إدخال تدفق غازي ثاٍن بشكل معاكس إلى حجرة الخلط من األعلى عند خلط غازين اثنين مختلفي درجة الحرارة و ,األسفل
ويتم تصريف الخليط الغازي الذي تم الحصول عليه من  .SO2من غاز يحتوي على  SO3إلنتاج  converterالتركيب في جهاز تحويل 

مدمج في  heat exchangerيتجه نحو األعلى ويتم تزويده إلى مبادل حراري  connecting tubeحجرة الخلط عبر أنبوب توصيل 
 جهاز التحويل

 
 2: عدد األشكال           12 :الحماية  عدد عناصر
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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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 براءة اختراع ]12[
 0001918GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31232/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11003/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 ألمانيا               2007/06/13              278413        
 -3وولفرام شالك، -2 هينز دايوم،-كارل -1:  المخترعون] 72[

 ديفيد كاشيرو فينتوسا
 ،إسبو، 02200، 7 ريهتونتونتي اوتوتك اويج،:  مالك البراءة] 73[

 فنلندا
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 17/765, 17/80, 17/00 

 :المراجع ] 56[
- DE 10249782 A1 (OUTOKUMPU OY [FI]) 06 
May 2004 
- US 2846291 A (ADOLF JOHANNSEN et al.)  
05 August 1958  
- GB 2139914 A (CHEMETICS INT)  21 
November 1984 
- DE 202006016783 U1 (HEILIG HUBERT [DE]) 
18 January 2007 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 عملية وجهاز لخلط الغازات] 54[
من  mixing chamberأول إلى حجرة خلط  gas flowيتعلق االختراع الراهن بعملية يتم فيها إدخال تدفق غازي    :الملخص ] 57[

أو /بينما يتم إدخال تدفق غازي ثاٍن بشكل معاكس إلى حجرة الخلط من األعلى عند خلط غازين اثنين مختلفي درجة الحرارة و ,األسفل
ويتم تصريف الخليط الغازي الذي تم الحصول عليه من  .SO2من غاز يحتوي على  SO3إلنتاج  converterالتركيب في جهاز تحويل 

مدمج في  heat exchangerيتجه نحو األعلى ويتم تزويده إلى مبادل حراري  connecting tubeحجرة الخلط عبر أنبوب توصيل 
 جهاز التحويل

 
 2: عدد األشكال           12 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 GC 0001919: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31115/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3970/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/11/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 -3 باتريك لي بوت، -2 اوليفير ديكايوك، -1:  المخترعون] 72[

 فريدريك جوداس
ال اير ليكويد ، سوسيتي انونيم إديريكتوري  :  مالك البراءة] 73[

ال اكسبلويتيشن دي  ات كونسيل دي سورفيالنس بور ال اتودي ات 
 ، فرنساباريس  ،75341،  كواي دي اورساي 75، بروسيد جورج

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 3/04 

 :المراجع ] 56[
 - US 5475980 (AIR LIQUIDE SA  et al.) 19 
December 1995 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عملية ووحدة النتاج غازات هوائية مضغوطة بتقطيرالهواء عند درجة حرارة منخفضة] 54[
يتعلق االختراع بعملية لفصل الهواء بالتقطير عند درجة حرارة منخفضة، حيث يتم جعل كل الهواء فى ضغط عال، أعلى    :الملخص ] 57[

من   %50و  %10من الهواء، يشتمل على ما بين  11 بار من الضغط المتوسط، ويتم تعزيز جزء  10 إلى  5على األقل بما يتراوح من 
ثم يتم إرساله إلى مبادل حرارى، ويسيل جزء واحد على األقل عند الطرف البارد ويتم عندئذ  23ز بارد تيار الهواء عالى الضغط، فى ُمعزِّ 

إرساله إلى عمود واحد على األقل من نظام أعمدة، والجزء اآلخر من الهواء، فى الضغط العالى على األقل، يتمدد جزئياً على األقل فى 
من أحد أعمدة نظام األعمدة،  25، ويتم سحب تيار سائل واحد على األقل 100د متوسط الضغط ثم يتم إرساله إلى عمو 17 توربين كالود

ز البارد مع إحدى وسائل التشغيل التالية  2أ، 119، 119توربين تمدد  1:ويتم ضغطه وتبخيره فى خط التبادل الحرارى، ويتم إقران المعزِّ
  .المحرك الكهربائىتوليفة من توربين التمدد و  3أو   61محرك كهربائى 

 
  4: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر

 
 

 
 

  
 

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0001920GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30919/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7727/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                2006/02/07          60/765,988      
 مك سوين . في. سي -2 ،جورج سيمان -1:  المخترعون] 72[
 1601سيالنيز انترناشونال كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

الواليات  ،داالس 6034-75234 ،ويست أل بي جي فري وي
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/16 

 :المراجع ] 56[
- US 5300684 A (BENKALOWYCZ et al.) 05 
April 1994 
- US 5492603 A (GUALY et al.) 20 February 1996 
- US 6913734 B2 (BECKER et al.) 05 July 2005  
  

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 إيثيلين/ استخدام أبراج تجفيف مسبق في عملية أكسدة إيثان إلى حمض أسيتيك ] 54[
ويتمثل أحد المنتجات الثانوية عن . من خالل أكسدة اإليثان يتعلق االختراع الحالي بعملية يتم فيها إنتاج حمض األسيتيك :الملخص ] 57[

وكما هو موضح في هذه . أكسدة اإليثان في الماء، والذي عادةً ما تتم إزالته من العملية في نفس تيار حمض األسيتيك الخاص بالعملية
تم بصورة منفصلة استخالص الماء وحمض األسيتيك الوثيقة، تتم معالجة التيار المتدفق من مفاعل أكسدة اإليثان في برج تجفيف مسبق لي

 .وتيار غاز إلعادة تدويرها في مفاعل أكسدة اإليثان
 

 2: 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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 براءة اختراع ]12[
 0001920GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30919/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7727/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                2006/02/07          60/765,988      
 مك سوين . في. سي -2 ،جورج سيمان -1:  المخترعون] 72[
 1601سيالنيز انترناشونال كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

الواليات  ،داالس 6034-75234 ،ويست أل بي جي فري وي
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/16 

 :المراجع ] 56[
- US 5300684 A (BENKALOWYCZ et al.) 05 
April 1994 
- US 5492603 A (GUALY et al.) 20 February 1996 
- US 6913734 B2 (BECKER et al.) 05 July 2005  
  

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 إيثيلين/ استخدام أبراج تجفيف مسبق في عملية أكسدة إيثان إلى حمض أسيتيك ] 54[
ويتمثل أحد المنتجات الثانوية عن . من خالل أكسدة اإليثان يتعلق االختراع الحالي بعملية يتم فيها إنتاج حمض األسيتيك :الملخص ] 57[

وكما هو موضح في هذه . أكسدة اإليثان في الماء، والذي عادةً ما تتم إزالته من العملية في نفس تيار حمض األسيتيك الخاص بالعملية
تم بصورة منفصلة استخالص الماء وحمض األسيتيك الوثيقة، تتم معالجة التيار المتدفق من مفاعل أكسدة اإليثان في برج تجفيف مسبق لي

 .وتيار غاز إلعادة تدويرها في مفاعل أكسدة اإليثان
 

 2: 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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 براءة اختراع ]12[
 0001921GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31129/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9826/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي          2006/12/29    06127348.8            
 -3 ،روبيرتو رينالدي -2 ،بينزو جيوسيبي -1:  المخترعون] 72[

 لوسيانو ميتشيلين 
فيا ، . ال. آر. لي اولفين ايطاليا اسبازيل بو:   مالك البراءة] 73[

 ، إيطالياميالنو، 20124، 25، بيرجوليسي
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F26B 21/14, 3/08, 9/06, 3/02 

 :المراجع ] 56[
- GB 1178252 A (HEAD WRIGHTSON AND 
COMPANY LTD [GB]) 21 January 1970 
- US 5199184 A (ROSSE ROGER [CH]) 96 April 
1993 
  

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 عملية وجهاز لتجفيف بوليمر] 54[
 :بجهاز لتجفيف جسيمات بوليمر بواسطة غاز خامل يشتمل علىيتعلق االختراع الحالي   :الملخص ] 57[
في ظروف مميعة  غرفة تجفيف أولى، موضوعة على شبكة توزيع أولى، لها شكل حلقي حيث يتم اإلبقاء على البوليمر-

 بواسطة تيار أول من الغاز الخامل؛
غرفة تجفيف ثانية تشتمل على جسم أنبوبي يعمل داخل غرفة التجفيف األولى المذكورة ويبرز للخارج أسفل شبكة التوزيع  -

 .األولى المذكورة
 

 3: عدد األشكال          12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001922: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31235/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2940/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         30/90/2002 60/414.806     
 وارد . باتريك بي -2 ريتشارد جونز، جيه آر، -1:  المخترعون] 72[
. بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، ، 60555، وينفيلد  4101 الينوي،وارنفيل
 ميركيةاأل
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :نيف الدولي التص] 51[
Int. Cl.7:  F01K 23/10; F02C 7/143; F25J 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 6324867 B1 (RYBERG BRETT L ET AL) 04 
December 2001 
- US 6318065 B1 (PIERSON TOM L) 20 
November 2001 
 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

نظام لتقليل ابتعاث ثاني أكسيد الكربون وطريقة لتزويد القدرة لضغط مادة تبريد وقدرة كهربائية لعملية إسالة غاز هيدروكربوني ] 54[
 خفيف بواسطة حقن هواء مبرد إلى التربينات

عن طريق نظام وعملية تنتج يتعلق االختراع الراهن بنظام وطريقة من أجل إنتاج غازات هيدروكربونية خفيفة مسالة    :الملخص ] 57[
 . إلى الجو CO2 منتج غاز مسال بشكل أكثر فعالية مع تقليل ابتعاثات ثاني أكسيد الكربون 
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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[
 GC 0001922: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31235/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2940/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         30/90/2002 60/414.806     
 وارد . باتريك بي -2 ريتشارد جونز، جيه آر، -1:  المخترعون] 72[
. بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، ، 60555، وينفيلد  4101 الينوي،وارنفيل
 ميركيةاأل
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :نيف الدولي التص] 51[
Int. Cl.7:  F01K 23/10; F02C 7/143; F25J 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 6324867 B1 (RYBERG BRETT L ET AL) 04 
December 2001 
- US 6318065 B1 (PIERSON TOM L) 20 
November 2001 
 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

نظام لتقليل ابتعاث ثاني أكسيد الكربون وطريقة لتزويد القدرة لضغط مادة تبريد وقدرة كهربائية لعملية إسالة غاز هيدروكربوني ] 54[
 خفيف بواسطة حقن هواء مبرد إلى التربينات

عن طريق نظام وعملية تنتج يتعلق االختراع الراهن بنظام وطريقة من أجل إنتاج غازات هيدروكربونية خفيفة مسالة    :الملخص ] 57[
 . إلى الجو CO2 منتج غاز مسال بشكل أكثر فعالية مع تقليل ابتعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 
 1: عدد األشكال       20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001923: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30911/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9711/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         14/12/2006 06126093.1     
 دومينيكو فريدريكو مولدير:   المخترع] 72[
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[
 ، هولندا ذي هيج، اتش آر اس 2596، 30كاريل فان بيولندتالن ، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28F 9/22 ; F28D 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 1799471 A (HAROLD LEACH CHARLES) 
07 April 1931  
 

 
 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 تجميعة من ألواح حارفة ومانعات للتسرب وطريقة لتجميع مبادل حراري] 54[
بتجميعة من ألواح حارفة ومانعات للتسرب ليتم تركيبها وتثبيتها فى غالف مبادل حرارى، حيث يتعلق االختراع الحالى  :الملخص ] 57[

تشتمل هذه التجميعة على مجموعة من األلواح الحارفة الطولية، ومانعة تسرب طولية واحدة على األقل، وحيث تشتمل أيضاً هذه التجميعة 
ن باإلضافة لما تقدم على جدار يتم وضعه لكى يمتد فيم ا بين األلواح الحارفة المتباعدة عن بعضها البعض بمسافات فاصلة وذلك لكى تُكوِّ

اً جداراً مزدوجاً مع المبادل الحرارى بعد أن يتم التركيب والتثبيت، وحيث يتم وضع مانعة تسرب طولية واحدة على األقل فوق الجدار وبعيد
ار بصورة محكمة مانعة للتسرب على غالف المبادل الحرارى بعد أن يتم التركيب لكى يتم تعشيق الجد عن األلواح الحارفة الطولية وذلك

  .والتثبيت
 

   6: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 GC 0001924: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31108/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6114/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         20/04/2005 0503944     
 زافير ديلكوردي :   المخترع] 72[
،  ريودي تشاالنت، 100،  ال. سي. إي:   مالك البراءة] 73[

 ، فرنسارونتشين ، 59790
  العمار ابراهيم سليمان   : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B23H 7/26; C25C 3/16 

 :المراجع ] 56[
 - FR  2854906 A (ECL) 19 November 2004 
 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وسيلة وطريقة لتثبيت وتوصيل مصعد على عارضة مصعد لخلية تحليل كهربي لأللومنيوم] 54[
. يتعلق االختراع الحالي بوسيلة وطريقة لتثبيت وتوصيل مصعد على عارضة مصعد لخلية تحليل كهربي من األلومنيوم   :الملخص ] 57[

، 10(يشتمل على رافعتين ) ، 9(وعليه يحمل موصل ) 5(مثبتين إلى عارضة المصعد ) 8(بين خطافين ) 7(يتم وضع قضيب المصعد 
الذي يمكن أن يدير الرافعتين بين وضع شبك لمالمس قضيب المصعد مع ) 19(لولبي ومسمار ) أ17(، قضيبين محوريين جانبيين )11

 . عارضة المصعد ووضع تحرير
أو قضيب جانبي والمادة التي يتم منها تكوينها بحيث يكون التشوه المرن /أو رافعة و/يكون الشكل الهندسي لخطاف واحد على األقل و

 .كافياً عندما يتم إحكام ربط المسمار اللولبيلوسيلة التثبيت بالنسبة لعارضة المصعد 
بذلك، يمكن أن تعوض هذه الوسيلة تغير في موضع قضيب المصعد بواسطة العردة المرنة نحو موضعها غير المجهد، ويستمر بذلك 

 .الحفاظ على قضيب المصعد المذكور في تالمس بصورة ثابتة مع عارضة المصعد
 

   9: األشكال  عدد     27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001925: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31118/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/3110/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          18/12/2002 16073 02     
 -3 كالود فانفورين، -2 جويالمي جيراولت، -1:  المخترعون] 72[

 اليزابث كوزيني 
بليس دو شانسيلير  7الومنيوم بيشيني ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا،باريس ، سيدكس  16،  75218، اديناوير 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :ولي التصنيف الد] 51[
Int. Cl.7: B01D 51/10, 53/68; C25C 3/22 

 :المراجع ] 56[
- US 4065271 A (BOHM EBERHARD et al.) 27 
December 1977 
- FR 2626192 A (WALTHER & CIE AG) 28 July 
1989 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عملية وجهاز لمعالجة تدفقات من خلية الكتروليتية النتاج االلومنيوم] 54[
يتم فيها  (1) يتعلق االختراع بعملية وتجهيزة لمعالجة تدفقات غازية ُمنتجة بواسطة خلية إلكتروليتية واحدة على األقل    :الملخص ] 57[

 (12)تتضمن مفاعالً واحداً على األقل  (19 – 12 )لمعالجة إلى وسائل ل  (11)نقل التدفقات بواسطة مجرى نقل واحد على األقل 
لفصل األلومينا الخارجة من   (13)ووسيلة فصل  (16) الستخالص نواتج مفلورة متضمنة فى التدفقات بالتفاعل مع مسحوق األلومينا 

التدفقات قبل أن تتم معالجتها بحقن قطرات  ويتم طبقاً لالختراع تبريد .(14)عن جزء الغاز المتبقى وتتضمن وسيلة ترشيح (12)المفاعل 
ويوفر  .، وبتبخير المائع المذكور12)(واحدة على األقل موجودة قبل المفاعل  Pعند نقطة  (11) صغيرة مع مائع التبريد فى مجارى النقل 

 .االختراع وسيلة فعالة لتبريد التدفقات من خاليا إلكتروليتية بدون التأثير على تشغيله
 

    4: عدد األشكال      20 :الحماية  اصرعدد عن
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001926: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30814/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9279/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    60/850,127 
11/866.278 
60/828900 

05/10/2006 
02/10/2007 
10/10/2006 

 أمريكا        
 أمريكا        

 أمريكا        
 ازاك نيوودت :   المخترع] 72[
 26ايست  4111، . جليتش ال بي-كوتش:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،67201كانساس ، ويتشيتا، ستريت نورث
 ميركيةاأل
 العمار ابراهيم سليمان : يل الوك] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 3/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 03066213 A (NIKNAFS) 14 August 2008 
- US 5498376 A (ST LOUIS DANIEL M) 12 
Marsh 1996 
 

 
 
 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عناصر حشو عشوائية وعمود محتوى عليها] 54[
مقوسة و مجموعة  يتعلق االختراع الحالي بعنصر حشو عشوائي على شكل سرج مزود بعناصر جانبية متباعدة جانبيا و :الملخص ] 57[

ويمتد واحد على األقل من العناصر . من العناصر الضلعية الداخلية والخارجية التي تمتد من و بين العناصر الجانبية لكي تشكل حجم داخلي
 20العناصر الجانبية لكي يشكل حجم داخلي ويوضع جزئيا على األقل ضمن الحجم الداخلي بحيث يتم وضع حوالي    الضلعية األصغر من

  .   بالمائة على األقل من المساحة السطحية لعنصر الحشو داخل الحجم الداخلي
 

 27: عدد األشكال      41 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001926: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30814/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9279/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    60/850,127 
11/866.278 
60/828900 

05/10/2006 
02/10/2007 
10/10/2006 

 أمريكا        
 أمريكا        

 أمريكا        
 ازاك نيوودت :   المخترع] 72[
 26ايست  4111، . جليتش ال بي-كوتش:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،67201كانساس ، ويتشيتا، ستريت نورث
 ميركيةاأل
 العمار ابراهيم سليمان : يل الوك] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 3/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 03066213 A (NIKNAFS) 14 August 2008 
- US 5498376 A (ST LOUIS DANIEL M) 12 
Marsh 1996 

 
 
 
 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عناصر حشو عشوائية وعمود محتوى عليها] 54[
مقوسة و مجموعة  يتعلق االختراع الحالي بعنصر حشو عشوائي على شكل سرج مزود بعناصر جانبية متباعدة جانبيا و :الملخص ] 57[

ويمتد واحد على األقل من العناصر . من العناصر الضلعية الداخلية والخارجية التي تمتد من و بين العناصر الجانبية لكي تشكل حجم داخلي
 20العناصر الجانبية لكي يشكل حجم داخلي ويوضع جزئيا على األقل ضمن الحجم الداخلي بحيث يتم وضع حوالي    الضلعية األصغر من

  .   بالمائة على األقل من المساحة السطحية لعنصر الحشو داخل الحجم الداخلي
 

 27: عدد األشكال      41 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 GC 0001927: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31162/12: ى منح البراءة رقم قرار الموافقة عل
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9727/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     11/643,362 
07075832.1 
06025167.5 
60/864,116 
60/746,632 
60/911,179 

/CA06/00881 

2006/12/21 
2007/09/19 
2006/12/06 
2006/11/02 
2006/50/05 
2007/04/11 
2006/06/05 

 أمريكا   
     روبيواالمكتب ال   

  روبيواالمكتب ال
 أمريكا

 أمريكا 
 أمريكا 

 المكتب الدولي
. بيتر إي -2 االبن،. يوباين ، ستيفين دبل -1:  المخترعون] 72[

 برايدن،. مارك كيه -4 مانجنوس ،. ام. مارك ايه -3 جروننديجك ،
فوب  -7 فان بورن،. فريدريك آر -6 سييدمونير،. سييد آر -5

 فانس. فريدريك دبليو -9 سميث،. مايكل سي -8 دوبيوس،
ذى ادمينيستريتورز أوف ذا تولين  -1:  مالكو البراءة] 73[

، Tulane Avenue 1430 تولين افنيو 1430ند ،اديوكيشونال ف
New Orleans ،70112-3632 ،متحدة الواليات ال،  لويسيانا

 550ويست آدمز ستريت ، . يو اس جي انتيريورز انك -2 ميركية،األ
 ،Iايللينويl60661-3676 ،الواليات المتحدة األمريكية،  شيكاغو 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04B 1/98 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0216398 A1 (MANOS et al.) 04 
November 2004 
- US 3,402,909 A (ELY, JR.) 24 September 1968 
- US 3,390,856 A (VAN BUREN, JR.) 02 July 1968 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 يت عازلة للصوت لتثبيت سقف معلق على عوارض أرضيةدعامة تثب] 54[
يتعلق االختراع الحالي بدعامة تستخدم في العزل الصوتي لشبكة دعم سقف عن عضو إطار حيث تتضمن جسم مسطح  :الملخص ] 57[

ب من أجل العزل الصوتي يحتوي على تكوين شبكة مستقبلة وثقب تثبيت واحد على األقل، وعروة مرنة مثبتة في االتجاه المقابل لكل ثق
   .لمثبت يمر عبر الثقب إلى عضو اإلطار

 
   3: عدد األشكال      6 :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

 براءة اختراع ]12[
 0001928GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31131/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11020/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي              2007/06/12        2523764         
 جين مارك جالوسكي:   المخترع] 72[
، تشابيل لين، هاوسليزإنيوس يورب ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

 بريطانيا،  اف جي 7 43اس أو ، هامبشير، ليندهورست
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/220382 A1 (GALEWSKI JEAN-MARC 
[FR]) 04 November 2004 
  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عطريعملية إلزالة المكونات المتطايرة من بوليمر ألكيلين ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لنزع المكونات المتطايرة من بوليمر ألكيلين عطري، مثل االستيرين، وبشكل محدد،    :الملخص ] 57[

التي تسمح بإعادة تدوير جزء  (ii)يمكن فيها تقليل الكمية الكلية للماء المراد التخلص منها و (i)عملية باستخدام الماء كعامل استنصال 
التي تسمح بإعادة تدوير جزء على األقل  (iii)لماء على األقل كعامل استنصال، وتقليل متطلبات التعويض بالنسبة لعامل االستنصال، ومن ا

 .بدالً من التخلص منها )عن طريق خطوات إزالة المكونات المتطايرة(من مونومر ألكيلين العطري في الماء إلى عملية البلمرة 
 

 1: عدد األشكال           7 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001928GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31131/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11020/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي              2007/06/12        2523764         
 جين مارك جالوسكي:   المخترع] 72[
، تشابيل لين، هاوسليزإنيوس يورب ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

 بريطانيا،  اف جي 7 43اس أو ، هامبشير، ليندهورست
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/220382 A1 (GALEWSKI JEAN-MARC 
[FR]) 04 November 2004 
  
 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 عطريعملية إلزالة المكونات المتطايرة من بوليمر ألكيلين ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لنزع المكونات المتطايرة من بوليمر ألكيلين عطري، مثل االستيرين، وبشكل محدد،    :الملخص ] 57[

التي تسمح بإعادة تدوير جزء  (ii)يمكن فيها تقليل الكمية الكلية للماء المراد التخلص منها و (i)عملية باستخدام الماء كعامل استنصال 
التي تسمح بإعادة تدوير جزء على األقل  (iii)لماء على األقل كعامل استنصال، وتقليل متطلبات التعويض بالنسبة لعامل االستنصال، ومن ا

 .بدالً من التخلص منها )عن طريق خطوات إزالة المكونات المتطايرة(من مونومر ألكيلين العطري في الماء إلى عملية البلمرة 
 

 1: عدد األشكال           7 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001929: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30969/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2155/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/07/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مكتب األوربيال      01/08/2001 01306607.1     
هاري فان  -2 اريك جوهانز ماريا دي بور، -1:  المخترعون] 72[

اري فان  -4 فان ويجك،-ويلهلمينا كورنيليا فيرهوف -3 در هيجدن،
 زون 

، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج، راتش أ2596,30    كاريل فان بيلندتالن 

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07F 15/02, 15/06, 17/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 02028805 A (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V., NETH) 11 
April 2002 
- WO 0050470A ( EASTMAN CHEM CO) 31 
August 2000 
 

 
 محمد السماعيل: الفاحص 

 ليجاند وأنظمة حفازة منه لتصغير أصل اإلثيلين الي ألفا أوليفينات خطية] 54[
، عبارة عن مجموعة Z2، التي تكون مختلفة عن Z1، حيث (I)يمين بيريدين لها الصيغة إليجاندات مخلطة من مكرر    :الملخص ] 57[

تتضمن علي شق هيدروكربيل مخلط مستبدل اختياريا، أو مجموعة أريل مستبدلة اختياريا باالتحاد مع فلز،  Z2و  ؛أريل مستبدلة اختياريا
 بالفلز؛  وتكون مجموعة االريل المستبدلة اختياريا المذكورة مرتبطة تناسقيا بواسطة الكترونات الرابطة

 
أو  Feعبارة عن ذرة فلز مختارة من  Mحيث ، (I)ند له الصيغة ايمين بيريدين مخلطة تتضمن علي ليجا -من مكرر MXnمركبات معقدة 

Co ،n  و 3أو  2عبارة عن ،X ؛ مركبات معقدة مخلطة من عبارة عن هاليد، هيدروكربيل مستبدل اختيارياً، الكوكسيد، أميد، أو هيدريد
عبارة  Mرة عن ليجاند قد يدخل أوليفين؛ عبا Yحيث ، (I)تتضمن علي ليجاند له الصيغة  MYP.Ln+ [[NC-]qايمين بيريدين  -مكرر[

، تناسب األكسدة األصلية لذرة الفلز 3أو  2تساوي  p + qعبارة عن أنيون ال تناسقي و  -Co ،NCأو  Feعن ذرة فلز مختارة من 
باستخدام  ،من االثيليناوليفينات  ا، وطريقة النتاج االلف2أو  1صفر، =  nعبارة عن جزئ لويس متعادل مانح لالكترونات و  Lالمذكورة؛ 

 .المركبات المعقدة المذكورة
 

      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001930: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30906/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2177/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/08/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    17/08/2001 01306995.0     
 بيتر ارنولدي :   المخترع] 72[
، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30    كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 5/27, 7/148, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5849960 A (MURRAY BRENDAN 
DERMOT et al.) 15 December 1998 
- US 6187981 B1 ( GALPERIN LEONID B ET al.) 
13 February 2001 
- US 3830870 A (HARTER M et al.) 20 August 
1974 
- EP 0170182 A (BASF AG) 05 February 1986 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 بارافين خطي/  طريقة النتاج أوليفينات متفرعة من شحنة أوليفين ] 54[
بارافين خطي تتضمن على اوليفينات / طريقة النتاج اوليفينات متفرعة من شحنة مخلطة لعملية األيزومرة من أوليفين    :الملخص ] 57[

وزن تتضمن في مرحلة اولى على األيزومرة الهيكلية لألوليفينات الخطية % 50لى إ 5ذرات كربون على األقل بكمية من  7خطية بها 
الموجودة في شحنة األيزومرة، وفي مرحلة ثانية تتضمن على فصل الجزيئات المتفرعة والخطية التي فيها تكون الجزيئات المتفرعة 

راحل جديدة ومجموعات متحدة منها؛ وجهاز إلجرائها؛ واستخدام او بارافينية؛ م/ اوليفينية اساسا والجزيئات الخطية تكون أوليفينية و
 .العوامل الحفازة وما يشبه ذلك فيها؛ واستخدام األوليفينات المتفرعة التي تم الحصول عليها بواسطة هذه الطريقة

 
     9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001930: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30906/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2177/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/08/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    17/08/2001 01306995.0     
 بيتر ارنولدي :   المخترع] 72[
، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30    كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 5/27, 7/148, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5849960 A (MURRAY BRENDAN 
DERMOT et al.) 15 December 1998 
- US 6187981 B1 ( GALPERIN LEONID B ET al.) 
13 February 2001 
- US 3830870 A (HARTER M et al.) 20 August 
1974 
- EP 0170182 A (BASF AG) 05 February 1986 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 بارافين خطي/  طريقة النتاج أوليفينات متفرعة من شحنة أوليفين ] 54[
بارافين خطي تتضمن على اوليفينات / طريقة النتاج اوليفينات متفرعة من شحنة مخلطة لعملية األيزومرة من أوليفين    :الملخص ] 57[

وزن تتضمن في مرحلة اولى على األيزومرة الهيكلية لألوليفينات الخطية % 50لى إ 5ذرات كربون على األقل بكمية من  7خطية بها 
الموجودة في شحنة األيزومرة، وفي مرحلة ثانية تتضمن على فصل الجزيئات المتفرعة والخطية التي فيها تكون الجزيئات المتفرعة 

راحل جديدة ومجموعات متحدة منها؛ وجهاز إلجرائها؛ واستخدام او بارافينية؛ م/ اوليفينية اساسا والجزيئات الخطية تكون أوليفينية و
 .العوامل الحفازة وما يشبه ذلك فيها؛ واستخدام األوليفينات المتفرعة التي تم الحصول عليها بواسطة هذه الطريقة

 
     9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001931: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31164/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2806/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/07/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    02255284.8 
02255282.2 

29/70/2002 
29/07/2002 

بي ومكتب األورال
 بيومكتب األورال

انطوني   -2 جوهانيز  جوزيفوس دين  بوير، -1:  المخترعون] 72[
راما  كريشنا سيفا   -4 كليستينس   ديمتريادس، -3 توماس  كولي،

على  جوزيف  كوكس  -6 دجوري  هانز  زيجيسلنج، -5 جونتوري،
        روبيرت  نيقوالس  وورال، -8 ندرو  الفورد،روبيرت  ا -7 ،
 ميشاالكس  إفثيميو -9
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[
 هولندا ،  ذى هيج،اتش آر اس 2596، 30كاريل فان بيولندتالن ،
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B23K 13/01, 20/02, 9/32 

 :المراجع ] 56[
 - JP 2001009576 A 16 January 2001 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عملية مطورة للحام بالحرارة والتطريق] 54[
يتعلق االختراع الحالى بطريقة آلية للحام بالحرارة والتطريق ألنبوبيات تتضمن تسخين األطراف األنبوبية المراد وصلها   :الملخص ] 57[

، حيث يتم عند ذلك كبس ) S( فى غرفة لحام بينما يتم الحفاظ على األطراف األنبوبية المسخنة مصفوفة ومتوازية فى تباعد صغير
يتم متابعة مواضع األطراف األنبوبية بواسطة .بل بعضها البعض بينما يتم حقن غاز واقى مختزل فى الغرفة األطراف األنبوبية المسخنة مقا

كاميرات والتى يتم إقرانها الى نظام بيرومترى ومتابعة موضع والذى يضبط موضع األطراف األنبوبية بصورة آلية بالنسبة لبعضها البعض 
ية أثناء خطوة التسخين حتى يتم وصول األطراف األنبوبية الى درجة حرارة سابقة التحديد حيث يتم والحرارة المزودة الى األطراف األنبوب

المتابع بين األطراف األنبوبية ) S(والتى تتجاوز التباعد ) S+D(عند ذلك تحريك األطراف األنبوبية نحو بعضها البعض على مدى مسافة 
، بحيث يتم بشدة كبس األطراف األنبوبية مقابل بعضها البعض ويتم الحد من كمية ) D(أثناء خطوة التسخين بواسطة مسافة إضافية 

 .أو الداخلية لألطراف األنبوبية فى منطقة اللحام الى مستوى مقبول/الفلطحة الخارجية و
 

 6: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001932GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30931/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5630/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي             2004/12/31        04107077.2      
انا اليزابيث  -2 ،فوكو كورنيليس بيجلسما -1:  المخترعون] 72[

      ،اريند هوك - 4 ،جان لودجويجك ماريا ديريكس -3 ،ماريا اود
 انتونيو كيليندونك  فرانس جوريس -5
، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J; C10G; C07C 

 :المراجع ] 56[
- US 20040267070 A1 (JOHNSON et al.) 30 
December 2004 
- US 4572778 A1 (WARD) 25 February 1986 
- US 6278034 B1 (ESPINOZA et al.) 21 August 
2001 
- WO 03/004585 A1 (AGIP PETROLI S.P.A. et 
al.) 16 January 2003 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 عملية ومحفز للهدرجة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمحفز هدرجة مناسب بشكل خاص لهدرجة المركبات المشبعة باألكسجين في وحدة هدرجة في  :الملخص ] 57[

نيكل محمل على مادة %  20وتقل  عن %  5وهناك نموذج مفضل، حيث يشتمل المحفز على نسبة تزيد عن . تروبش –وحدة فيشر 
بنجاح بهدرجة المركبات المشبعة باألكسجين التي تميل لسبب أو آخر إلفساد أي  حيث يقوم المحفز. حاملة من األلومينا واسعة المسام

وعالوة على هذا، فإن درجة الحرارة التي يحدث عندها التحليل غير المرغوب فيه . محفز في وحدة هدرجة بعد االنتهاء من التشغيل
بالنسبة ألحد المحفزات التي تم الكشف عنها في هذا الطلب عنها بالهيدروجين للبرافينات طويلة السلسلة وتحولها إلى ميثان، تكون أعلى 

 .وهذا يسمح بتشغيل وحدة الهدرجة عند درجة حرارة أعلى. بالنسبة ألي محفز معروف يمكن المقارنة به
 

            8 :الحماية  عدد عناصر
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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.

135نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001932GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30931/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5630/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي             2004/12/31        04107077.2      
انا اليزابيث  -2 ،فوكو كورنيليس بيجلسما -1:  المخترعون] 72[

      ،اريند هوك - 4 ،جان لودجويجك ماريا ديريكس -3 ،ماريا اود
 انتونيو كيليندونك  فرانس جوريس -5
، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J; C10G; C07C 

 :المراجع ] 56[
- US 20040267070 A1 (JOHNSON et al.) 30 
December 2004 
- US 4572778 A1 (WARD) 25 February 1986 
- US 6278034 B1 (ESPINOZA et al.) 21 August 
2001 
- WO 03/004585 A1 (AGIP PETROLI S.P.A. et 
al.) 16 January 2003 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 عملية ومحفز للهدرجة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمحفز هدرجة مناسب بشكل خاص لهدرجة المركبات المشبعة باألكسجين في وحدة هدرجة في  :الملخص ] 57[

نيكل محمل على مادة %  20وتقل  عن %  5وهناك نموذج مفضل، حيث يشتمل المحفز على نسبة تزيد عن . تروبش –وحدة فيشر 
بنجاح بهدرجة المركبات المشبعة باألكسجين التي تميل لسبب أو آخر إلفساد أي  حيث يقوم المحفز. حاملة من األلومينا واسعة المسام

وعالوة على هذا، فإن درجة الحرارة التي يحدث عندها التحليل غير المرغوب فيه . محفز في وحدة هدرجة بعد االنتهاء من التشغيل
بالنسبة ألحد المحفزات التي تم الكشف عنها في هذا الطلب عنها بالهيدروجين للبرافينات طويلة السلسلة وتحولها إلى ميثان، تكون أعلى 

 .وهذا يسمح بتشغيل وحدة الهدرجة عند درجة حرارة أعلى. بالنسبة ألي محفز معروف يمكن المقارنة به
 

            8 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 GC 0001933: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30913/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8115/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    12/04/2006 06112523.3     
        فرانسيسكو جوهان ارنولدو مارتين، -1:  المخترعون] 72[
 -مانفريد هينريك شميتز -4 تيكسون الو، -3 اوفي هيرفيج، -2

 جويب
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[
 هولندا، الهاي ،أتش ار  2596، 30كاريل فان بيالندتالن ، 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28F 9/02, F28D7/02, C01B 3/36, C01B 
3/38, C10J 3/82 

 :المراجع ] 56[
- US 4029054 A (SCHUURMAN ET AL) 14 June 
1977 
- US 3610329 A ( FERDINAND MARKERT et al.) 
05 October 1971 
- GB 1336716 A (BRITISH NUCLEAR DESIGN 
CONSTRUCTION LTD; ENGLISG ELECTRIC 
CO LTD) 07 November 1973 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 جهاز وعملية لتبريد الغاز الساخن] 54[
  :-  يتعلق االختراع الحالي بجهاز لتبريد الغاز الساخن والذي يشتمل على :الملخص ] 57[
لكي يتم ) 3(على وسط تبريد أول ومدخل ، في حالة التشغيل،والتي تشتمل) 2(تم تزويده بحجيرة لوسط التبريد ) 1(اء رأسي مطول وع) أ(

يتم تزويده أيضاً بمدخل ) 1(والوعاء المذكور ، لتفريغ وسط التبريد األول المستخدم) 4(إمداد وسط التبريد األول بالماء العذب ومخرج 
في )  7(تم وضع أنبوب التبادل الحراري ، واحد على األقل) 7(وأنبوب تبادل حراري ، للغاز الذي تم تبريده) 6(للغاز الساخن ومخرج ) 5(

 ؛الذي تم تبريدهالخاص بالغاز ) 6(الخاص بالغاز الساخن والمخرج ) 5(والتي تربط عن طريق المائع المدخل ) 2(حجيرة وسط التبريد 
مفتوحة من نهايتها تم وضعها رأسياً بشكل مركزي بحيث يتم ) 8(بوصلة نازلة ) 2(تم أيضاً تزويد حجيرة وسط التبريد المذكورة) ب(

 ؛)10(وجدار الوعاء ) 8(بين الوصلة النازلة ) 9(في الحيز ) 7(وضع أنبوب التبادل الحراري المذكور 
تم تزويده بوسيلة ) 12(حيث أن لوح األنبوب ) 12(في لوح األنبوب ) 11(عند نهايته العليا )  7(الحراري يتم تركيب أنبوب التبادل ) ج(
لتفريغ وسط التبريد ) 14(ووسيلة ) 7(من أنبوب المبادل الحراري ) 11(إلدخال وسط التبريد الثاني في النهاية العليا الخارجية )  13(

جة الحرارة لوسط التبريد الثاني الذي تم استخدامه ووسيلة إعادة تدوير وسط التبريد الثاني عبر لخفض در) 15(الثاني المستخدم ووسيلة 
 . )7(من لوح المبادل الحراري ) 11(حتى النهاية العليا الخارجية ) 13(الوسيلة 

 
    4: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001934: رقم البراءة ] 11[

 
        2012/18      14/11/2012: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31236/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012:تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 65/5672/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/01/2006: الطلب تاريخ تقديم ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان        2005/01/13 2005-6338
كاوريو تاكاناشي،  -2ياسوهيرو اوجاوا،   -1: المخترعون ] 72[
 ريويتشي ايماي -4كونيو جوتو،  -3
، 33-5ميتال اندستريز، ،  سوميتومو -:  مالك البراءة ] 73[

Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi ،541-
0041 ،Osaka،فالوريك مانيزمان اويل اند جاز فرانس ،  -2، يابان

 ، اولنوي ايميريس ، فرنسا 59620، رو اناتول فرانس ،  54
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 15/04; C23C 24/04; F16B 33/06( 

 :المراجع ] 56[
 - EP 1211451 A (SUMITOMO METAL IND [JP] 

05 June 2002 
 - US 5906 399 A (THIERRY NOEL, SEBOURG, 

FRANCE) 25 May 1999  
 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية] 54[
تشتمل على جزء ذكـري  steel pipesألنابيـب فوالذية  threaded jointاالختـراع الراهـن بوصلـة ملولبــة يتعلـق :   الملخص ] 57[

pin 1  وجزء أنثـويbox 2  لكل منهمــا جزء ملولبthreaded portion 3 ب وجــزء تـالمـس معدنـي غيـر ملولـب 3أ أو
unthreaded metal-to-metal contact portion 4 ي صورة سطوح تالمس تتالمس مع بعضها البعض عند تركيب ب ف4أ أو

 lowerبطبقة سفلية  2واألنثوي  1ب لواحد على األقل من الجزأين الذكري 4ب و3أو /أ و4أ و3ويتم طالء سطوح التالمس . الوصلة
layer  من طليـة مزلـِّقة صلبـةsolid lubricating coating بريتيد الموليبديوم تحتوي على مسحوق مزلق صلب مثل ثاني ك

molybdenum disulfide ، ثاني كبريتيد التنغستنtungsten disulfide  أو الجرافيتgraphite  ومـادة رابـطـةbinder  مـثـل
 solidآخر وطبقـة علويـة من طليـة صلبـة واقيـة مـن التآكـل  organic resinأو راتنـج عضـوي  epoxy resinراتنج إبوكسـي 

corrosion protective coating يتم تكوينها من راتنج عضوي ال يحتوي على جسيمات صلبة. 
 

  3:  عدد األشكال     10: عدد عناصر الحماية 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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[
 GC 0001934: رقم البراءة ] 11[

 
        2012/18      14/11/2012: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31236/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/03/2012:تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 65/5672/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/01/2006: الطلب تاريخ تقديم ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان        2005/01/13 2005-6338
كاوريو تاكاناشي،  -2ياسوهيرو اوجاوا،   -1: المخترعون ] 72[
 ريويتشي ايماي -4كونيو جوتو،  -3
، 33-5ميتال اندستريز، ،  سوميتومو -:  مالك البراءة ] 73[

Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi ،541-
0041 ،Osaka،فالوريك مانيزمان اويل اند جاز فرانس ،  -2، يابان

 ، اولنوي ايميريس ، فرنسا 59620، رو اناتول فرانس ،  54
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 15/04; C23C 24/04; F16B 33/06( 

 :المراجع ] 56[
 - EP 1211451 A (SUMITOMO METAL IND [JP] 

05 June 2002 
 - US 5906 399 A (THIERRY NOEL, SEBOURG, 

FRANCE) 25 May 1999  
 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية] 54[
تشتمل على جزء ذكـري  steel pipesألنابيـب فوالذية  threaded jointاالختـراع الراهـن بوصلـة ملولبــة يتعلـق :   الملخص ] 57[

pin 1  وجزء أنثـويbox 2  لكل منهمــا جزء ملولبthreaded portion 3 ب وجــزء تـالمـس معدنـي غيـر ملولـب 3أ أو
unthreaded metal-to-metal contact portion 4 ي صورة سطوح تالمس تتالمس مع بعضها البعض عند تركيب ب ف4أ أو

 lowerبطبقة سفلية  2واألنثوي  1ب لواحد على األقل من الجزأين الذكري 4ب و3أو /أ و4أ و3ويتم طالء سطوح التالمس . الوصلة
layer  من طليـة مزلـِّقة صلبـةsolid lubricating coating بريتيد الموليبديوم تحتوي على مسحوق مزلق صلب مثل ثاني ك

molybdenum disulfide ، ثاني كبريتيد التنغستنtungsten disulfide  أو الجرافيتgraphite  ومـادة رابـطـةbinder  مـثـل
 solidآخر وطبقـة علويـة من طليـة صلبـة واقيـة مـن التآكـل  organic resinأو راتنـج عضـوي  epoxy resinراتنج إبوكسـي 

corrosion protective coating يتم تكوينها من راتنج عضوي ال يحتوي على جسيمات صلبة. 
 

  3:  عدد األشكال     10: عدد عناصر الحماية 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براءة اختراع ]12[
 0001932GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30931/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5630/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي             2004/12/31        04107077.2      
انا اليزابيث  -2 ،فوكو كورنيليس بيجلسما -1:  المخترعون] 72[

      ،اريند هوك - 4 ،جان لودجويجك ماريا ديريكس -3 ،ماريا اود
 انتونيو كيليندونك  فرانس جوريس -5
، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J; C10G; C07C 

 :المراجع ] 56[
- US 20040267070 A1 (JOHNSON et al.) 30 
December 2004 
- US 4572778 A1 (WARD) 25 February 1986 
- US 6278034 B1 (ESPINOZA et al.) 21 August 
2001 
- WO 03/004585 A1 (AGIP PETROLI S.P.A. et 
al.) 16 January 2003 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 عملية ومحفز للهدرجة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمحفز هدرجة مناسب بشكل خاص لهدرجة المركبات المشبعة باألكسجين في وحدة هدرجة في  :الملخص ] 57[

نيكل محمل على مادة %  20وتقل  عن %  5وهناك نموذج مفضل، حيث يشتمل المحفز على نسبة تزيد عن . تروبش –وحدة فيشر 
بنجاح بهدرجة المركبات المشبعة باألكسجين التي تميل لسبب أو آخر إلفساد أي  حيث يقوم المحفز. حاملة من األلومينا واسعة المسام

وعالوة على هذا، فإن درجة الحرارة التي يحدث عندها التحليل غير المرغوب فيه . محفز في وحدة هدرجة بعد االنتهاء من التشغيل
بالنسبة ألحد المحفزات التي تم الكشف عنها في هذا الطلب عنها بالهيدروجين للبرافينات طويلة السلسلة وتحولها إلى ميثان، تكون أعلى 

 .وهذا يسمح بتشغيل وحدة الهدرجة عند درجة حرارة أعلى. بالنسبة ألي محفز معروف يمكن المقارنة به
 

            8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001935GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 31192/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2695/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/06/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب الخليجي          2003/03/01                   2526         
 أمريكا          2002/03/01                 10/085,161 

 شميتز . اندرو دي:  المخترع] 72[
 49، . انك سينتيفك ديزاين كومباني ،:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، ليتل فيري، 1910-07643جي أن ، أندستريال أفنيو
 المتحدة االمريكية

 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/58, 23/56, 23/48, 23/50, 23/08, 
23/02, 21/04; B01D 11/00; B01F 1 /00; C01G 3 /00, 
5/00; C22B 15/00, 21/00, 35/00, 58/00, 61/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/15333 A1 (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.) 23 March 
2000 
- US 4530910 A (MROSS et al.) 23 July 1985 
- US 4797279 A (ALVARADO CENDAN et al.) 
10 January 1989 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تحضير مادة حاملة لمحفِّز لعملية تحضير أكسيد اإليثيلين] 54[
 .الحرارية لمادة حاملة لمحفز ألكسيد اإليثيلين وبمحفِّز من الفضة يتم تحضيره منها-يتعلق االختراع بالمعالجة المائية :الملخص ] 57[
 

       12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001936GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31190/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3298/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2003/09/03            60/499,841     
 أمريكا                     2003/09/03     60/499,839       

. إدوارد أر -2 ، جونسون. مارفين ام -1: المخترعون] 72[
 جايتس. سين سي -3 ،بترسون

ريسينت سي 200سينفيولز انترناشيونال ، انك ، :  مالك البراءة ]73[
الواليات المتحدة ، 75201،تكساس، داالس،  1801 كورت سويت

 االمريكية
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : B01J 31/00, 37/00, 21/04, 21/08, 21/12, 
21/14, 23/00, 23/02, 23/06, 23/08, 23/40, 23/42, 
20/00 

 :المراجع ] 56[
- US3867309A (MOBI) 18 February 1975 
- US5356851A (INSF) 18 October 1994 
- US6459008B1 (BEIJ-N et al.) 01 October 2002 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تركيبة محفز الداء عملية الهدرجة] 54[
يتعلق االختراع الحالى بصفة عامة بتركيبة وطريقة لتحضير محفز ألداء عملية هدرجة إنتقائية للطور السائل من مركبات  :الملخص ] 57[

 األلكاين إلى مركبات األلكين ذات إنتقائية عالية لمركبات األلكين بالنسبة لمركبات الكان، وتحويل ألكاين عالى، ونشاط تحفيزى متواصل
 .ب على مادة حاملة دقائقية7أو المجموعة /ب، و2أو المجموعة /ب، و1ومعزز من المجموعة  8جموعة يحتوى على معدن من الم

 
              15 :الحماية  عدد عناصر
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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.

139نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001936GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31190/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3298/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2003/09/03            60/499,841     
 أمريكا                     2003/09/03     60/499,839       

. إدوارد أر -2 ، جونسون. مارفين ام -1: المخترعون] 72[
 جايتس. سين سي -3 ،بترسون

ريسينت سي 200سينفيولز انترناشيونال ، انك ، :  مالك البراءة ]73[
الواليات المتحدة ، 75201،تكساس، داالس،  1801 كورت سويت

 االمريكية
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : B01J 31/00, 37/00, 21/04, 21/08, 21/12, 
21/14, 23/00, 23/02, 23/06, 23/08, 23/40, 23/42, 
20/00 

 :المراجع ] 56[
- US3867309A (MOBI) 18 February 1975 
- US5356851A (INSF) 18 October 1994 
- US6459008B1 (BEIJ-N et al.) 01 October 2002 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تركيبة محفز الداء عملية الهدرجة] 54[
يتعلق االختراع الحالى بصفة عامة بتركيبة وطريقة لتحضير محفز ألداء عملية هدرجة إنتقائية للطور السائل من مركبات  :الملخص ] 57[

 األلكاين إلى مركبات األلكين ذات إنتقائية عالية لمركبات األلكين بالنسبة لمركبات الكان، وتحويل ألكاين عالى، ونشاط تحفيزى متواصل
 .ب على مادة حاملة دقائقية7أو المجموعة /ب، و2أو المجموعة /ب، و1ومعزز من المجموعة  8جموعة يحتوى على معدن من الم

 
              15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001937GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31188/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4252/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي          2004/02/12         04003164.3       
           ،ميركو تاروزو -2 ،ارمانو فيليبي -1:  المخترعون] 72[
 انريكو ريزي  -3
 فيا جوليو، . ايه. ميثانول كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[

 ، سويسراانو غبيسو لو،  6900-سي اتش ، 6، بوكوبيلي
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : B01J 8/02; F28D 9/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5869011 A (LEE JING MING) 09 February 
1999 
- EP 1221339 A (METHANOL CASALE SA) 10 
July 2002 
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 مفاعل كيميائي ذو تساوى حراري كاذب للتفاعالت الكيميائية غير المتجانسة] 54[
على غالف  يتعلق االختراع الحالي بمفاعل كيميائي ذى تساوى حراري كاذب للتفاعالت الكيميائية غير المتجانسة يشتمل :الملخص ] 57[

اسطواني إلى حد كبير  مغلق عند الطرفين المتقابلين بقاعدتين مناظرتين، علوية وسفلية، ومنطقة تفاعل تحتوي على طبقة حفزية واحدة 
على األقل ومبادل حراري أنبوبي واحد على األقل مخصص ليقطعه مائع تشغيل للتبادل الحراري، على إمتداد إتجاه محدد مسبقاً ويوجد في 

 .لطبقة الحفزية المذكورةا
 

 7 :عدد األشكال              8: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001938: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30914/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9447/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          09/11/2006 60/865.126     
 جون ماك :  المخترع] 72[
بوالريس  3فلور تكنولوجيز كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  92698سي ايه ، اليسو فيجو ، وي
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 7/00 ;  F25J 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0221447 A1 (MEALEY) 04 December 
2003 
- WO 2006/014242 A1 (MAK) 09 February 2006 
- US 4743282 A (MEHRA) 10 May 1988 
- US 2006/0089519 A1 (STEEL et al.) 27 April 
2006 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 تشكيالت وطرق لفصل ناتج تكثيف الغاز من خالئط الهيدروكربونات ذات الضغط العالي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتشكيالت وطرق موضحة لمعالجة الغاز التي تستخدم وسيلة امتصاص تتم إعادة إرجاعها وتتلقى  :الملخص ] 57[

ى وسيلة االمتصاص أيضاً وسط نزع يكون عبارة عن جزء على األقل متشكل وتتلق. التغذية بالهيدروكربونات في الحالة السائلة والمتبخرة
قل متشكالً من جزء سائل من الجزء العلوي من جزء البخار في الجزءالعلوي لوسيلة التثبيت وتتلقى أيضاً وسط غسيل يكون على اال

االمتصاص عند درجة حرارة بالقرب من أو حتى أدنى من  كثر تفضيالً، أن يتم االحتفاظ بالجزء العلوي لوسيلةاومن األ. لوسيلة التثبيت 
  .  نقطة تميؤ تيار التغذية

 
    3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001938: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30914/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9447/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          09/11/2006 60/865.126     
 جون ماك :  المخترع] 72[
بوالريس  3فلور تكنولوجيز كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  92698سي ايه ، اليسو فيجو ، وي
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 7/00 ;  F25J 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0221447 A1 (MEALEY) 04 December 
2003 
- WO 2006/014242 A1 (MAK) 09 February 2006 
- US 4743282 A (MEHRA) 10 May 1988 
- US 2006/0089519 A1 (STEEL et al.) 27 April 
2006 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 تشكيالت وطرق لفصل ناتج تكثيف الغاز من خالئط الهيدروكربونات ذات الضغط العالي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتشكيالت وطرق موضحة لمعالجة الغاز التي تستخدم وسيلة امتصاص تتم إعادة إرجاعها وتتلقى  :الملخص ] 57[

ى وسيلة االمتصاص أيضاً وسط نزع يكون عبارة عن جزء على األقل متشكل وتتلق. التغذية بالهيدروكربونات في الحالة السائلة والمتبخرة
قل متشكالً من جزء سائل من الجزء العلوي من جزء البخار في الجزءالعلوي لوسيلة التثبيت وتتلقى أيضاً وسط غسيل يكون على اال

االمتصاص عند درجة حرارة بالقرب من أو حتى أدنى من  كثر تفضيالً، أن يتم االحتفاظ بالجزء العلوي لوسيلةاومن األ. لوسيلة التثبيت 
  .  نقطة تميؤ تيار التغذية

 
    3: 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
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 براءة اختراع ]12[
 0001939GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31133/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10481/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان              2007/03/29       2007-087734       
 اليابان               2007/12/19           2007-327759 

 كانجي كواهارا  -2 ،ماساشي يوكوتا -1:  المخترعون] 72[
 ،  1-27كومباني ، ليمتد ،  سوميتومو كيميكال:  مالك البراءة] 73[

 اليابان،  8260-104طوكيو ، كو -تشو، كوم-2شينكاوا 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 249/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4141896 A (IMMEL OTTO et al.) 27 
February 1979 
  

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة الستخالص أكسيم سيكلوهكسانون] 54[
بأكسيم سيكلوهكسانون سائل أ يتم تبخيره بالحرارة للحصول على غاز أكسيم سيكلوهكسانون غاز يتعلق االختراع الحالي  :الملخص ] 57[
ويتم بعد ذلك استخالص أكسيم  ويتم تقطير المادة المتبقية ج تحت ضغط منخفض عن الضغط المستخدم عند التبخير بالحرارة، 1أ

 . الموجود في المادة المتبقية ج 2سيكلوهكسانون أ
 

 3: عدد األشكال          6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001940: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33558/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6968/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[

 أمريكا         29/09/2005 60/722624     
                      ، -جاي بارثيبان الكشمان  -1:  المخترعون] 72[
                                   مادهاف فاساىثافادا، -3 جيمس كووالسكي، -2
 كين تونج-وي -6 آالن إدوارد رويس، -5 ياتيندرا جوشي، -4
، Lichtstrasse 35ه جي ، نوفارتيس اي:   مالك البراءة] 73[

4056 ،Switzerland - Baselسويسرا ، 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:A61K 31 

 :المراجع ] 56[
 - Ahren BO et al. Improved Meal-Related β-Cell 
Function and Insulin Sensitivity by the Dipeptidyl 
Peptidase-IV Inhibitor Vildagliptin in Metformin-
Treated Patients With Type 2 Diabetes Over 1 
Year, Diabetes Care, August 2005 
- WO 2006078593 A2 (NOVARTIS AG) 27 July 
2006 
- WO 2006047248 A1 (NOVARTIS AG) 04 May 
2006 
- WO 2004110422 A1 (RANBAXY 
LABORATORIES LIMITED) 23 December 2004 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 IVصياغة تتضمن مثبط ثاني ببتيديل ببتيداز ] 54[
بشكل مفضل فيلداجلبتين وميتفورمين، ) IV )DPP IVيداز يتعلق هذا االختراع بصياغة تتضمن مثبط ثانى ببتيديل ببت   :الملخص ] 57[

 .إلى أقراص تتضمن مثل هذه الصياغات وبعمليات لتحضيرها
 

      51 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001941GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32447/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 01/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6026/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
ة    اسم الدول] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 كوريا الجنوبية         2005/04/01      10-2005-0027756
 كوريا الجنوبيه         2005/06/22     10-2005-0053761 
 كوريا الجنوبية         2005/09/15      10-2005-0085980
 كوريا الجنوبية          2005/12/13      10-2005-0122361

هيي  -3 ،هيون جو ييم -2 ،هي كيم-كيونج -1:  المخترعون] 72[
جونغ سونغ  -6، سونج هو كيم -5 ،جي يونج كيم -4 ،هان وون
     ،كي دونج كو -9 ،دونج تشول ليم -8 ،جونغ كيم-مين -7، كوه
سيونج تشيول  -12 ،هاي جين كيم -11 ،سونجسوب كيم -10

جيون تاي  -15 ،هو ييوم-زي -14 ،تشيونج هور -جوون  -13،وب
وه هوان  -18 ،سانج يونج هونج -17 ،ييو جون-دونج  -16، كيم

 سيوك لي -تشانج -19 ،كوون
ال جي اليف سينسيز، ليمتد ، ال جي توين :  مالك البراءة] 73[

سيول،  جو، -نج، يونج ديونج بودو-يوديو 20تاور،إيست تاور، 
 كوريا الجنوبية،سيول ، 150-010

 الدكتور حسن المال الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- W0 2004/064778 A2 (MERCK & CO. INC) 05 
August 2004 
- W0 03/082317 A2 (MERCK & CO. INC) 09 
October 2003 
- W03/057144 A2 ( GUI F ORD PMARMA 
CEUTICALS) 17 July 2003 
- W0 O3/037327 A! (F.HOFFMAN-LA-ROCHE 
AG) 08 May 2003 
 - W0 2005/082849 AI (TRUSTEES OF TUFTS 
COLLEGE) 09 September 2005 

 
 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 صيدلية تحتوي عليها كمقوم فعال، وطرق تحضيرها، ومستحضرات 4-مركبات مثبطة لثنائي ببتيديل ببتيداز] 54[
و طرق تحضيرها و ،  DPP-IV)( 4- يتعلق هذا اإلختراع بمركبات جديدة لها فعالية تثبيط جيد ضد ببتيديل ببتيداز  :الملخص ] 57[

 .مستحضرات صيدلية تحتوي عليها كمقوم فعال
 

 25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001942: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30813/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3869/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    0311700 
0407538 

07/10/2003 
07/07/2004 

 فرنسا         
 فرنسا        

          ابيل روسيت، -2 فيليب تاليهاديس، -1:  المخترعون] 72[
   ارماند جابريل، -5 كارليس،-فاليري باكو -4 فيرونيك لورنت، -3
 بيير الماز -ايري -6
يلير بليس دو تشانس ،7الومنيوم بيشيني ، :   مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 16دي اي اكس سي أي   75218،  ادينايور
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B22F 3/00; B28B 3/00; C04B 35/00, 
35/26, 35/64; C22C 29/12; C25B 11/04; C25C 3/12, 
7/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/31089 A (ALCOA INC.) 03 May 2001 
- US 4089681 A (GUEUSSIER et al.) 16 May 1978 
 

 
 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 أنود خامل إلنتاج األلومنيوم بالتحليل الكهربائي في حمام منصهر وطريقة لصنع هذا األنود] 54[
م ليشكِّل كل أو جزء من أنود :الملخص ] 57[ إلنتاج األلومنيوم بالتحليل الكهربائي فى حمام  يتعلق االختراع بعملية لصنع جزء صلب مصمَّ

منصهر، يحتوى على سبيكة معدنية خزفية متشكلة من أكسيد معدني واحد على األقل مثل أكسيد مخلوط ذو تركيبة سباينل، وطور معدني 
المذكور  R، ويكون المعدن فى صورة كاتيون فى تركيبه الكيميائي Rوبه يستخدم اكسيد مخلوط يحتوى على معدن    ,واحد على األقل

وهذه . قابالً لالختزال بصورة كلية أو جزئية بواسطة عملية اختزال أثناء عملية التصنيع، لكي يشكِّل كل أو جزء من الطور المعدني المذكور
 .العملية يمكن أن تعطي سبيكة معدنية خزفية بتوزيع منتظم للجسيمات المعدنية الدقيقة

 
 2: عدد األشكال      46 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001942: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30813/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3869/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    0311700 
0407538 

07/10/2003 
07/07/2004 

 فرنسا         
 فرنسا        

          ابيل روسيت، -2 فيليب تاليهاديس، -1:  المخترعون] 72[
   ارماند جابريل، -5 كارليس،-فاليري باكو -4 فيرونيك لورنت، -3
 بيير الماز -ايري -6
يلير بليس دو تشانس ،7الومنيوم بيشيني ، :   مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 16دي اي اكس سي أي   75218،  ادينايور
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B22F 3/00; B28B 3/00; C04B 35/00, 
35/26, 35/64; C22C 29/12; C25B 11/04; C25C 3/12, 
7/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/31089 A (ALCOA INC.) 03 May 2001 
- US 4089681 A (GUEUSSIER et al.) 16 May 1978 

 
 
 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 أنود خامل إلنتاج األلومنيوم بالتحليل الكهربائي في حمام منصهر وطريقة لصنع هذا األنود] 54[
م ليشكِّل كل أو جزء من أنود :الملخص ] 57[ إلنتاج األلومنيوم بالتحليل الكهربائي فى حمام  يتعلق االختراع بعملية لصنع جزء صلب مصمَّ

منصهر، يحتوى على سبيكة معدنية خزفية متشكلة من أكسيد معدني واحد على األقل مثل أكسيد مخلوط ذو تركيبة سباينل، وطور معدني 
المذكور  R، ويكون المعدن فى صورة كاتيون فى تركيبه الكيميائي Rوبه يستخدم اكسيد مخلوط يحتوى على معدن    ,واحد على األقل

وهذه . قابالً لالختزال بصورة كلية أو جزئية بواسطة عملية اختزال أثناء عملية التصنيع، لكي يشكِّل كل أو جزء من الطور المعدني المذكور
 .العملية يمكن أن تعطي سبيكة معدنية خزفية بتوزيع منتظم للجسيمات المعدنية الدقيقة

 
 2: عدد األشكال      46 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001943GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31127/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9860/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2006/12/21         11/644,596       
 نيلسون . كريستوفر آر:   المخترع] 72[ 
 550،  يونايتد ستيتس جيبسوم كومباني:   مالك البراءة] 73[

الواليات ، شيكاغو، 3676-60661أي أل ، ويست أدام ستريت
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B23B 13/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4931211 A (MARTENSON et al.) 05 June 
1990 
- US 5964934 A (ENGLERT) 12 October 1999 
- US 4388366 A (ROSATO et al.) 14 June 1983 
  
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية تلدين برليت ممدد] 54[
يتعلق هذا االختراع بطريقة لتخفيض متطلبات الماء للبرليت الممدد والتي تتضمن الحصول على شبكة هزازة محملة على  :الملخص ] 57[

الممدد فوق الشبكة متجهاً نحو حارق بالمعدل الذي يسخن البرليت  ويتحرك البرليت. زاوية ووضع البرليت الممدد على الشبكة الهزازة
ويتعلق نموذج آخر من هذا االختراع . ثم يتحرك البرليت الممدد بعيداً عن الحارق ويترك ليبرد. الممدد إلى درجة حرارة تكفي لتلدينه

اله، ثم تحضير مالط من نصف هيدرات كبريتات وتتضمن الطريقة تلدين البرليت بالطريقة الموصوفة أع. بطريقة لعمل منتج جبسي
وهذه العملية تفيد بشكل خاص . ويتم تشكيل المالط إلى شكل المنتج الجبسي وتركه ليتصلد. كالسيوم، وإضافات، وماء، والبرليت الملدن

 .في صنع ألواح الجبس واأللواح الصوتية التي تستفيد من استخدام المواد خفيفة الوزن
 

 2: عدد األشكال              13 :ماية الح عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001944GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31849/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1489/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/07/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[
 المكتب األوروبي            2000/07/14        00115287.5     
 -3 ،سونيا ماريا بولي -2 ،تورستين هوفمان -1:  المخترعون] 72[

 اندري ساليت  -4 ،باتريك شنيدر
 124 ،الروش ايه جي –اف هوفمان :  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 213/76, 213/82, 401/04; A61K 
31/44; A61P 25/22, 25/24 

 :المراجع ] 56[
- Y. Ikeura et al. Potent NK1 Receptor Amagonists: 
Synthesis and Antagonistic Activity of Various 
Heterocycles with an 
N-[3,5-Bis(trifluorornethyl)benzyl]-N-
methylcarbamoyl Substituent. Chem. Pharmi. Bull. 

نوف النصبان: لفاحص ا   
 بيريدين -فنيل  -4عقاقير مصدرية من مشتقات ] 54[
 بمركبات من الصيغة يتعلق اإلختراع :الملخص ] 57[

 
 حيث

R هو هيدروجين(hydrogen) الكيل أدنى ،(lower alkyl) الكوكسى أدنى ،(lower alkoxy) هالوجين ،(halogen)  أو ثالثى فلورومثيل(trifluoromethyl)؛ 
R1  هو هيدروجين(hydrogen)  أو هالوجين(halogen)؛ أو 
R  وR1 مرتبطين معها قد يكونان معا مع ذرات كربون الحلقة ال-CH=CH-CH=CH-؛ 

R2  وR2'  هما كال على حدة هيدروجين(hydrogen) هالوجين ،(halogen)ثالثى فلورومثيل ، 
(trifluoromethyl) الكوكسى أدنى ،(lower alkoxy)  أو سيانو(cyano)؛ أو 

R2  وR2'  يمكن معا-CH=CH-CH=CH-مستبدل مختار من الكيل أدنى  ، مستبدل إختياريا بواحد أو إثنين(lower alkyl)  أو الكوكسى أدنى(lower alkoxy)؛ 
R3 ،R3'  هما كال على حدة هيدروجين(hydrogen) الكيل أدنى ،(lower alkyl)  أو الكيل دائرى(cycloalkyl)؛ 
R4 ،R4' هما كال على حدة-(CH2)mOR6  الكيل أدنى(lower alkyl)؛ 

 أو
R4  وR4'  يشكالن معا مع الذرةN المرتبطين معها أمين ثالثى دائرى من المجموعة 

 
R5  هو هيدروجين(hydrogen) هيدروكسى ،(hydroxy) الكيل أدنى ،(lower alkyl) ،-  الكوكسى أدنى(-lower alkoxy) ،-(CH2)mOH ،-COOR3 ،-CON(R3)2 ،

 ؛C(O)R3-أو  -N(R3)CO-الكيل أدنى
R6  هو هيدروجين(hydrogen) الكيل أدنى ،(lower alkyl)  أو فنيل(phenyl)؛ 
X هو-C(O)N(R6)- ،-N(R6)C(O)- ،-(CH2)mO-  أو-O(CH2)m-؛ 
N ،؛ و4أو  1،2،3هو صفر 
M  متعلق بالمستقبل  لقد وجد أن هذه المركبات يمكن إستخدامها كعقاقير مصدرية لعالج أو منع مرض،. وأمالح مضافة لحمض مقبولة دوائيا منها ؛3أو  1،2هوNK1. 

 
 10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001945GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31847/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7701/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان              2006/01/30    2006-022013          
                                         ،ميتسوهيرو شيكيجوشي -1:  المخترعون] 72[

 يوشيكازو تاكاماتسو  -2                         
، 2-1أساهي كاساي كيميكالز كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 اليابانطوكيو، ، 8440-100كو، -تشوم، كيودا -1تشو -يوراكو
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/44, 35/10, 37/10 

 :المراجع ] 56[
- US 4990715 A (KNOX) 05 February 1991 
- US 5268162 A (ISHIDA et al.) 07 December 1993 
- US 5877368 A (KIYAMA et al.) 02 March 1999 
- US 5968342 A 9TSUNODA et al.) 19 October 
1999 
- EP 0542613 A1 (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 19 May 1993 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 حفاز إلنتاج مركبات هيدروكربون أروماتية] 54[
إلنتاج مركبات هيدروكربون  (zeolite)مقولب محتوي على زوليت  (catalyst)يتعلق االختراع الحالي بتوفير حفاز  :الملخص ] 57[

خفيف، ويؤدي الحفاز  (hydrocarbon)من خالل تحليق تحفيزي من مادة خام هيدروكربون  (aromatic hydrocarbon)أروماتية 
كربونية أثناء التفاعل والتدهور الدائم بسبب االتصال مع بخار مرتفع درجة الحرارة في عملية لتجديد إلى كبح التدهور بسبب ترسيب مادة 

طبقا لالختراع الحالي، يتوافر حفاز . حفاز، وبذلك يمكن إنتاج مركبات هيدروكربون أروماتية بإنتاجية مرتفعة مستقرة لفترة زمنية طويلة
عملية إلنتاج مركب هيدروكربون أروماتي من خالل تحليق تحفيزي من مادة خام هيدروكربون متقولب يحتوي على زوليت لالستخدام في 

 التالية؛) 3(و) 2(، )1(خفيف، حيث يحقق الزوليت الموجود في الحفاز المتقولب المحتوي على زوليت الشروط 
 جستروم؛أن 6.5إلى  5الزوليت المذكور هو زوليت متوسط المسام له قطر مسام في نطاق من ) 1(
 ميكرومتر؛ 0.25إلى  0.02الزوليت المذكور له قطر جسيم أولي في نطاق من ) 2(
الزوليت المذكور عنص�ر فل�زي واح�د عل�ى األق�ل ينتق�ى م�ن المجموع�ة المتكون�ة م�ن عناص�ر فلزي�ة تنتم�ي إل�ى ) 3(

المذكور المحت�وي عل�ى زولي�ت عنص�ر  من الجدول الدوري، وباإلضافة لذلك يحتوي الحفاز المتقولب IBالمجموعة 
م��ن  VIIIو IB ،IIB ،IIIBواح��د عل��ى األق��ل ينتق��ى م��ن المجموع��ة المتكون��ة م��ن عناص��ر تنتم��ى إل��ى المجموع��ات 

 .الجدول الدوري
 

 5: عدد األشكال     6 :الحماية  عدد عناصر
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149نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001946GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31834/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9661/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 فرنسا            2006/12/13          06/10.980           
نيكول  -3 ،جاوثير ثيري -2، روكس رومين -1:  المخترعون] 72[

 آندري 
أفينيو  4و  1ول ، انستيتيوت فـرانسيس دو بتر:  مالك البراءة] 73[

 ، فرنسا92852 رويـل مالميزو سيديكس، دي بـوا بريو
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/56, 53/56; B01J 8/24, 8/24 

 :المراجع ] 56[
- US 5338439 A (MOBIL OIL CORPORATION) 
16 August 1994 
- US 20050019228 A1 (MYERS, D.N. et al.) 27 
January 2005 
  

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 FCCمن أدخنة  NOxجهاز جديد يسمح بخفض انبعاث نوكس ] 54[
الموجودة في أدخنة معيدات التوليد  NOxجديد يسمح بخفض انبعاثات النوكس  (device)يتعلق االختراع الحالي بجهاز  :الملخص ] 57[

FCC.  يتكون الجهاز أساًسا من قناة توصيل تصل بين مرحلتي إعادة التوليد والتي يكون لها فتحة مخرج في الطور المخفف من المرحلة
 .الثانية

    
 4: عدد األشكال             12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001947GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31287/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7979/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي         2007/02/15       07102474.9         
 ،بينكوز، رولف -2، لورنتس، ردولف إريخ -1:  المخترعون] 72[
 بيستي، يورك ألكساندر  - 3
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ، :   مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 29/80, 31/20 

 :المراجع ] 56[
- DE 2055892 A1 (BASF AG [DE]) 
25 May 1972 
- DD 200465 A1 (LADWIG HEINZ WALTER DR 
DIPL 
IN [DE]; LADWIG  HEINZ WALTER; 
SCHOENEBERG) 04 May 1983 
- DE 10021703 A1 (BASF AG [DE]) 08 November 2001 
- DE 19801089 A1 (MITSUBISHI CHEM CORP [JP]) 
30 July 1998 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 بيوتانديول نقي جداً  - 4،  1عملية لتحضير ] 54[
) 5(المائي الخام بالتقطير و التي يتم فيها تمرير التيار الخالي ) 1(بيوتانديول  – 4، 1يقدم هذا االختراع عملية لتنقية الـ   :الملخص ] 57[

والماء خالل ثالث ) مواد ذات درجات غليان منخفضة(بيوتانديول  – 4،  1بيوتانديول والذي له درجات غليان اعلى من الـ  – 4،  1من الـ 
مواد ذات درجات غليان (بيوتانديول  – 4، 1ولقد تم سحب المواد التي لها درجات غليان أعلى من الـ  ،)III  ،IV ،V(أعمدة تقطير 

) 6) (III(بيوتانديول من قمة العمود األول  – 4، 1، ولقد تم ادخال الـ )7) (V(وتم ادخالها بالعمود ) III(من قاع العمود األول ) عالية
، وتم اعادة استخدام المنتج القمي )V(إلى العمود الثالث ) IV) (9(ال المنتج السفلي للعمود الثاني ، ولقد تم ادخ)IV(إلى العمود الثاني 

من السحب الجانبي ) 10(بيوتانديول  –4، 1، والذي يتم فيه سحب الـ )III(ولو على األقل جزئياً بالعمود األول ) V) (11(للعمود الثالث 
 ).IV(للعمود الثاني 

 
 1: عدد األشكال         3 :ية الحما عدد عناصر
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151نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001948GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31052/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7031/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 ألمانيا               2005/10/14         102005049699,7
 أمريكا                    2005/10/14             726,176/60

 ألمانيا                 2005/12/25       102005051401,4
 أمريكا                     2005/10/25             729,750/60

 ألمانيا                   2005/11/03      102005052917,8
 أمريكا                        2005/11/03         732,657/60

   ،بيتر سشندلير-جوتز -2 ،كاثارينا كالنير -1:  المخترعون] 72[
مارتن  -5 ،تشينج تشيه-تسونج -4 ،انجل-كالوس جوشيام مولر -3

 دايتيرل 
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ، :  مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/33, 45/35, 47/22, 51/215, 51/25, 
57/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 10211275 A1 (BASF AG [DE]) 25 September 
2003 
- DE 102004032129 A1 (BASF AG [DE]) 03 March 
2005 
  

 
 
 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير األكرولين أو حمض األكريليك أو خليط منهما من البروبان] 54[
 أو حمض أكريليك  ،(acrolein)لتحضير أكرولين  (process)يتعلق االختراع بعملية  :الملخص ] 57[

(acrylic acid)  أو خليط منهما من البروبان(propane) وفيها تزال هدرجة ،(dehydrogenated)  البروبان(propane)  تحت
المتكون غير المتجانس في منطقة التفاعل،  (propylene)، ويتأكسد جزئيا البروبيلين Aتحلل حفازي غير متجانس في منطقة التفاعل 

المشتملة على أكسجين جزيئي  Aإلى منطقة التفاعل  Aبأسلوب دائري ويغذي تيار إدخال خليط غاز التفاعل  Aلتفاعل تعمل منطقة ا
 .مضاف الذي يضاف إلى تيار اإلدخال متأخرا قدر اإلمكان

 
 4: عدد األشكال            7  :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001949GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30925/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3761/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                          2003/09/23   60/505,204   
. سيان  سي  -2 ،بيترسون.  إدوارد  آر -1:  المخترعون] 72[

 جاتيز
كريسينت  200،  كسنفيولز  انترناشونال ، ان:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، داالس، 75201 تكساس، 1801سويت ، كورت
 االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/00, 2/00, 4/00, 5/00, 11/00, 2/78, 
4/06 

 :المراجع ] 56[
- US2002/0000085 A1(KENNETH R. HALL et al.) 
03 January 2002 
- US3755488 A(MARVIN M. JOHNSON et al.) 28 
August 1973 
- US4973786 A(SANKARAM B. KARRA et al.) 27 
November 1990 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 عملية لتحويل غاز طبيعي إلى منتجات غازية متفاعلة تتضمن إيثيلين] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحويل غاز طبيعى إلى منتجات غازية متفاعلة، تتضمن تسخين الغاز من خالل مدى درجة حرارة  :الملخص ] 57[

منتقى لفترة زمنية كافية أو حرق جزء من الغاز عند درجة حرارة كافية وتحت ظروف مناسبة لفترة تفاعل كافية لتحويل جزء من تيار 
ويمكن فصل الغاز الذى يحتوى على أسيتيلين بحيث . فاعلة عبارة عن إيثيلين أو أسيتيلين بشكل مبدئىالغاز إلى نواتج هيدروكربونية مت
ويمكن استخدام جزء من الغاز الطبيعى الداخل أو الهيدروجين الناتج فى العملية فى تسخين بقية الغاز . يتم تحويل األسيتيلين إلى إيثيلين

ويمكن استخدام النواتج الغازية غير المستخلصة الناتجة من التفاعالت فى توفير حرارة للعملية . الطبيعى إلى مدى درجة الحرارة المنتقى
ويمكن احتجاز نواتج غازية مستخلصة معاً أو بشكل فردى من أجل االستخدام الالحق أو . التى يتم بها إنتاج مكونات غازية متفاعلة

 . التخزين
 

 13: شكالعدد األ       245 :الحماية  عدد عناصر
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153نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001950GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31152/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7450/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

    MI2005A 002514  2005/12/29               إيطاليا 
 ماريو لوكتشيني  -2 ،ارماندو جاليوتي -1:  المخترعون] 72[
فيرمي . فيا إيايه ، . بي. بوليميري يوربا اس:  مالك البراءة] 73[
 ايطاليا ، برنديسي -4
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 7/04, 7/09 

 :المراجع ] 56[
- US 4615769 A (HORIGOME et al.) 07 October 
1986 
- US 6171449 B1 (WELCH VINCENT A) 09 
January 2001 
- US 568605 S (DEIMLING et al.) 05 January 
1999 
- US 3690839 A (EDWIN K. JONES) 12 
September 1972 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 عطرية -عملية محسنة لنزع الهيدروجين من هيدروكربونات ألكيل عطريةإلنتاج مونومرات فينيل ] 54[
 :عطرية تشتمل على -يتعلق االختراع بعملية إلنتاج مونومرات ڤينيل    :الملخص ] 57[

 التغذية بتيار عطري وتيار أوليفيني إلى قسم ألكلة؛ )أ (

 التغذية بمنتج للتفاعل قادم من قسم األلكلة إلى قسم فصل أول؛ )ب (

 استخالص هيدروكربون عطري أدخلت به مجموعة ألكيل واحدة من قسم الفصل األول؛ )ج (

 ين؛التغذية بالمنتج العطري الذي أدخلت به مجموعة ألكيل واحدة إلى قسم نزع الهيدروج )د (

 تبريد وتكثيف غازات التفاعل في غالف مبادل حراري واحد أو أكثر؛ )ه (

 التغذية بمنتج التفاعل القادم من قسم نزع الهيدروجين إلى قسم فصل ثان؛ )و (

 .عطري -استخالص تيار من مونومر ڤينيل  )ز (
 

             15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001951: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30912/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7605/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان         15/09/2006 095134213     
-كو -3 مينج ون يانج، -2 تشونج لي،-تشن -1:  المخترعون] 72[

 رونج تشين
تايوانيه،  -ليمتد . سين اتكي تكنولوجي كو:   مالك البراءة] 73[

مدينة تايبيه ، رود . نانكنج إي ،  2. سيك، 150رقم ، الدور السابع 
 ، تايوان

 العمار  يمابراه سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01C 21/28 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0020389 A1 (YAMAMOTO ) 26 
January 2006 
- EP 0690314 A1 (MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD) 03 January 1996 
- US 2005/0033507 A1 (FUKUI et al.) 10 February 
2005 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام لتحديد موضع مركبة بدقة وطريقة لتحديد موضعها] 54[
موضع مركبة يتم تركيبه وتثبيته فى المركبة، وقد تم اإلفصاح عنه ليتضمن نظام  لتحديد يتعلق االختراع الحالى بنظام :الملخص ] 57[

(GPS) وجهاز استشعار ،(Gyro)عندما يقوم نظام الـ . ، وعداد قياس سرعة المركبة، ووسيلة تحكم وسيطرة(GPS)  بإصدار بيانات
التالية، تقوم وسيلة التحكم والسيطرة بحساب وتقدير اإلحداثيات المرجعية التالية المتوقفة على أو   (GPS) خرج إحداثيات نظام الـ

، وكذلك إشارة سرعة المركبة الصادرة كخرج من عداد (Gyro)جهاز االستشعار المعتمدة على اإلشارة التسامتية الصادرة كخرج من 
التالية واإلحداثيات المرجعية التالية، ثم تقوم بتعيين أو بتحديد  (GPS)قياس سرعة المركبة، ثم تقوم بقياس المسافة بين إحداثيات الـ 

التالية واإلحداثيات  (GPS)عندما تكون المسافة بين إحداثيات الـ لتكون هى اإلحداثيات الدقيقة التالية للخرج (GPS)إحداثيات الـ 
التالية المرجعية التالية ُمتجاوزة أو ُمتخطية مسافة مرجعية، أو أن تقوم بتحديد اإلحداثيات المرجعية التالية لتكون هى اإلحداثيات الدقيقة 

 .داثيات المرجعية التالية أصغر من أو مساوية للمسافة المرجعيةالتالية واإلح (GPS)للخرج عندما تكون المسافة بين إحداثيات الـ 
 

 5: عدد األشكال      15 :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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001952: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30923/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7607/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان          06/07/2006 095124630     
          رونج تشين،-كو -2 مينج ون يانج، -1:  المخترعون] 72[
 تشنج لي-تشن -3
الدور السابع ليمتد ، . سين اتكي تكنولوجي كو:   مالك البراءة] 73[
 ، تايوانمدينة تايبيه ، رود . نانكنج إي ،  2. سيك، 150رقم ، 
 العمار م ابراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G01C 21/28 

 :المراجع ] 56[
- US 5819201 A (DEGRAAF) 06 October 1998 
- WO 02/33355 A2 (MAGELLAN DIS, INC) 25 
April 2002 
- EP 0806632 A1 (MAGNETI MARELLI S.P.A.) 
12 November 1997 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 الحة لمركبة مع تصحيح العْرض وطريقة لتصحيح العْرض بهنظام م] 54[
عرض، وبطريقة لتصحيح العرض، حيث يقوم أوالً باستخالص يتعلق االختراع الحالي بنظام مالحة لمركبة ذي تصحيح لل :الملخص ] 57[

وصالت الطريق التي تبعد بمسافة موضع عرض حالي ووصالت الطريق المناظرة، ثم يقوم باستخالص موضع عرض تاٍل ويختار جميع 
متر عن الموضع التالي للمركبة من أجل توليد مجموعة أولى من وصالت الطريق، ثم يقوم بعد ذلك بتوليد مجموعة ثانية من  25في حدود 

بعد ذلك  وصالت الطريق من مجموعة وصالت الطريق األولى على أساس زاوية اتجاه السير المتولدة بواسطة الجيروسكوب، ثم يقوم
بحساب المسافات الرأسية من الموضع التالي للمركبة إلى مجموعة وصالت الطريق الثانية ويختار وصلة طريق لها أقصر مسافة رأسية، 
ويقوم بضبط نقطة إسقاط للموضع التالي للمركبة على وصلة الطريق التي لها أقصر مسافة رأسية لتصبح الموضع التالي للمصحح، ويقوم 

   . رة دالة على المركبة على شاشة العرض عند موضع عرض تاٍل مناظر للموضع التالي المصححبعرض إشا
 

 6: عدد األشكال      13 :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.

155نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001952: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30923/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7607/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان          06/07/2006 095124630     
          رونج تشين،-كو -2 مينج ون يانج، -1:  المخترعون] 72[
 تشنج لي-تشن -3
الدور السابع ليمتد ، . سين اتكي تكنولوجي كو:   مالك البراءة] 73[
 ، تايوانمدينة تايبيه ، رود . نانكنج إي ،  2. سيك، 150رقم ، 
 العمار م ابراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G01C 21/28 

 :المراجع ] 56[
- US 5819201 A (DEGRAAF) 06 October 1998 
- WO 02/33355 A2 (MAGELLAN DIS, INC) 25 
April 2002 
- EP 0806632 A1 (MAGNETI MARELLI S.P.A.) 
12 November 1997 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 الحة لمركبة مع تصحيح العْرض وطريقة لتصحيح العْرض بهنظام م] 54[
عرض، وبطريقة لتصحيح العرض، حيث يقوم أوالً باستخالص يتعلق االختراع الحالي بنظام مالحة لمركبة ذي تصحيح لل :الملخص ] 57[

وصالت الطريق التي تبعد بمسافة موضع عرض حالي ووصالت الطريق المناظرة، ثم يقوم باستخالص موضع عرض تاٍل ويختار جميع 
متر عن الموضع التالي للمركبة من أجل توليد مجموعة أولى من وصالت الطريق، ثم يقوم بعد ذلك بتوليد مجموعة ثانية من  25في حدود 

بعد ذلك  وصالت الطريق من مجموعة وصالت الطريق األولى على أساس زاوية اتجاه السير المتولدة بواسطة الجيروسكوب، ثم يقوم
بحساب المسافات الرأسية من الموضع التالي للمركبة إلى مجموعة وصالت الطريق الثانية ويختار وصلة طريق لها أقصر مسافة رأسية، 
ويقوم بضبط نقطة إسقاط للموضع التالي للمركبة على وصلة الطريق التي لها أقصر مسافة رأسية لتصبح الموضع التالي للمصحح، ويقوم 

   . رة دالة على المركبة على شاشة العرض عند موضع عرض تاٍل مناظر للموضع التالي المصححبعرض إشا
 

 6: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 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 براءات االختراع ـ 18 156

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001953: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30915/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7610/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان          06/11/2006 095140938     
      تشونج لي،-تشن -2 رونج تشين، -كو  -1:  المخترعون] 72[
 مينج ون يانج  -3
الدور السابع ليمتد ، . سين اتكي تكنولوجي كو:   مالك البراءة] 73[
 ، تايوانمدينة تايبيه ، رود . نانكنج إي ،  2. سيك، 150رقم ، 
 العمار م ابراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01C 21/36 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0038704 A1 (POLTORAK) 23 February 
2006 
- US 2001/0037175 A1 (BÄHREN et al.) 01 
November 2001 
- US 2005/0220122 A1 (KINSTLER) 06 October 
2005 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام وطريقة للتحكم المالحي في مركبة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة للتحكم المالحي في مركبة حيث يحتوي النظام على موصل عمومي ونظام مالحة  :الملخص ] 57[

تعرض وسيلة . يتم توصيل نظام المالحة بالموصل العمومي لتوفير المعلومات المالحية. ووسيلة عرض وكمبيوتر تحكم في المركبة
يقوم كمبيوتر التحكم في المركبة بالتحكم في أجهزة المركبة بواسطة . العرض وسيلة بينية لسيارة أفراد وأحد بنود  معلومات التوجية

البينية لسيارة األفراد على وسيلة العرض وجلب المعلومات المالحية من نظام المالحة عن طريق الموصل العمومي وتحويل    الوسيلة
معلومات المالحية من نظام المالحة عن طريق الموصل العمومي وتحويل المعلومات المالحية التي تم جلبها إلى بند في معلومات ال

 .التوجية، وإخراج معلومات التوجية المحولة إلى وسيلة العرض لعرضها أثناء عرض الوسيلة البينية لسيارة األفراد
 

  7: ال عدد األشك   23:  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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001954: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30916/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7611/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان         06/11/2006 095140937     
         تشونج لي،-تشن -2 مينج ون يانج، -1:  المخترعون] 72[
 رونج تشين -كو -3
الدور السابع ليمتد ، . سين اتكي تكنولوجي كو:   مالك البراءة] 73[
 ، تايوانمدينة تايبيه ، رود . نانكنج إي ،  2. سيك، 150رقم ، 
 العمار م ابراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01C 21/34 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/043082 A1 (TRAFFICMASTER PLC) 
12 May 2005 
- EP 1068997 A2 (FORD MOTOR COMPANY) 
17 January 2001 
- US 6028553 A (OBERSTEIN) 22 February 2000 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 نظام وطريقة للمالحة الديناميكية لمركبة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة ونظام للمالحة الديناميكية لمركبة، يتم فيها حساب مسار مالحة كلي بواسطة وحدة   :الملخص ] 57[

صف الموضع الحالي رئيسية على المركبة بناء على موضعي البداية والنهاية، وتقوم الوحدة  المذكورة بإرسال معلومات موضع ت
بعيدة للحصول على بيانات   المستقبل من نظام تحديد  الموضع العالمي من خالل مرسل مستقبل السلكي إلى وحدة خدمة معلومات مرورية

موضع عن مشكلة مرورية في الزمن الحقيقي في منطقة مجاورة من وحدة خدمة معلومات مرورية بعيدة، وبالتالي تتألف من مسار 
داخل المنطقة المجاورة، ومن ثم تحدد ما إذا كان المسار المالحي داخل  اخل مقاطعة بناء على جزء من المسار المالحي الكليمالحي د

المقاطعة يتراكب مع بيانات موضع  المشكلة المرورية، ثم إعادة اقتراح المسار المالحي داخل المقاطعة عند تراكب المسار المالحي داخل 
 .ت موضع المشكلة المروريةالمقاطعة مع بيانا

 
   6: عدد األشكال      19 :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.

157نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001954: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30916/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7611/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان         06/11/2006 095140937     
         تشونج لي،-تشن -2 مينج ون يانج، -1:  المخترعون] 72[
 رونج تشين -كو -3
الدور السابع ليمتد ، . سين اتكي تكنولوجي كو:   مالك البراءة] 73[
 ، تايوانمدينة تايبيه ، رود . نانكنج إي ،  2. سيك، 150رقم ، 
 العمار م ابراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01C 21/34 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/043082 A1 (TRAFFICMASTER PLC) 
12 May 2005 
- EP 1068997 A2 (FORD MOTOR COMPANY) 
17 January 2001 
- US 6028553 A (OBERSTEIN) 22 February 2000 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 نظام وطريقة للمالحة الديناميكية لمركبة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة ونظام للمالحة الديناميكية لمركبة، يتم فيها حساب مسار مالحة كلي بواسطة وحدة   :الملخص ] 57[

صف الموضع الحالي رئيسية على المركبة بناء على موضعي البداية والنهاية، وتقوم الوحدة  المذكورة بإرسال معلومات موضع ت
بعيدة للحصول على بيانات   المستقبل من نظام تحديد  الموضع العالمي من خالل مرسل مستقبل السلكي إلى وحدة خدمة معلومات مرورية

موضع عن مشكلة مرورية في الزمن الحقيقي في منطقة مجاورة من وحدة خدمة معلومات مرورية بعيدة، وبالتالي تتألف من مسار 
داخل المنطقة المجاورة، ومن ثم تحدد ما إذا كان المسار المالحي داخل  اخل مقاطعة بناء على جزء من المسار المالحي الكليمالحي د

المقاطعة يتراكب مع بيانات موضع  المشكلة المرورية، ثم إعادة اقتراح المسار المالحي داخل المقاطعة عند تراكب المسار المالحي داخل 
 .ت موضع المشكلة المروريةالمقاطعة مع بيانا

 
   6: عدد األشكال      19 :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 براءات االختراع ـ 18 158

 

 براءة اختراع ]12[
 0001955GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31176/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9047/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[
  MI2006A001737      2006/09/12            ايطاليا 
 ليوناردو زان  -1: ع المختر] 72[
دي . فيال اسه ،. ايه. بي. سنامبروجيتي اس:   مالك البراءة] 73[

  ايطاليا، )ميالنو(سان دوناتو ميالنيس  -16جاسبيري 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : C01B 17/02; E21C 25/22, 41/30;       
B28D 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2555123 A (SMITH HUBERT L et al.) 
20 October 1953 
- EP 0778102 A1 (OSAKA DIAMOND IND [JP] A 
L M T CORP [JP]) 11 June 1997 
- US 5706872 A (SCHLESINGER SOL [US]) 
13 January 1998 
- us 4597609 A (DESZYNSKI ANDREW w [CA] 
et al) 01 July 1986 
US 4572303 A (MARECHAL ROGER [FR]) 
25 February 1986 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 بأبعاد كبيرة على نحو خاٍل من المخاطر أو االنبعاثاتإجراء لنقل الكبريت من رواسبه الصلبة في قوالب تكون ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بإجراء لنقل الكبريت من رواسبه الصلبة في قوالب تكون بأبعاد كبيرة على نحو خاٍل من المخاطر   :الملخص ] 57[

ن قوالب الكبريت، التي تكون بأبعاد منا سبة لنقلها عن طريق تقنيات القطع بالماء  وتغليف أو االنبعاثات، يتميز في أنه يشتمل على تكوُّ
 .القوالب التي يتم الحصول عليها في ألواح من البولي إيثيلين
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001956: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32734/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 10/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9319/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    24/10/2006 06122817.7     
ليندرز، جونيس  -2 ميربول، ليفن، -1:  المخترعون] 72[

 جاروسكوفا، ليبيوس، -4 فيلفوي، مارسيل، -3 ثيودوروس ماريا ،
 -7 كلود ،-بيرثيلوت، ديدير جين -6 باكس، ليوجاكوبس جوزيف، -5

 بوشر، جوسكي فريدريك
، تورنهوتسويج . في. تيكـا انجانسن فارماسو:   مالك البراءة] 73[

 ، بيرس، بلجيكا2340 -، بي 30
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D211/58 

 :المراجع ] 56[
 - WO 01/47899 A (BOEHRINGER INGELHEIM 
PHARMA [DE]; HECKEL ARMIN [DE]; 
LEHMANN LINTZ THO) 05 July 2001 
- US 5712279 A (BILLER SCOTT A [US] ET AL ) 
27 January 1998 
- WO 96/40640 A (PFIZER [US]; CHANG 
GEORGE [US]; DORFF PETER H [US]; 
QUALLICH GEORGE J) 19 December 1996 
- WO 02/42291 A (MERCK PATENT GMBH 
[DE]; GUEVEL ALYX CAROLINE [FR]; 
FESTAL DIDIER [FR]) 30 May 2002 
- WO 01/92241 A (GLAXO GROUP LTD [GB]; 
DODIC NERINA [FR]; DAUGAN ALAIN 
CLAUDE MARIE [FR) 06 December 2001 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 MTPحمض كربوكسيليك لتثبيط  -1-نفثالين -مركبات بيبريدين أو بيبرازين مستبدل رباعي هيدرو] 54[
 نفثالين -مستبدل رباعي هيدرو (piperazine) أو بيبرازين  (piperidine)يتعلق االختراع الحالي بمشتقات بيبريدين  :الملخص ] 57[
ونشاط  apoBإفراز  MTP/جديدة لها نشاط مثبط  (tetrahydro-naphthalene-1-carboxylic acid)حمض كربوكسيليك  -1-

يتعلق االختراع باإلضافة إلى طرق لتحضير تلك المركبات، بتركيبات دوائية تشمل المركبات المذكورة باإلضافة إلى . مصاحب مقلل للدهن
ارتفاع كولسترول ، ي، التهاب البنكرياس، السمنة، ارتفاع ثالثي جليسريد الدماستخدام المركبات المذكورة كدواء لمعالجة التصلب العصيد

 .2الدم، ارتفاع دهن الدم، مرض السكر ومرض السكر من النوع 
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 براءة اختراع ]12[
 0001957GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31830/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10976/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان                  2007/06/07       2007151272      
  يوجي أوغاوا  -2 هونغتاو ما، -1:  المخترعون] 72[
تشوم، -2، أوساكي 1-1 ،  ميدنشا كوربوريشن:   مالك البراءة] 73[

 اليابان ، طوكيو،141-0032،  كو-شيناجاوا
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/48, 29/90, 38/10, 38/12; C10G 
35/04 

 :المراجع ] 56[
- JP 2003-026613 A (NATIONAL INSTITUTE OF 
ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY) 29 January 2003 
- JP 2005-230644 A (MASARU ICHIKAWA) 02 
September 2005 
- JP 7-258658 A (IDEMITSU KOSAN CO LTD) 

 09 October 1995 
عبد هللا الخطيب: الفاحص    

 عملية إعادة توليد حفاز لتحويل الهيدروكربون األدنى إلى مركب أروماتي] 54[
األدنى إلى مركب أروماتيالملخص يتعلق االختراع الحالي بعملية إعادة  عملية إعادة توليد حفاز لتحويل الهيدروكربون  :الملخص ] 57[

إعادة التوليد    )process(  تتضمن عملية  . aromatic األدنى إلى مركبات    hydrocarbons لتحويل   aromatizing توليد حفاز 
  )regeneration(    تفاعل حفاز  (أ) :خطوات aromatizing   مع غاز hydrogen   في جو محتوي على غاز hydrogen   بعد استخدام

انخفاض درجة حرارة  (ب)؛ aromatic األدنى إلى مركبات    hydrocarbons لتحويل   aromatizing في تفاعل   aromatizing حفاز 
وبغاز    (inert  gas(  ملة ، بواسطة اإلمداد بأحد الغازات الخاaromatizing المتفاعل مع حفاز   hydrogen الجو المحتوي على غاز 

 oxidizing(  حرارة جو تنخفض مع غاز األكسدة  له درجة   aromatizing تفاعل حفاز ) جـ(إلى الجو؛    (reducing gas)  اختزال 
gas( تفاعل حفاز  (د)؛ و aromatizing    المتفاعل مع غاز األكسدة  )oxidizing gas(  مع غاز االختزال ،  )reducing gas(  .  
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 براءة اختراع ]12[
 0001958GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31839/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11737/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان               2007/09/18          2007240680    
 اليابان              2008/06/11               2008152372

 توموتاكا هاشيموتو -2 تاتسو نِجيجاكي، -1:  المخترعون] 72[
 105-1كيميكالز كوربوريشن،  أساهي كاساي:  مالك البراءة] 73[

 اليابان، طوكيو، 8101-101كو، -تشيودا، كاندا جينبوتشو
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 63/02, 65/06, 65/08 

 :المراجع ] 56[
- JP 2005-342609 A (KABUSHIKI KAISHA 
NISHIHARA) 15 December 2005 
- JP 2000-70936 A (IBIDEN ENGINEERING CO 
LTD.)  
7 March 2000 
- JP 2005-319375 A (SUIDO KIKO KAISHA, 
LTD.) 17 November 2005 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 جهاز ترشيح من غشاء ليفي مفرغ] 54[
 hollow fiber)من غشاء ليفي مفرغ  (filtration equipment)يتعلق االختراع الحالي بجهاز ترشيح  :الملخص ] 57[

membrane)  إلنهاء الحاجة لمضخة غسل(wash pump)  أو خزان إعادة غسل(backwash tank)  إلزالة المادة المعلقة بالغسل
إن جهاز الترشيح من . (hollow fiber filtration membrane)أو ما شابه من المواد الملتصقة بغشاء الترشيح الليفي المفرغ 

يكون متميزا باشتماله على  24والذي يمر ويرشح فيه سائل خام عبر غشاء ليفي مفرغ مغمور في خزان المعالجة  7لغشاء الليفي المفرغ ا
مع أنبوب علوي ) ب(12و) أ(12تتصل فيها قنوات تفريغ المادة المرشحة ) ب(16و) أ(16مجموعة من زجالت غشاء ترشيح ليفي مفرغ 

مع منفذ  11، يتصل األنبوب العلوي لتفريغ المادة المرشحة )ب(26و) أ(26إغالق  -عبر صمامات فتح 11 لتفريغ المادة المرشحة
مع منفذ السائل  11مع األنبوب العلوي لتفريغ المادة المرشحة  30اإلغالق  -، كما يتصل صمام الفتح25امتصاص السائل لمضخة ماصة 

متفرع من بين صمام الفتح واإلغالق  27مع أنبوب علوي إلعادة الغسل ) ب(29و) أ(29، وتتصل قنوات إعادة الغسل 25للمضخة الماصة 
، وتتصل )ب(28و) أ(28عبر صمامات الفتح واإلغالق  25ومضخة االمتصاص  11الخاص باألنبوب العلوي لتفريغ المادة المرشحة  30

الخاصة بها، وتسمح عمليات الفتح ) ب(26و) أ(26 فوق صمامات الفتح واإلغالق) ب(12و) أ(12مع قنوات تفريغ المادة المرشحة 
بإعادة غسل متبادل بين مجموعة من زجالت غشاء الترشيح الليفي  30و) ب(28، )ب(26، )أ(26واإلغالق لصمامات الفتح واإلغالق 

 ).ب(16و) أ(16المفرغ 
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161نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001958GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31839/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11737/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان               2007/09/18          2007240680    
 اليابان              2008/06/11               2008152372

 توموتاكا هاشيموتو -2 تاتسو نِجيجاكي، -1:  المخترعون] 72[
 105-1كيميكالز كوربوريشن،  أساهي كاساي:  مالك البراءة] 73[

 اليابان، طوكيو، 8101-101كو، -تشيودا، كاندا جينبوتشو
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 63/02, 65/06, 65/08 

 :المراجع ] 56[
- JP 2005-342609 A (KABUSHIKI KAISHA 
NISHIHARA) 15 December 2005 
- JP 2000-70936 A (IBIDEN ENGINEERING CO 
LTD.)  
7 March 2000 
- JP 2005-319375 A (SUIDO KIKO KAISHA, 
LTD.) 17 November 2005 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 جهاز ترشيح من غشاء ليفي مفرغ] 54[
 hollow fiber)من غشاء ليفي مفرغ  (filtration equipment)يتعلق االختراع الحالي بجهاز ترشيح  :الملخص ] 57[

membrane)  إلنهاء الحاجة لمضخة غسل(wash pump)  أو خزان إعادة غسل(backwash tank)  إلزالة المادة المعلقة بالغسل
إن جهاز الترشيح من . (hollow fiber filtration membrane)أو ما شابه من المواد الملتصقة بغشاء الترشيح الليفي المفرغ 

يكون متميزا باشتماله على  24والذي يمر ويرشح فيه سائل خام عبر غشاء ليفي مفرغ مغمور في خزان المعالجة  7لغشاء الليفي المفرغ ا
مع أنبوب علوي ) ب(12و) أ(12تتصل فيها قنوات تفريغ المادة المرشحة ) ب(16و) أ(16مجموعة من زجالت غشاء ترشيح ليفي مفرغ 

مع منفذ  11، يتصل األنبوب العلوي لتفريغ المادة المرشحة )ب(26و) أ(26إغالق  -عبر صمامات فتح 11 لتفريغ المادة المرشحة
مع منفذ السائل  11مع األنبوب العلوي لتفريغ المادة المرشحة  30اإلغالق  -، كما يتصل صمام الفتح25امتصاص السائل لمضخة ماصة 

متفرع من بين صمام الفتح واإلغالق  27مع أنبوب علوي إلعادة الغسل ) ب(29و) أ(29، وتتصل قنوات إعادة الغسل 25للمضخة الماصة 
، وتتصل )ب(28و) أ(28عبر صمامات الفتح واإلغالق  25ومضخة االمتصاص  11الخاص باألنبوب العلوي لتفريغ المادة المرشحة  30

الخاصة بها، وتسمح عمليات الفتح ) ب(26و) أ(26 فوق صمامات الفتح واإلغالق) ب(12و) أ(12مع قنوات تفريغ المادة المرشحة 
بإعادة غسل متبادل بين مجموعة من زجالت غشاء الترشيح الليفي  30و) ب(28، )ب(26، )أ(26واإلغالق لصمامات الفتح واإلغالق 

 ).ب(16و) أ(16المفرغ 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001959: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33723/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1492/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/07/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          18/07/2000 60/219,229     
 -3 ايه ام الرباع، -2 نيجارد،. كريس جيه -1:  المخترعون] 72[

 تولمان . راندي سي -4 سوريم،. ويليام ايه
 ،اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

الواليات ، تكساس، 77098بفالو سبيدواى، هيوستن،   3120
 المتحدة األمريكية

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/06, 43/16 

 :المراجع ] 56[
- US 5934377 A (SAVAGE) 10 August 1999 
- US 5579844 A (REBARDI et al.) 03 December 
1996 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة لمعالجة فجوات متعددة في حفرة بئر] 54[
يتعلق االختراع الراهن بطريقة لمعالجـة فجـوات متعددة في حفـرة بئـر عن طريق ثـقـب فجـوة واحدة على األقل ومن ثم   :الملخص ] 57[

ويمكن تطبيق االختراع . معالجـة أو الفصـلالمثـقبـة بدون إزالة أداة الثـقـب من حفـرة البئـر أثـناء ال) الفجوات( معالجـة وفصـل الفجـوة
 .على التكسيـر الهيدرولـي باستخدام أو بدون استخدام مواد دعـم باإلضافة إلى عمليات التحفيز البئـري الكيميائي
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 براءة اختراع ]12[
 0001960GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33721/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6837/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 الصين                 2005/09/02 200510099673.8    
 -3 ،كالوس نيفورس -2 ،ميشيل بيرجسترا -1:  المخترعون] 72[

 هنريك اندتسجو  -5 ،اوربان ثورنجرن -4 ،رالف كارلسون
 -، فين 330ب .ص ليس تيكنولوجى اوى،ابوري:  مالك البراءة] 73[

 ، بورفو، فنلندا 06101
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00, 2/00, 2/14, 2/34; C08L 23/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0887379 A1 (BOREALIS A/S) 30 December 
1998 
- WO 99/58584 A1 (BOREALIS POLYMERS OY 
et al.) 18 November 1999 
- WO 94/28032 A1 (BP CHEMICALS LIMITED 
et al.) 08 December 1994 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 olefin polymerization catalystفي وجود حفاز يُستخدم لبلمرة األولفينات  olefinsعملية لبلمرة األولفينات ] 54[
 multimodalيتعلق االختراع الراهن بعملية لتحضير بوليمرات متجانسة أو إسهامية متعدد النسق من اإلثيلين  :الملخص ] 57[

ethylene homo- or copolymers  في مرحلتْين على األقل، وتتضمن العملية تحضير جزء أول من بوليمر متجانس أو إسهامي من
، تحضير جزء ثاٍن من بوليمر متجانس أو إسهامي slurry phaseي طور ردغي ف loop reactorفي مفاعل حلقي   ethyleneاإلثيلين

، باستخدام حفاز ال يحتوي على مادة حاملة من أكسيد غير gas phase reactorفي مفاعل غازي الطور  ethyleneمن اإلثيلين 
ادة تدوير جزء على األقل من الغاز، ، وتشغيل المفاعل غازي الطور في ظروف تكفل أن يتم إعinorganic oxide supportعضوي 

 .إلى المفاعل غازي الطور) جزئياً (وأن يتم تكثيف جزء على األقل من الغاز المعاد تدويره وأن يتم إعادة إدخال الغاز المكثف 
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 براءة اختراع ]12[
 0001961GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30918/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8750/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان           2006/07/25                 2006-202042
 اليابان           2006/08/04                 2006-212971

 ،ماساكي مياموتو -2 ،كازويوكي تاكاهاشي -1:  المخترعون] 72[
 اتشيمورا ريوجي  -4 ،توشيوكي هامانو -3
 ، 1-14متسوبيشي كيميكال كوربوريشن ،  : مالك البراءة] 73[

 اليابان، طوكيو  108-0014، كو-ميناتو، تشوم -4شيبا 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08G 64/30 

 :المراجع ] 56[
- JP 2003-34720 A (ASAHI KASEI CROP.) 07 
February 2003 
- JP 2003-34719 A (ASAHI KASEI CROP.) 09 
February 2003 
  
 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 طريقة إنتاج بولي كربونات عطرية] 54[
كمية منخفضة من منتج  يهدف االختراع الحالي لتوفير طريقة إلنتاج بولي كربونات عطرية ذات وزن جزيئي مرتفع بها :الملخص ] 57[

يتعلق االختراع الحالي بطريقة . ذي درجة صهر منخفضة، وبها تاريخ حراري مستقبل منخفض وتدرج لون رائع، من خالل عملية صهر
إلنتاج بولي كربونات عطرية، تتميز بأنه أثناء إنتاج بولي كربونات عطرية باستخدام مركب عطري ثنائي الهيدروكسيل وإستر ثنائي 

ودرجة  Aفي مفاعل واحد علي األقل ) م( ْ T1وني كمواد خام وباستخدام عدة مفاعالت، فإن درجة حرارة ناتج التفاعل المصهور كرب
، ومساحة سطح التبخر، لكل وحدة كمية T2>T1تتحققان بالعالقة  Aيلي المفاعل  Bفي مفاعل ) م( ْ T2حرارة ناتج التفاعل المصهور 

جم أو /ديسي لتر  0.1صهور في المفاعل الذي يتم إمداده بناتج تفاعل مصهور له درجة لزوجة محدودة تبلغ معالجة لناتج التفاعل الم
 .أو أكثر 3م/ساعة.2م 1.0أكثر، تبلغ 
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165نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001962: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30908/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9851/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         2006/12/28 2006-354249   
 كازويوكي يوكوياما -2 هيروكي إموتو، -1:  المخترعون] 72[
،  1-14متسوبيشي كيميكال كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 يابانال 108-0014،طوكيو،ميناتو كي يو ، تشومي -4، شيبا 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C07C11/107; C07C2/26; C07D207/32 

 :المراجع ] 56[
- JP 7-258329 A ( PHILLIPS PETROLEUM CO) 
09 October 1995 
- JP 2002-532249 A (PHILLIPS PETROLEUM 
CO) 02 October 2002 
- JP 7-10780 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
LTD) 13 January 1995 
- JP 2001- 31648 A ( THE JAPAN CARLIT CO 
LTD) 06 February 2001 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 أولفين وطريقة لتخزين مركب بيرول-طريقة إلنتاج أوليجومر الفا] 54[
أولفين باستخدام محفز من سلسلة الكروم يشتمل على مركب  -αأوليجومر بتوفير طريقة إلنتاج  يتعلق االختراع الحالي :الملخص ] 57[

ومركب ) ب(، ومركب بيرول )أ(الكروم يحتوي على مركب كروم   يتعلق االختراع الحالي باستخدام محفز من سلسلة. مكونبيرول ك
مثل  أولفين -αهكسين، باستخدام -1مثل  ،أولفين -αأوليجومر كمحفز تكوين أوليجومرات في عملية إنتاج ) ج(يحتوي على ألومنيوم 

 ).ب(بالوزن أو أقل بناء على مركب بيرول % 2) ب(يز دايمر بيرول في مركب بيرول اإليثيلين كمادة خام، حيث يبلغ ترك
 

 1: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001963GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32802/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10077/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2007/02/05      11/702.345          
       ،كليم. كينيث آر -2 ،فينج تشانج-يون -1:  المخترعون ]72[
 ريسيا ايهبات -5 ،جيرالد ماك جالميري -4 ،ستينهيدر. جوليا إي -3

 كول . ثوماس اتش -6 ،اونيل
كاتي فري  ،.سون موبيل كيميكال باتنتس انكاك:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،77079، تكساس، 13501، هيوستن، وي
 االمريكية

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C1/20, 7/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/267075 A1 (LUMGAIR DAVID R [US] 
et al. LUMGAIR JR DAVID R [US] et al.) 30 
December 2004 
- US 2004/267068 A1 (DING ZHONG YI [US] et 
al. DING ZHONG YI [US] et al.) 30 December 
2004 
- WO 03/104170 A (UOP LLC [US]; MILLER 
LAMRENCE N [US]; SENETAR JOHN J [US]) 
18 December 2003 

الحسن محمدسجا : الفاحص    
 طريقة لفصل سائل مكثف عن تيار أولفيني] 54[
 olefinعن تيار أولفيني  entrained solidsيتعلق هذا االختراع بعملية لفصل ماء مكثف ومواد صلبة مسحوبة : الملخص ] 57[

stream وتتضمن العملية حقن عامل مقاوم . حيث يتم تقليل أو التخلص من توسيخ معدات الفصل عن طريق المواد الصلبة المسحوبة
 zetaبمقدار يكفل المحافظـة على كٍل من كمـون زيتـا  quench systemفي ماء يتكثف أو نظام تسـقية  antifouling agentللتوسيخ 

potential  زيتا لسطح نظام التسقية في المدى الموجب أو السالبلسائل التوسيخ وكمون. 
 

 6: عدد األشكال          25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001964: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33718/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2201/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/09/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اأمريك         07/09/2001 60/318,085     
سكوت نورثروب . بي -2 ثوماس،. يوجين آر -1:  المخترعون] 72[
 هوا هو  -3 ،
، اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

P.O 2189  ،الواليات ، تكساس، 2189-77252، هوستون
 المتحدة األمريكية

 
 
 اف سعود محمد علي الشو: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/16, 43/30, 43/38 

 :المراجع ] 56[
- US 6048462 (DASKOPOULOS et al.) 11 April 
2000 
-  US 5860476 (KJOS) 19 January 1999 
-  US 6325147 B1 (DOERLER et al.) 04 December 
2001 
- US 4344486 (PARRISH) 17 August 1982 
- US 4694906 (HUTCHINS et al.) 22 September 
1987 
-  US 5454666 (CHABACK et al.) 03 October 1995  

 محمد السماعيل: الفاحص 
 طريقة لطرح غازات حمضية] 54[
علوي يتعلق هذا االختراع بطريقة الستخراج غاز من تكوين تحت أرضي يحتوي على غاز حيث يتم إنتاج الغاز من جزء  :الملخص ] 57[

) م914(قدم  3000ويحقن الغاز المبدد في مسافة نصف قطرية تبعد . للتكوين ويحقن غاز مبدد في جزء سفلي للتكوين لطرح الغاز المبدد
  .ويمكن إجراء الحقن واإلنتاج باستخدام بئر واحدة أو عدة آبار. عن منطقة إنتاج الغاز
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167نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001964: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33718/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2201/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/09/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اأمريك         07/09/2001 60/318,085     
سكوت نورثروب . بي -2 ثوماس،. يوجين آر -1:  المخترعون] 72[
 هوا هو  -3 ،
، اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

P.O 2189  ،الواليات ، تكساس، 2189-77252، هوستون
 المتحدة األمريكية

 
 
 اف سعود محمد علي الشو: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/16, 43/30, 43/38 

 :المراجع ] 56[
- US 6048462 (DASKOPOULOS et al.) 11 April 
2000 
-  US 5860476 (KJOS) 19 January 1999 
-  US 6325147 B1 (DOERLER et al.) 04 December 
2001 
- US 4344486 (PARRISH) 17 August 1982 
- US 4694906 (HUTCHINS et al.) 22 September 
1987 
-  US 5454666 (CHABACK et al.) 03 October 1995  

 محمد السماعيل: الفاحص 
 طريقة لطرح غازات حمضية] 54[
علوي يتعلق هذا االختراع بطريقة الستخراج غاز من تكوين تحت أرضي يحتوي على غاز حيث يتم إنتاج الغاز من جزء  :الملخص ] 57[

) م914(قدم  3000ويحقن الغاز المبدد في مسافة نصف قطرية تبعد . للتكوين ويحقن غاز مبدد في جزء سفلي للتكوين لطرح الغاز المبدد
  .ويمكن إجراء الحقن واإلنتاج باستخدام بئر واحدة أو عدة آبار. عن منطقة إنتاج الغاز

 
 8: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001965: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31172/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1124/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/01/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         29/12/1999 09/474,306     
 ايورت ،. وارين ام -2 كريشر،. بروس إي -1:  المخترعون] 72[
 نودسن . رونالد دي -3
،  74004فيليبس بتروليوم كومباني ، او كيه :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألواليات متحدة البارتسفيل، 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/04, 2/06; B08B 9/00, 9/02, 9/027 

 :المراجع ] 56[
- US 4591391 A (SHIMIZU et al.) 27 May 1986 
- US 5689028 A (LASHIER el al.) 18 November 
1997 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طرق الرجاع معامل انتقال الحرارة لمفاعل تناقص اصل] 54[
يتم . تتضمن تفاصيل االختراع الحالي طريقة لتنظيف مفاعل تناقص اصل بعد عمل او انتاج اوليفين اعلى في المفاعل  :الملخص ] 57[

 -1يمكن لاليثيلين مثالً ان يفضل في التفاعل النتاج    .مفاعلة االوليفين في وجود حفاز يتضمن ألومنيوم الكيل لتشكيل منتج تفاعل اوليفيني
عندها يتم توصيل السطح الداخلي . ايضاً يمكن ان ينتج التفاعل بقايا او رواسب حفاز تتشكل على السطح الداخلي للمفاعل و. هكسين 

يمكن لخطوة ازالة الحفاز ان . للمفاعل بكحول تحت ظروف فعالة الزالة على االقل كمية حقيقية من بقايا الحفاز من السطح الداخلي للمفاعل
ويستخدم الوسط المتحد الزالة كالً من رواسب بوليمر متراكمة ، وبقايا الحفاز . مع وسط معالجة يستخدم في المفاعل  تحدث باتحاد الكحول

 .المتراكمة من المفاعل
 

     20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001966GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30926/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3235/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2003/04/17          10/419,053       
 أمريكا              2002/10/11                10/269,538 

             ،كريز. جيري اف -2 ،باري فريل -1:  المخترعون] 72[
 دوج كالرك  -3
، ون أي ، افانهوي اتش تي ال بتروليوم ليمتد:  مالك البراءة ]73[

الواليات المتحدة ، 89501، نيفادا، رينو 424سويت ، لبرتي ستريت
  االمريكية

 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 9/020, 9/32,1/00, 25/09, 55/04, 55/06 

 :ع المراج] 56[
- DE 3828633 A (ASEA BROWN BOVERI) 09 
March 2989 
- US 4305889 A )CHEN NAI Y et al.) 15 December 
1981 
- WO 9731083 A (EXXON RESEARCH 
ENGINEERING CO ;EXXON CHEMICAL 
PATENTS INC (US)) 28 August 1997 
- US 4054492 A (RAMMLER ROLNAD et al.) 18 
October 1977 
- EP 0072873 B (HAYASHI KIYOSHIGE) 02 
March 1983 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 معاملة حرارية معدلة لخامات التغذية الهيدروكربونية الثقيلة] 54[
المنخفض والتى هى غير  API يتعلق االختراع الحالى بعملية لتحسين زيوت البترول الثقيلة ذات اللزوجة العالية وثقل   :الملخص ] 57[

وهى تستخدم مفاعالً حرارياً لـه زمن بقاء قصير يعمل تحت . مناسبة بصورة نمطية للضخ فى خطوط األنابيب بدون استخدام مواد مخففة
لوزن وتؤدى التغيرات الفيزيائية والكيميائية إلى انخفاض ا. ظروف تؤدى إلى التقطير بالتحلل الحرارى السريع مع تكوين فحم الكوك

ويتحسن المنتج السائل بصورة رئيسية بسبب . الجزيئى الكلى فى المنتج السائل واستبعاد مكونات معينة مع فحم الكوك الناتج كمنتج ثانوى
ومع زيادة المنتج السائل الكلى إلى .  المتزايد ومحتوى أجزاء التقطير الخفيفة والمتوسطة APIلزوجته  المنخفضة بشكل جوهرى، وثقل 

. استخدام مواد مخففة المنتج السائل مناسباً للضخ فى خطوط األنابيب بدون  APIاألقصى، قد تجعل التحسينات فى اللزوجة وثقل  الحد
) أو فحم الكوك والغاز(ويتعلق االختراع الحالى على وجه التحديد بالحد من انبعاثات الكبريت أثناء احتراق فحم الكوك الناتج كمنتج ثانوى 

الخاص بالمنتج السائل، وبالحد من محتوى كبريتيد الهيدروجين الخاص بمكون واحد أو أكثر ) TAN(عدد الحمض اإلجمالى وبالحد من 
تشتمل الطريقة على إدخال مادة حاملة حرارية دقائقية فى مفاعل يتم فيه التدفق إلى أعلى، وإدخال خام تغذية عند موقع . من تيار المنتج

ة الحرارية الدقائقية، والسماح لخام التغذية الهيدروكربونى الثقيل بأن يتفاعل مع المادة الحاملة الحرارية لفترة فوق إدخال المادة الحامل
ادة قصيرة وفصل بخار تيار المنتج عن المادة الحاملة الحرارية الدقائقية والمادة السائلة والمادة الصلبة كمنتج ثانوى، وإعادة توليد الم

 .وتجميع المنتج السائل والغازى من تيار المنتج دقائقية فى وجود مركب الكالسيوم،الحاملة الحرارية ال
 

 8: عدد األشكال           19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001967: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30917/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5538/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[

 أمريكا         16/12/2004 11/013,854     
ماك لين  . دينيس كيه -2 ستيفلير،. ويليام تي -1:  المخترعون] 72[
 هاردمان . بريان تي -3 ،
وينتر ستريت  870 ريثيون كومباني ،:   مالك البراءة] 73[
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ، 2451ماساتشوسيتس ، وولتهام ،
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 19/00; G01C 23/00; G08G 5/00; 
B64D 45/00 

 :المراجع ] 56[
 - US 4994974 A (C.CUMMINGS, Elihu) 19 
February 1991 
 

 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 جهاز تفاعلي لبيئة قمرة الطيار التقليدية] 54[
وغالف ) 16(وشاشة لمس ) 30(يشتمل على معالج متعدد األغراض ) 14(تم الكشف عن جهاز حوسبة وإظهار لطائرة  :الملخص ] 57[
تُشكل شاشة اللمس جهاز بيني ما بين اإلنسان واآللة بإظهار . يقوم المعالج بتنفيذ تعليمات منطقية على شكل برمجيات حاسوب   ).26(

يحتفظ الغالف بالمعالج وشاشة اللمس، يكون الغالف معد فيزيائياً  .بواسطة سطح حساس للضغطصور فيديوية وإستقبال إدخال المستخدم 
 .بشكل نموذجي إلستبدال جهاز تقليدي مركب على لوحة ادوات غرفة قيادة في طائرة ما

 
   7: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0001968GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31105/12: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7535/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   24/12/2005 05028469.4     
 بول مولر -2 كاوا فرانز، -1:  المخترعون] 72[
سي اتش ، 9 توديستريسكونكاست ايه جي ، :   مالك البراءة] 73[
 ، سويسرازيورخ، 8027 –
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B22D 11/04, 11/115, 11/12 

 :المراجع  ]56[
- JP 08294746 A (NIPPON STEEL CORP ) 12 
November 1996 
- JP 10230349 A (YASKAWA ELECTRIC CORP) 
02 September 1998  

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 Iطريقة وجهاز للصب المستمر لقطاعات الصلب االبتدائية وبصفة خاصة القطاعات االبتدائية ذات المقطع ] 54[
، يتم Iفي طريقة للصب المستمر لقطاعات الصلب االبتدائية، وبصفة خاصة القطاعات ذات المقطع الذي على شكل حرف  :لملخص ا] 57[

يتكون المقطع العرضي لفجوة قالب الصب في هذا القالب ). 1(إدخال الصلب المصهور في وضع رأسي تماماً إلى قالب متصل للصب 
 2(باستخدام قوي تم حثها كهرومغناطيسياً، في منطقة الحواف الناتئة ). 4(وجزء شبكي ) 3و  2(من جزأين لهما حافة ناتئة ) 1(  المتصل

، يتم إجبار القلب المنصهر للجديلة القطاعية االبتدائية على تنفيذ حركات إهتزازية في اتجاه عرضي بالنسبة )4(أو الجزء الشبكي /و) 3و 
نتيجة لهذه الحركات االهتزازية، يتم تبادل الصلب المصهور في فوهة الجديلة القطاعية االبتدائية بين أجزاء الحافة . ديلةالتجاه صب الج

نتيجة لذلك، يمكن التأثير بصورة محددة وفعالة على ظروف التدفق ودرجة الحرارة في فوهة الصلب ). 4(والجزء الشبكي ) 3و  2(الناتئة 
لجديلة القطاعية االبتدائية وفي هذه الحالة، يتم تثبيت منطقة السطح المعدني وتحقيق ظروف تدفق مواتية ويمكن المصهور داخل غالف ا

 .التحكم فيها
 

   15: عدد األشكال     16: الحماية  عدد عناصر
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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[
 0001968GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31105/12: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7535/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   24/12/2005 05028469.4     
 بول مولر -2 كاوا فرانز، -1:  المخترعون] 72[
سي اتش ، 9 توديستريسكونكاست ايه جي ، :   مالك البراءة] 73[
 ، سويسرازيورخ، 8027 –
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B22D 11/04, 11/115, 11/12 

 :المراجع  ]56[
- JP 08294746 A (NIPPON STEEL CORP ) 12 
November 1996 
- JP 10230349 A (YASKAWA ELECTRIC CORP) 
02 September 1998  

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 Iطريقة وجهاز للصب المستمر لقطاعات الصلب االبتدائية وبصفة خاصة القطاعات االبتدائية ذات المقطع ] 54[
، يتم Iفي طريقة للصب المستمر لقطاعات الصلب االبتدائية، وبصفة خاصة القطاعات ذات المقطع الذي على شكل حرف  :لملخص ا] 57[

يتكون المقطع العرضي لفجوة قالب الصب في هذا القالب ). 1(إدخال الصلب المصهور في وضع رأسي تماماً إلى قالب متصل للصب 
 2(باستخدام قوي تم حثها كهرومغناطيسياً، في منطقة الحواف الناتئة ). 4(وجزء شبكي ) 3و  2(من جزأين لهما حافة ناتئة ) 1(  المتصل

، يتم إجبار القلب المنصهر للجديلة القطاعية االبتدائية على تنفيذ حركات إهتزازية في اتجاه عرضي بالنسبة )4(أو الجزء الشبكي /و) 3و 
نتيجة لهذه الحركات االهتزازية، يتم تبادل الصلب المصهور في فوهة الجديلة القطاعية االبتدائية بين أجزاء الحافة . ديلةالتجاه صب الج

نتيجة لذلك، يمكن التأثير بصورة محددة وفعالة على ظروف التدفق ودرجة الحرارة في فوهة الصلب ). 4(والجزء الشبكي ) 3و  2(الناتئة 
لجديلة القطاعية االبتدائية وفي هذه الحالة، يتم تثبيت منطقة السطح المعدني وتحقيق ظروف تدفق مواتية ويمكن المصهور داخل غالف ا

 .التحكم فيها
 

   15: عدد األشكال     16: الحماية  عدد عناصر
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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[
 GC 0001969: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31160/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10632/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         20/04/2007 60/913115     
 هاوكينز. جيمس سي:   المخترع] 72[
فيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

 ، 8100انيكس ستريت ويست فلوريسانت افنيو كي ،لويس 
 الواليات المتحدة األمريكية، ميسويري، 63136

 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: G05D 16/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4754778 A (DUFFY JOHN W [US] et al.) 05 
July 1988 
- US 5697398 A (GIDNEY LARRY DEAN [US] et 
al.) 16 December 1997 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 خرطوشة لدفع التدفق في منظم غاز] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمنظم غاز يشتمل على مشغل، وصمام، وخرطوشة موضوعة بداخل الصمام لتوجيه، أو دفع    :الملخص ] 57[

وتشتمل الخرطوشة على جزء أول له قطر  .المائع بعد وبعيداً عن المشغل تحت ظروف التشغيل العادية، وبالتالي زيادة كفاءة تشغيل المنظم
وفي أثناء التشغيل العادي، يقوم الجزء األول بتلقي قرص صمام المشغل داخل تفاوتات  .من القطر األول أول وجزء ثاني له قطر ثاني أكبر

ويعمل هذا على توجيه أو  .ضيقة بصفة عامة بحيث يقوم قرص الصمام والخرطوشة بتقييد االتصال عن طريق المائع بين الصمام والمشغل
ك، ففي أثناء عملية التنفيس، يقوم الجزء الثاني بتلقي قرص الصمام للسماح بحرية تدفق باإلضافة إلى ذل .دفع الغاز نحو مخرج الصمام

 .الغاز إلى المشغل
 

 7: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0001970GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31150/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7539/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 كوريا الجنوبية             2006/12/19   10-2006-0129944
 سونج وو وو -2 ،ان سوب سونج -1:  المخترعون] 72[
، .دوزان هيفي اندستريز اند كونستركشن كو:   مالك البراءة] 73[

، دو -سنامجيونج، ساي-تشانجون، دونج -جويجوك، 555ليمتد ، 
 كوريا  641-792

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C02F 1/06, 1/44 

 :المراجع ] 56[
- US 3632505 A (STONE & WEBSTER ENG 
CORP.) 04 January 1972 
  
 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 الملحجهاز وطريقة مختلطتين إلزالة ] 54[
تسخين مسبق لتيار تغذية يشتمل على ماء مالح؛ : يتعلق االختراع الحالي بطريقة مختلطة إلزالة الملح تشتمل على :الملخص ] 57[

وتسخين إضافي لتيار محلول ملحي يشتمل على جزء على األقل من تيار التغذية المسخن مسبقاً؛ وإجراء تبادل حراري بين ناتج تبخير تيار 
لملحي المسخن وتيار المحلول الملحي المشتمل على جزء على األقل من تيار التغذية المسخن مسبقاً لتكثيف ناتج التبخير مما المحلول ا

ينتج بذلك ماء مزال الملح؛ وإنتاج ماء نافذ من جزء على األقل من تيار التغذية المسخن مسبقاً باستخدام غشاء تناضح عكسي، وإضافة 
قد تشتمل الطريقة عالوة على ذلك على أنابيب التبادل . تغذية قبل التسخين المسبق لتيار التغذية بصورة متقطعةجرعة كلور في تيار ال

 .الحراري في مراحل طرد الحرارة للمبخرات الومضية متعددة المراحل باستخدام نظام تنظيف كروي
 

 1: 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.

173نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001970GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31150/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7539/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 كوريا الجنوبية             2006/12/19   10-2006-0129944
 سونج وو وو -2 ،ان سوب سونج -1:  المخترعون] 72[
، .دوزان هيفي اندستريز اند كونستركشن كو:   مالك البراءة] 73[

، دو -سنامجيونج، ساي-تشانجون، دونج -جويجوك، 555ليمتد ، 
 كوريا  641-792

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C02F 1/06, 1/44 

 :المراجع ] 56[
- US 3632505 A (STONE & WEBSTER ENG 
CORP.) 04 January 1972 
  
 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 الملحجهاز وطريقة مختلطتين إلزالة ] 54[
تسخين مسبق لتيار تغذية يشتمل على ماء مالح؛ : يتعلق االختراع الحالي بطريقة مختلطة إلزالة الملح تشتمل على :الملخص ] 57[

وتسخين إضافي لتيار محلول ملحي يشتمل على جزء على األقل من تيار التغذية المسخن مسبقاً؛ وإجراء تبادل حراري بين ناتج تبخير تيار 
لملحي المسخن وتيار المحلول الملحي المشتمل على جزء على األقل من تيار التغذية المسخن مسبقاً لتكثيف ناتج التبخير مما المحلول ا

ينتج بذلك ماء مزال الملح؛ وإنتاج ماء نافذ من جزء على األقل من تيار التغذية المسخن مسبقاً باستخدام غشاء تناضح عكسي، وإضافة 
قد تشتمل الطريقة عالوة على ذلك على أنابيب التبادل . تغذية قبل التسخين المسبق لتيار التغذية بصورة متقطعةجرعة كلور في تيار ال

 .الحراري في مراحل طرد الحرارة للمبخرات الومضية متعددة المراحل باستخدام نظام تنظيف كروي
 

 1: 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 براءات االختراع ـ 18 174

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001971: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31174/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2000/640/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2000: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 سويسرا          27/04/1999  0773/99 1999  
 هاب اوتو  -2 هاب كارل، -1:  المخترعون] 72[
، سي 4هاوا ايه جي ، انتر فشباش شتراسه :   مالك البراءة] 73[

 ، ميتمينستيتن، سويسرا8932 -اتش
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E05D 15/06 

 : المراجع] 56[
 - US 2917771 A (LABRIE) 22 December 1959 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وسيلة تعليق] 54[
، لها قطعة (4)الُمَوَجهَّة علي قضيب  (6) باآللية المتحركة  (2) وسيلة التعليق التي تساعد علي توصيل عنصر الباب    :الملخص ] 57[

، يمكن تركيبه (15-12)وساق   (11)المزود برأس مسمار  (10)، ومسمار التوصيل (2)والتي يمكن توصيلها بعنصر الباب  (30) تثبيت 
لها عنصري  (30) وقطعة التثبيت   .(6) موجودة في اآللية المتحركة   (9)وتركيبه بلولب في فتحة مثقوبة ملولبة  (30)في قطعة التثبيت 

ومنثنية ألعلي بالنسبة  (34) المزودة بتجويف  (33)والمتصالن بالقطعة المركزية  (2) يتهما بعنصر الباب يمكن تثب (ب 32أ، 32)جناح 
خالل أسفل القطعة  (11)، يمكن توجيه رأس المسمار (30)بطريقة ما بحيث أنه، بعد تركيب قطعة التثبيت  (ب32أ، 32)لعنصري الجناح 

ويعمل علي إمساك رأس المسمار  (35) ، والذي يالصق الطوق (34)في التجويف   (15-12)، بحيث يمكن إدخال الساق (33)المركزية 
ووسيلة التعليق، التي يمكن إنتاجها بطريقة اقتصادية غير مكلفة وتركيبها وضبطها بنفقات بسيطة، تتطلب فراغاً قليالً فقط، بحيث    .(11)

 .والقضيب  (6) المتحركة علي مسافة صغيرة من اآللية  (2)يمكن تركيب عنصر الباب 
 

 9: عدد األشكال      7 :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.

175نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001972: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31170/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1441/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/06/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/212,278 
09/784,651   
09/859,944 

19/6/2000 
15/2/2001 
17/5/2001 

 أمريكا         
 أمريكا        

 أمريكا        
دايفد  -3 هيرف اوهمر، -2 مارك بروكمان، -1:  المخترعون] 72[

 مالون. ال
سيرفيسيوس دي بيرفيالجيز الكترونيكوس :   مالك البراءة] 73[

 بريطانيا، ، تورتوال، ، رود تاون71ب .ص، . ايه. اس
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/12 

 :المراجع ] 56[
- US 5,008,664 A (MORE, et al.) 16 April 1991 
- US 4901069 A (VENERUSO) 13 February 1990 
 

 
 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة وجهاز لالقتران الحثي لالتصال مع معدات ثقب البئر] 54[
طريقة وجهاز للسماح بتوصيل اإلشارات والطاقة الكهربائية من عنصر أسفل البئر إلى عنصر أخر أسفل البئر يستخدم  :الملخص ] 57[

بوب إنتاج ويتصل الجزء األخر من تجميعة وفي شكل واحد، يتصل جزء واحد من تجميعة القارنة الحثية بجزء أن   ،تجميعة قارنة حثية 
طاقة القارنة الحثية بأنابيب التغليف أو جزء حشوةأخر ويتصل جزء القارنة الحثية ألنبوب اإلنتاج كهربائيا بكابل الذى يتم بث االشارات وال

تغليف أو جزء الحشوةوتتصل بعدة وسائل تقترن تلك الطاقة واالشارات مغناطيسيباً بجزء قارنة حثية في أنابيب ال. الكهربائية من خالله
قد تستخدم تجميعات القارنات الحثية إلقتران االشارات والطاقة ، كهربائية تركب خارج أنابيب التغليف أو الحشوةوفي أشكال أخرى 

 .الكهربائية من الثقب الرئيسى إلى مكونات في فروع جانبية من البئر المتعدد الفروع 
 

 15: عدد األشكال      22 :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 براءات االختراع ـ 18 176

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001973: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31166/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2501/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/02/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النرويج         22/20/2002 20020867     
 أرني اوسموندسفاج :   المخترع] 72[
ثور داهلز إفكت شبس انترناشونال ايه اس :   مالك البراءة] 73[

 ، ، نرويج3210، سانديفجورد، اي 1جيت 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B60V 1/18; B63B 1/38 

 :مراجع ال] 56[
 - EP 0338475 A1 (BURG, DONALD E.) 25 
October 1989  
 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 زورق مزود بوسادة هوائية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بزوارق بحرية فائقة السرعة يتم دعم وزنها عن طريق مجموعة محددة من عناصر البدن بمعنى  :الملخص ] 57[

ويتم   .إلزاحة ووسائد هوائية وعند السرعة الفائقة أسطح تتأثر بالضغط االستاتيكى الهوائى والديناميكى الهوائىأسطح مستوية وأحجام ل
تصميم حجم ونسق عناصر البدن للوصول بقدر اإلمكان إلى تأثير يتعلق بخصائص الرفع النسبى وإخماد الحركة الخاصة بها إلعطاء 

وبالحصول على درجة من الحرية لوضع مركز . الزورق المميزات المواتية المطلوبة من حيث السرعة والمقاومة والسلوك في األمواج
ومن المقصود أن . ة لمركز الجاذبية يمكن أن يتأثر التردد الطبيعي للزورق عند الحركة في سطح مستوى رأسيالقوى العلوية بالنسب

كما يمكن أن تتم تهيئة كافة األنظمة المعروفة . تستخدم كافة تجهيزات البدن دفع نفثى مائى يقوم بأى حال بمنع اختيار أنظمة دفع أخرى
تتم تهيئة كافة تصميمات البدن بحيث يمكن أن يتم استخدام رفع ديناميكي هوائي على البنية الفوقية  ويمكن أن. للتحكم في الحركة النشطة

البدن لخفض المقاومة اإلجمالية للزورق وزيادة التأثير ) أنفاق(رفع إستاتيكي هوائي في نفق  –في االستخدامات متعددة البدن -للزورق و
اها أن التصميم يشتمل على أنفاق للبدن واستخدامه بالتالي لرفع إستاتيكي هوائي يتميز االختراع ونظراً للحقيقة التي مؤد. بتزايد السرعة

 . بشكل مرِض عن األنماط األخرى للزوارق المزودة بوسائد هوائية
في األمواج والمقاومة وفي تصميمه األصلي يقدم الزورق المقترح تركيباً بسيطاً وحرية في اختيار وسيلة الدفع والتحكم البسيط في الحركة 

 .بالمقارنة بزوارق أخرى مشابهة مزودة بوسائد هوائية" للتحدب"المنخفضة 
 

  11: 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

 براءة اختراع ]12[
 0001974GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30928/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4597/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                      2004/04/29  10/837,525       
    ،توماس. ريموند اتش -2 ،فام. هانج تي -1:  المخترعون] 72[
 سينج . راجيف آر -4 ،ويلسون. ديفد بي -3
كولومبيا  101 ،. انك هوني ويل انترناشيونال : مالك البراءة] 73[

الواليات  ،07962 ،موريس تاون، نيو جيرسي، موريس تاون، رود
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K; C07C; F25B; C10M; C08J; 
A61K; A61L 

 :المراجع ] 56[
- JP11-140002A(CENTRAL GLASS CO LTD) 25 
May 1999 
- US3723318A(DOW CORP) 27 March 1973 
- US6258292B1(Donald E.Turner) 10 July 2001 
- CN1166479A(ELF ATOCHEM SA) 03 
December 1997 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 تركيبات تحتوي على أولفينات بها استبدال بفلور] 54[
في العديد من التطبيقات المختلفة، بما  )HFO-1234( يتعلق االختراع باستخدام مركبات تتراهيدروبروبين، وخصوصاً   :الملخص ] 57[

دة للتسخين والتبريد، وكعوامل نفخ، وكعوامل دافعة لأليروسول، وكتركيبة . في ذلك أجهزة التبريد هذه المواد مفيدة بشكل عام كمواد مبرِّ
 .وكعوامل إلطفاء وإخماد النيران مذيب،

 
            21 :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 براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001974GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30928/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4597/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                      2004/04/29  10/837,525       
    ،توماس. ريموند اتش -2 ،فام. هانج تي -1:  المخترعون] 72[
 سينج . راجيف آر -4 ،ويلسون. ديفد بي -3
كولومبيا  101 ،. انك هوني ويل انترناشيونال : مالك البراءة] 73[

الواليات  ،07962 ،موريس تاون، نيو جيرسي، موريس تاون، رود
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K; C07C; F25B; C10M; C08J; 
A61K; A61L 

 :المراجع ] 56[
- JP11-140002A(CENTRAL GLASS CO LTD) 25 
May 1999 
- US3723318A(DOW CORP) 27 March 1973 
- US6258292B1(Donald E.Turner) 10 July 2001 
- CN1166479A(ELF ATOCHEM SA) 03 
December 1997 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 تركيبات تحتوي على أولفينات بها استبدال بفلور] 54[
في العديد من التطبيقات المختلفة، بما  )HFO-1234( يتعلق االختراع باستخدام مركبات تتراهيدروبروبين، وخصوصاً   :الملخص ] 57[

دة للتسخين والتبريد، وكعوامل نفخ، وكعوامل دافعة لأليروسول، وكتركيبة . في ذلك أجهزة التبريد هذه المواد مفيدة بشكل عام كمواد مبرِّ
 .وكعوامل إلطفاء وإخماد النيران مذيب،

 
            21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001975GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30920/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7718/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي            2006/02/03        06250599.5       
 ،بول ريتشارد اليوي -2 ،بيركاو. جون إي -1:  المخترعون] 72[
 ستيفان كالوس سبيتزميسر  -3
 ،لين تشابيل،هاوكسليسإنيوس يورب ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 بريطانيا، أف جي 7 43أس أو ،هامبشير ، لِندهورٍست
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/18 

 :المراجع ] 56[
- GAW, Kirsty G. et al.: "Mo1ybdenum(0), 
ruthenium(II), palladium(II), 
platinum(II), copper(I) and go1d(I) 
complexes of a new methoxy functionalised 
bis (phosphino) amine: synthesis and 
structure" New Journal Of Chemistry , 24(6), 429-435 Coden: 
NJCHE5; ISSN: 1144-0546, 2000 
- Slawin, Alexandra M. Z. et al. : "Novel 
chiraL phosphine ligands and complexes from amino acid esters" 
Journal Of The Chemical Society, Dalton Transactions , (5), 621-
632 Coden: JCSDAA; ISSN: 1472-7773, 2001 
- Badia, Angel et al. : "Synthesis and 
structure of PdII and PtII complexes 
containing chira1 diphosphazane 1igands" 
Journal Of Organometallic Chemistry , 554(2), 105-112 Coden: 
Jorcai; ISSN: 0022-328X, 1998 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 محفزات من معادن العناصر اإلنتقالية] 54[
 :يتعلق االختراع الحالي بمحفز لمعدن من معادن العناصر االنتقالية، يشتمل على  :الملخص ] 57[
 من الجدول الدوري، ) 10(إلى المجموعة رقم ) 3(مصدر لمعدن من معادن العناصر االنتقالية من المجموعة رقم  )أ(
 :مجموعة إرتباطية لها الصيغة العامة التالية) ب(

R1R2X-Y-XR3R4 
 عبارة عن فوسفور، أو زرنيخ، أو أنتيمون، X:حيث تكون فيها

Y لها الصيغة العامة التالية عبارة عن مجموعة جسرية: 
Z-(A)-D-Rm 

 ،Xعبارة عن الشق الرابط للمجموعات  Z:حيث تكون فيها
A  عبارة عن مجموعة رابطة هيدروكربيل بسلسلة مستقيمة أو حلقية، أو هيدروكربيل مستبدلة، أو هيدروكربيل غير متجانسة أو هيدروكربيل غير

 ذرات،) 3(، أو )2(، أو )1(عبارة عن  Dإلى  Zالرابطة بصورة مباشرة من  متجانسة، حيث يكون فيها عدد الذرات
D  عبارة عنNأو ، Pأو ، Asأو ، Oأو ، S أو ، Se؛ 
R عبارة عن هيدروجين، أو مجموعة ألكيل، أو هيدروكربيل، أو هيدروكربيل مستبدلة، أو ألكيل غير متجانسة، أو هيدروكربيل غير متجانسة، أو 

عبارة عن نفس المجموعات أو عبارة عن R1 ،R2 ،R3 ، R4وتكون كل من  ،)2(أو ) 1(عبارة عن   m؛ ر متجانسة مستبدلةهيدروكربيل غي
 Rعبارة عن نيتروجين، فإن  Dشريطة أنه إذا كانت  مجموعات مختلفة وتمثل شقوق هيدروكربيل أو شقوق هيدروكربيل تم تفعيلها وتحديد وظائفها،

؛ ال تكون عبارة عن إيثير وتكون محفزات معادن العناصر االنتقالية مناسبة لتكوين البوليمرات الثالثية  ).عامل فعال(واختيارياً عامل منشط  حلقيِّ
 .لألوليفينات وبالتحديد اإليثيلين) البلمرة الرباعية(أو لتكوين البوليمرات الرباعية االنتقائية ) البلمرة الثالثية(االنتقائية 

 
 1: عدد األشكال           23 : الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001976GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31180/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7944/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2006/03/23           11/387,307       
 لورنس ويليام ميلر :  المخترع] 72[
ألغونكوين ايست ، 25ال ال سي ، يو او بي   : مالك البراءة] 73[

المتحدة الواليات ، 5017-60017لينوي إ، ديس بالنيس، ، رود
 االمريكية

 
 العمار  مإبراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 53/46 

 :المراجع ] 56[
- US 5558767 A (UOP) 24 September 1996 
- US 5904832 A (HURON TECH. CANADA INC) 
18 May 1999 
- US 2005/0000359 A1 (WYSCHOFSKY Michael 
et al.) 06 January 2005 
- US 2005/02746481 A1 (EXXONMOBIL RES.& 
ENG.CO) 15 December 2005  

يحي ناصر البوصافي: الفاحص    
 إزالة الماء واألمالح من مجدد محفز للحفاظ على نشاط المحفز] 54[
بشكل أكثر . باستخدام تركيبة محفز من منخل جزيئي )األوليفينات(يتعلق االختراع الحالي بعملية تحويل إلعداد األوليفين  :الملخص ] 57[

تحديًدا، يتعلق االختراع بعملية تحويل خام تغذية يشتمل على مادة مؤكسجة في وجود تركيبة محفز من منخل جزيئي، حيث يكون تيار 
ر التغذية بالهواء إلزالة الماء، ثم يتم غسيله يتم أوالً تبريد تيا. التغذية بالهواء إلى مجدد المحفز خاليًا إلى حٍد كبير من األمالح الفلزية
يُفضل أن تتم إعادة تدوير الماء المزال في خطوة التبريد إلزالة . بالماء إلزالة كل األمالح من تيار التغذية بالهواء المذكور بشكل أساسي

 .األمالح بالغسيل من تيار التغذية بالهواء
 

 10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001976GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31180/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7944/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2006/03/23           11/387,307       
 لورنس ويليام ميلر :  المخترع] 72[
ألغونكوين ايست ، 25ال ال سي ، يو او بي   : مالك البراءة] 73[

المتحدة الواليات ، 5017-60017لينوي إ، ديس بالنيس، ، رود
 االمريكية

 
 العمار  مإبراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 53/46 

 :المراجع ] 56[
- US 5558767 A (UOP) 24 September 1996 
- US 5904832 A (HURON TECH. CANADA INC) 
18 May 1999 
- US 2005/0000359 A1 (WYSCHOFSKY Michael 
et al.) 06 January 2005 
- US 2005/02746481 A1 (EXXONMOBIL RES.& 
ENG.CO) 15 December 2005  

يحي ناصر البوصافي: الفاحص    
 إزالة الماء واألمالح من مجدد محفز للحفاظ على نشاط المحفز] 54[
بشكل أكثر . باستخدام تركيبة محفز من منخل جزيئي )األوليفينات(يتعلق االختراع الحالي بعملية تحويل إلعداد األوليفين  :الملخص ] 57[

تحديًدا، يتعلق االختراع بعملية تحويل خام تغذية يشتمل على مادة مؤكسجة في وجود تركيبة محفز من منخل جزيئي، حيث يكون تيار 
ر التغذية بالهواء إلزالة الماء، ثم يتم غسيله يتم أوالً تبريد تيا. التغذية بالهواء إلى مجدد المحفز خاليًا إلى حٍد كبير من األمالح الفلزية
يُفضل أن تتم إعادة تدوير الماء المزال في خطوة التبريد إلزالة . بالماء إلزالة كل األمالح من تيار التغذية بالهواء المذكور بشكل أساسي

 .األمالح بالغسيل من تيار التغذية بالهواء
 

 10 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 GC 0001977: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31135/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9595/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[

 أمريكا         06/12/2006 11/634,638     
 كالودي . االن ام:   المخترع] 72[
 601كيلوج براون اند روت إل إل سي ، :   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، هوستون، 77002 تكساس، جيفرسون افينيو 
 ميركيةاأل
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01G 35/04 

 :المراجع ] 56[
 US 2006/0049082 A1 (NICCU et al.) 09 March 
2006  

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة ونظام للتصريف من وصلة صاعدة مزدوجة] 54[
ازة مخروطيَّة يمكن احتواؤهما  :الملخص ] 57[ ازة . في وعاء واحديتعلق االختراع الحالي بنظامين لفرَّ يمكن أن يتصل كل نظام لفرَّ

ازة المخروطيَّة األول على فتحة تصريف مفتوحة . مخروطيَّة عن طريق المائع مع تيار دخول وخط تصريف مائع يمكن أن يشتمل نظام الفرَّ
ازة المخروطية ازة المخروطيَّة ا. على الوعاء المحتوي على الفرَّ أو خروجه من / لثاني لمنع دخول المائع من ويمكن إحكام إغالق نظام الفرَّ

ازة المخروطيَّة إلى الوعاء والتدفق إلى فتحة التصريف   ،الوعاء  مما يمكن أن يمنع أبخرة المنتج من الخروج من فتحة أحد نظامي الفرَّ
ازة المخروطيَّة اآلخر  .الخاصة بنظام الفرَّ

 
 4: عدد األشكال     13: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001978: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31111/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4443/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    0402800 
0407131 

18/03/2004 
29/60/2004 

 فرنسا        
 فرنسا        

 -3 جيرارد كانتون ، -2 جيني البوري، -1:  المخترعون] 72[
 فينسنت بوجات 

اس آي -سوسيتي انترناشونالي دي ديسالمينت:   مالك البراءة] 73[
 ، فرنسا rue de Clichy ،75009، 54دي إي ام ، 

 العمار هيم ابراسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 1/26; C02F 1/04, 1/08; B01D 3/14 

 :المراجع ] 56[
- GB 1220373 (UNIVERSAL DESALTING 
CORP) January 1971 
- US 4820542 A (DE MATHAN) 11 April 1989 
 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة ومنشأة إلزالة ملوحة ماء البحر بالتقطير في خاليا متعددة وبانضغاط البخار الحراري الذي يعمل بضغوط مختلفة للبخار الدافع] 54[
، بانضغاط البخار الحراري MEDيتعلق االختراع بمنشأة وطريقة إلزالة ملوحة ماء البحر بالتقطير في خاليا متعددة    :الملخص ] 57[

TVC  للتوصيل بوحدة قدرة حرارية، وتتضمن المنشأة سلسلة من خاليا التقطير الُمعدA ،B ،C ،D،E   التي تعمل كل منها عند درجة
تسمح بانضغاط جزء من بخار الماء  6حرارة وضغط منخفضين عما هو موجود في الخلية السابقة لها، ووسيلة انضغاط للبخار الحراري 

بالتناوب عند ضغطين مختلفين  6تعمل وسيلة انضغاط البخار الحراري  .تدويره إلى الخلية األولىوإعادة  E الصادر من إحدى الخاليا 
VM للبخار الدافع.  

 
    2: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 GC 0001978: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31111/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4443/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    0402800 
0407131 

18/03/2004 
29/60/2004 

 فرنسا        
 فرنسا        

 -3 جيرارد كانتون ، -2 جيني البوري، -1:  المخترعون] 72[
 فينسنت بوجات 

اس آي -سوسيتي انترناشونالي دي ديسالمينت:   مالك البراءة] 73[
 ، فرنسا rue de Clichy ،75009، 54دي إي ام ، 

 العمار هيم ابراسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 1/26; C02F 1/04, 1/08; B01D 3/14 

 :المراجع ] 56[
- GB 1220373 (UNIVERSAL DESALTING 
CORP) January 1971 
- US 4820542 A (DE MATHAN) 11 April 1989 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة ومنشأة إلزالة ملوحة ماء البحر بالتقطير في خاليا متعددة وبانضغاط البخار الحراري الذي يعمل بضغوط مختلفة للبخار الدافع] 54[
، بانضغاط البخار الحراري MEDيتعلق االختراع بمنشأة وطريقة إلزالة ملوحة ماء البحر بالتقطير في خاليا متعددة    :الملخص ] 57[

TVC  للتوصيل بوحدة قدرة حرارية، وتتضمن المنشأة سلسلة من خاليا التقطير الُمعدA ،B ،C ،D،E   التي تعمل كل منها عند درجة
تسمح بانضغاط جزء من بخار الماء  6حرارة وضغط منخفضين عما هو موجود في الخلية السابقة لها، ووسيلة انضغاط للبخار الحراري 

بالتناوب عند ضغطين مختلفين  6تعمل وسيلة انضغاط البخار الحراري  .تدويره إلى الخلية األولىوإعادة  E الصادر من إحدى الخاليا 
VM للبخار الدافع.  

 
    2: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 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 براءات االختراع ـ 18 182

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001979: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30910/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9416/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         09/11/2006 2006-304151   
 توموهيكو انوي  -2 يوشيوكي تاناكا، -1:  المخترعون] 72[
،  1-14متسوبيشي كيميكال كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 يابانال 108-0014،طوكيو،ميناتو كي يو ، تشومي -4، شيبا 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 27/18 , 29/44 , 45/49 , 31/12 , 45/82 , 
47/02 

 :المراجع ] 56[
 - US 6492564 B1 (OXENO OLEFINCHEMIE 
GmbH) 30 January 2001 
- JP 2001-26566 A (OXENO OLEFINCHEMIE 
GmbH) 30 January 2001 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 عادى وأيزوبيوتيل ألدهايدطريقة لإلنتاج المشترك لـ بيوتانول ] 54[
وأيزوبيوتيل ألدهايد، والتى يتم فيها تفاعل  "بيوتانول عادى"تتعلق مشكلة اإلختراع فى توفير طريقة لإلنتاج المشترك لـ  :الملخص ] 57[

مع الهيدروجين وأول أكسيد الكربون فى وجود " بروبيلين"الـ وفى اإلختراع، يتفاعل . مع هيدروجين وأول أكسيد الكربون" بروبيلين"الـ 
) 2(فى الجدول الدورى للعناصر، فى مفاعل ) 10(  إلى معادن المجموعة) 8(محفز يتكون من مركب لعنصر معدني من معادن المجموعة 

سائل تيار جانبى يحتوى على أيزوبيوتانول ، ثم يتم سحب ناتج التقطير العلوى المحتوى على ألدهايد عادى وما شابه ذلك، و")أ"خطوة (
، حيث يتم إجراء ")ب"خطوة ) (5) (عمود تقطير أول(وما شابه ذلك من تيار ُمنتج التفاعل الذى تم الحصول عليه بواسطة جهاز فصل 

) عمود تقطير ثانى(فصل  عملية التقطير التجزيئى لناتج التقطير العلوى إلى بيوتيل ألدهايد عادى وأيزوبيوتيل ألدهايد بواسطة جهاز
، حيث يتم سحب )14) (عمود تقطير ثالث(، ثم تتم تجزئة سائل تيار جانبى إلى أيزوبيوتانول وبيوتانول عادى بواسطة جهاز فصل )10(

 .")جـ"خطوة (كل هؤالء 
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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

 براءة اختراع ]12[
 0001980GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33593/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12078/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 بول هوبارد -2اندرو اليوت بيرس، -1: المخترعون] 72[
بريسميان تيليكوم كابليس اند سيستيمس :   مالك البراءة] 73[

ثيو باراد،دى وى، نيو ساوث واليس،  1اوستراليا بتى ليمتد، 
 أستراليا، 2099

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G02B 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6786647 B1 (HINDS et al.) 07 September 
2004 
  

 مريم الزايد: الفاحص 
 الناقل الموصل لألداة المحتوية على وصلة االلياف البصرية] 54[
لتدعيم العديد من موصالت الليفة  50العديد من النواقل رقم  10تتضمن اداة المحتوية لوصلة االلياف البصرية  رقم    :الملخص ] 57[

 .قابل لتمحور ما بين الموقع االول و الموقع الثاني و بشكل مستقل من اي ناقل مجاور   50يكون  ناقل واحد علي االقل رقم  .البصرية 
جه النهائي لموصل الليفة و يزود الموقع الثاني بدخول محسن لو 45يكون  الموقع االول في االستخدام التجه لموصل الليفة البصرية  رقم 

و يعشق الجزء المحوري المجاور بالناقل المجاور و الجزء  90الجزء المحوري رقم  45يشمل الناقل نفسه رقم  . 45البصرية رقم 
  105و طرف االطالق رقم  45موصل الليفة البصرية رقم  100الممسك بالجزء المحوري و  يدعم الجزء الذراعي رقم  100الذراعي رقم 

كما يعلن في الطريقة للفحص واالختبار ، والتنظيف لوجه النهائي من    .لمنع دوران ناقل واحد علي االقل ما لم ينشط طرف االطالق 
 .في الموقع   45الموصل لأللياف البصرية رقم 
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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



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.

183نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001980GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33593/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12078/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 بول هوبارد -2اندرو اليوت بيرس، -1: المخترعون] 72[
بريسميان تيليكوم كابليس اند سيستيمس :   مالك البراءة] 73[

ثيو باراد،دى وى، نيو ساوث واليس،  1اوستراليا بتى ليمتد، 
 أستراليا، 2099

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G02B 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6786647 B1 (HINDS et al.) 07 September 
2004 
  

 مريم الزايد: الفاحص 
 الناقل الموصل لألداة المحتوية على وصلة االلياف البصرية] 54[
لتدعيم العديد من موصالت الليفة  50العديد من النواقل رقم  10تتضمن اداة المحتوية لوصلة االلياف البصرية  رقم    :الملخص ] 57[

 .قابل لتمحور ما بين الموقع االول و الموقع الثاني و بشكل مستقل من اي ناقل مجاور   50يكون  ناقل واحد علي االقل رقم  .البصرية 
جه النهائي لموصل الليفة و يزود الموقع الثاني بدخول محسن لو 45يكون  الموقع االول في االستخدام التجه لموصل الليفة البصرية  رقم 

و يعشق الجزء المحوري المجاور بالناقل المجاور و الجزء  90الجزء المحوري رقم  45يشمل الناقل نفسه رقم  . 45البصرية رقم 
  105و طرف االطالق رقم  45موصل الليفة البصرية رقم  100الممسك بالجزء المحوري و  يدعم الجزء الذراعي رقم  100الذراعي رقم 

كما يعلن في الطريقة للفحص واالختبار ، والتنظيف لوجه النهائي من    .لمنع دوران ناقل واحد علي االقل ما لم ينشط طرف االطالق 
 .في الموقع   45الموصل لأللياف البصرية رقم 
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[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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 براءات االختراع ـ 18 184

 

 براءة اختراع ]12[
 0001981GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33691/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11982/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2007/10/19           11/875,606       
 كورونادو، مارتين بى -2 كرو، ستيف ال، -1:  المخترعون] 72[
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

، الواليات  77019 ،كساس ، هيوستن ، ت2100باركواى ، سويت 
 المتحدة االمريكية

 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 43/00, 34/06, 34/10, 43/12 

 :المراجع ] 56[
- US 2004-0144544 A1 (FREYER RUNE) 29 July 
2004 
- US 2006-0076150 A1 (CORONADO MARTIN et 
al.) 13 April 2006 
- US 2006-0113089 A1 (HENRIKSEN KNUT et 
el.) 1 June 2006 
- US 4319236 A (HSU CHARLES J.) 6 December 
1983 

عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص    
 مواد ماصه للماء مستخدمه الداة تحكم تدفق داخلى] 54[
عضو تقييد التدفق حيث انتقاالت من الكثافة الفعلية األولي للكثافة الفعلية  أداة أو نظام لضبط سائل التدفق في بئر يحتوي :الملخص ] 57[

أو يحطم /يمكن يزيد عضو تقييد التدفق في الكثافة الفعلية كقطع ماء للسائل المتدفق يزيد و. الثانية استجابة لتغير في مكون للسائل المتدفق
أو مادة مسامية المسام يمكن تكون منفذة /دفق يمكن يكون لمادة ماصة للماء وعضو تقييد الت. عندما يعرض لسائل مختار في سائل التدفق

الطريقة إلنتاج سائل من تكوين تحت السطح يحتوي ضبط تدفق لسائل في فتحة بئر أنبوبية بعضو تقييد . للماء لكن غير منفذة للزيت
 .ا نسبة لماء في السائل المتدفق يصل قيمة سبق تحديدهاالطريقة يمكن تحتوي تقليل تدفق لماء في فتحة بئر أنبوبية عندم. التدفق
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[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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.

185نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001982GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33717/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2009/13767/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان                2008/07/01              172128       
ماتسوموتو  -2 سوزوكي هيرونوبو، -1:  المخترعون] 72[

 كاناموري هيروميتسو -3 هيروشي،
، نيهونباشي  1-2، .تورى اندستريز، انك:   مالك البراءة] 73[

 اليابان،  8666-103طوكيو ، كو -تشو، تشوم -2موروماتشي 
  
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 63/02, 63/00, 63/04 

 :المراجع ] 56[
- 62237908 A (KURITA WATER INDUSTRIES 
Ltd.) 17 October 1987 
- JP 11-188243 A (KABUSHIKI KAISHA 
TENEKKUSUI) 13 July 1999 
- JP 9-122453 A (KANEKA CORP) 13 May 1997 
- JP 9-220444 A (KANEKA CORP) 26 August 
1997 
- JP 3-42017 A (MITSUBISHI RAYN Co LTD) 22 
February 1991 

نوف النصبان: الفاحص    
 تركيبة عيارية ألغشية ليفية جوفاء من النوع المغمور] 54[
يتعلق االختراع الراهن بتعزيز قدرة غشاء ليفي أجوف على نزع وتصريف المواد المعلقة في عملية غسل األغشية    :الملخص  ]57[

وفاء الليفية الجوفاء وبتعزيز قابلية تحمل طويلة األمد بداللة المقاومة الفيزيائية لتركيبة عيارية بواسطة تركيبة عيارية ألغشية ليفية ج
لى مبيت أسطواني يشتمل على فتحات عند الطرفين العلوي والسفلي، حيث يتكون جزء على األقل من النصف العلوي مغمورة تشتمل ع

للجزء المكشوف الخارجي لجدار محيطي من مكون مسامي وال يكون النصف السفلي للجزء المكشوف الخارجي للجدار المحيطي مفتوحاً، 
عدد من األغشية الليفية الجوفاء موضوعة رأسياً في المبيت األسطواني، مكون لربط حزمة  حزم ألغشية ليفية جوفاء تشتمل كل منها على

األغشية الليفية الجوفاء يتم وضعه على الجزء الطرفي العلوي لألغشية الليفية الجوفاء، تثبت األغشية الليفية الجوفاء في حالة بحيث 
بمادة الصقة بالمبيت األسطواني، غطاء لجمع الماء موصول بمكون ربط حزمة  يكون الجزء األجوف لكل غشاء ليفي أجوف مفتوحاً ويثبت

 األغشية الليفية الجوفاء، مكون إحكام سد الغشاء الليفي األجوف يتم وضعه عند الجزء الطرفي السفلي لألغشية الليفية الجوفاء ويحكم سد
ضوعة خارج مكون إحكام سد الغشاء الليفي األجوف وتثبت بمادة الجزء األجوف لكل غشاء ليفي أجوف، وأسطوانة لجمع الهواء تكون مو

الصقة بالمبيت األسطواني، حيث يتكون جزء ربط في المبيت األسطواني، الذي يرتبط بأسطوانة جمع الهواء المذكورة سابقاً، من مكون 
 .مسامي

 
 5: عدد األشكال              4 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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[
 0001983GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33725/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9692/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                 2006/12/29      11/618,244        
جوسي   -2 ،سارا اويوزتس ليندساي -1:  المخترعون] 72[

  ابوالنجا. بهاء إي -3 ،جويتيان
ماركت  555، . انك. ايه.اس.شيفرون يو:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ،  كاليفورنيا، 94105، سان فرانسيسكو، ستريت
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 21/26 

 :المراجع ] 56[
- US 4732664 A (INTEVEP S.A.) 22 March 1988 
- US 4470900 (HRI INC) 11 September 1984 
- US 4762812 A (CHEVRON RES. CO.) 09 August 
1988 

 
  

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 عملية الستعادة مواد صلبة فائقة الدقة من سائل هيدروكربوني] 54[
أو ردغة  suspension يتعلـق هـذا االختـراع بطريقة لفصل واستعادة المادة الصلبة الجسيمية فائقة الدقة من معلق   :الملخص ] 57[

slurry  مكونة من مادة صلبةsolid material وسائل هيدروكربوني hydrocarbon liquid  عن طريق ترسيب أو تنديف الجزء
من السائل الهيدروكربوني باستخدام مقدار فعال من عامل الترسيب أو التنديف بحيث يغلف الجزء الثقيل  heavy fractionالثقيل 

  .particulate solid materialالصلبة الجسيمية  المترسب المادة
 .إلى حجم فائق الدقة coked productالجزء الثقيل المترسب وطحن المنتج المكوك  cokingوتتضمن الطريقة بشكٍل إضافي تكويك 

 
 

 1: عدد األشكال            35 :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

 براءة اختراع ]12[
 0001984GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31182/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7859/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2006/03/01          11/365,929       
    ،أالن جورج وندرز -2 ،رمارتين دي بو -1:  المخترعون] 72[
                    ،رونالد بيوفورد شيبرد -4 ،لي رينولدز بارتين -3
 البرت فوجل  ريموند -5
، في. ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس : مالك البراءة] 73[

 ،66265 نوفو ليون، توري بيسو، 444ريكاردو مارجين رقم 
 المكسيك

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : C07C 51/265, 51/42, 63/26, 63/14, 51/47, 
51/48 

 :المراجع ] 56[
- US 539133 A (NAZIMOK VLADIMIR 
FILIPPOVICH [RU] et al.) 25 October 1994 
- US 2005/240055 A1 (LAVOIE GINO G [US]) 27 
October 2005 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تغذية إلزالة الشوائبنظام إلنتاج حمض بولي كربوكسيلي يستخدم  محلول أم مبرد من اهتضام مؤكسد كتيار ] 54[
يتم استخدام نظام . أكثر يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن أنسب نظام إلنتاج حمض تيريفثاليك بشكل اقتصادي وفعالية :الملخص ] 57[

ألقل من تيار بالوزن على ا% 20ينتج حوالي . لتنقية المذيب إلزالة شائبة عطرية واحدة على األقل موجودة بتيار التغذية لتنقية المذيبُ 
 .مبرد بعد اهتضامه TPAالتغذية لتنقية المذيب من مالط يحتوي على 

 
 30: عدد األشكال            50 :الحماية  عدد عناصر
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187نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001984GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31182/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7859/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2006/03/01          11/365,929       
    ،أالن جورج وندرز -2 ،رمارتين دي بو -1:  المخترعون] 72[
                    ،رونالد بيوفورد شيبرد -4 ،لي رينولدز بارتين -3
 البرت فوجل  ريموند -5
، في. ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس : مالك البراءة] 73[

 ،66265 نوفو ليون، توري بيسو، 444ريكاردو مارجين رقم 
 المكسيك

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : C07C 51/265, 51/42, 63/26, 63/14, 51/47, 
51/48 

 :المراجع ] 56[
- US 539133 A (NAZIMOK VLADIMIR 
FILIPPOVICH [RU] et al.) 25 October 1994 
- US 2005/240055 A1 (LAVOIE GINO G [US]) 27 
October 2005 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تغذية إلزالة الشوائبنظام إلنتاج حمض بولي كربوكسيلي يستخدم  محلول أم مبرد من اهتضام مؤكسد كتيار ] 54[
يتم استخدام نظام . أكثر يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن أنسب نظام إلنتاج حمض تيريفثاليك بشكل اقتصادي وفعالية :الملخص ] 57[

ألقل من تيار بالوزن على ا% 20ينتج حوالي . لتنقية المذيب إلزالة شائبة عطرية واحدة على األقل موجودة بتيار التغذية لتنقية المذيبُ 
 .مبرد بعد اهتضامه TPAالتغذية لتنقية المذيب من مالط يحتوي على 

 
 30: عدد األشكال            50 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001985GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31851/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8048/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2006/03/31           60/788.190       
                                               ،كيندراتشوك. ديفيد إي -1:  المخترعون] 72[
 جينيفر دي فينابل  -3 ،إدواردس. جيمس بي -2
، تورنهوتسويج . في. جانسن فارماسوتيكـا ان:  مالك البراءة ]73[

 ،  بيرس، بلجيكا2340 -، بي 30
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/14, 239/47, A61K 31/418, A61P 
11/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005044807 A2 (JANSSEN 
PHARMACEUTICA N.V.) 19 May 2005 
  

 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 H4يل بيريميدينات وبيرازينات كمواد ضابطة لمستقبل الهستامين  -2-بنزوإيميدازول] 54[
 و بيرازينات يل بيريميدينات  -2-يتعلق االختراع الحالي بمركبات بنزوإيميدازول :الملخص ] 57[

(benzoimidazol-2-yl pyrimidines and pyrazines)،  بتركيبات دوائية 
(pharmaceutical compositions)  وبطرق(methods)  لمعالجة حالة مرضية، اضطرابات، وحاالت يسببها نشاط

 .الهرش، متضمنة الحساسية، الربو، أمراض المناعة الذاتية، وH4 (H4 receptor activity)مستقبل 
 

              28 :الحماية  عدد عناصر
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189نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001986: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32733/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 10/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/2803/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/07/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   60/398427 
60/398,447 
60/479,513 

25/07/2002 
25/07/2002 
18/06/2003 

 أمريكا       
 أمريكا        

 أمريكا       
 -3 سكوج،. كوني جيه -2 لي،. ارنست جيه -1:  المخترعون] 72[

. جون ام -5 اميدون،. جريجوري إي -4 جانوركار،. لوكسيد دي
 ريو. جوزيف بي -7 نواك،. روبرت ام -6 هيمليش،

بوهرينجر انجلهايم انترناشونال جي ام بي :   مالك البراءة] 73[
 ، انجلهايم ام راين، ألمانيا55216، 173اتش، بينجر شتراسه 

 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:A61K31/428 

 :المراجع ] 56[
- US 6277875 B1 (HOLMAN ANDREW J) 21 
August 2001 
- US 4731374 A (KOBINGER WALTER ET AL) 
15 March 1988 
- WO 01 22820 A (GEN HOSPITAL CORP; 
ROSENBAUM JERROLD (US)) 5 April 2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 تركيبة قرص براميبكسول ذو إطالق ممتد المفعول] 54[
لمفعول في صورة قرص فمي يشتمل علي ملح يذوب في الماء من يتم توفير تركيبة صيدلية ذات إطالق ممتد ا :الملخص ] 57[

علي األقل،  2-كيلو نيوتن سم 0.15براميبكسول، منتشر في مادة أساسية تشتمل هي األخرى بوليمر محب للماء ونشا ذو قوة شد تعادل 
  . عند جزء صلب يمثل القرص

 
 8: عدد األشكال      15 :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
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 براءة اختراع ]12[
 0001987GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33552/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9007/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2006/09/08         60/843.090        
     ،ليي كونج -2 ،ديفيد مايكل جولدشتاين -1:  المخترعون] 72[
أتشيوثاراو  -5 ،وايلي سوالنج بالمر -4 ،كريتسوفي ميتشود -3

 سيدوري 
 124 ،الروش ايه جي –اف هوفمان :  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/4192 

 :المراجع ] 56[
- US 6498165 B1 (ARMSTRONG HELEN M [US] 
et al.) 24 December 2002 
- WO 2006/075152 A (CYCLACEL LTD [GB]; 
FISCHER PETER MARTIN [GB]; WANG 
SHUDONG [GB]; MEADE) 20 Ju1y 2006 
  

 
 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 

 مواد ضابطة لكيناز بنزوترايازول] 54[
 ):I(جديدة من الصيغة  (benzotriazole derivatives)يتعلق االختراع بمشتقات بنزوترايازول  :الملخص ] 57[

 
                I 
. مقبولة فسيولوجيا منها (salts)هم كما تحدد في المواصفة وفي عناصر الحماية، باإلضافة إلى أمالح  m، وR ،R1 ،R2 ،R3حيث يكون 

 .CDKو JNK (modulators)هي مواد ضابطة  (compounds)إن هذه المركبات 
 

 36 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N
N N

NR
R

R

NN

1

2
(R )3

m

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001988: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31049/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/3126/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          23/12/2002 10/328,065     
 جي باول تورينس، -2 ميشيل إي هوكمان، -1:  المخترعون] 72[
 هوسي شونج  -3
 1601سيالنس انترناشيونال كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

واليات ال، تكساس، 75234ويست ال بي جيه فريواي، داالس، 
 ميركيةاألمتحدة ال
 ة كدسناصر علي : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 5026908 A (SMITH BRAD L et al.) 25 June 
1991 
- EP 0849251 A (BP CHEM INT LTD) 24 June 
1998 
- EP 0849249 A (BP CHEM INT LTD) 24 June 
1998 

 
 محمد السماعيل: الفاحص 

 موعة كربونيل في الميثانل ذات نسبة منخفضة من الماء إلنتاج حمض األستيك بكمية كبيرة ولضبط إتزان الماءطريقة إلدخال مج] 54[
يتعلق هذا االختراع بطريقة النتاج حمض الخليك بواسطة إدخال مجموعة كربونيل في الميثانول ومشتقات فعالة منه، في  :الملخص ] 57[

ويتم استخدام الطريقة لتحقيق معدالت تفاعل قدرها . من الماء ممتصخليط تفاعل باستخدام حفاز يعتمد على روديوم في ظروف من تركيز 
وتحت ظروف معينة، %. وزن  2.0وتجري التفاعالت ذات المعدل العالي بتركيزات من الماء أقل من . قلساعة على األ/ لتر/ جم مول  15

بالطريقة عند تركيز مرغوب فيه بواسطة خطوة واحدة على األقل من العملية  يتم الحفاظ على تركيز من الماء في خليط التفاعل الخاص
وقد تتحد . ثنائي المثيل، أنهيدريد الخليك، أو مخاليط من هذه المركبات إلى نظام التفاعل تشتمل على إضافة مركب مثل اسيتات المثيل، اثير

خطوة الطريقة من إضافة المكونات إلى خليط التفاعل بواسطة خطوات أخرى من العملية لضبط تركيز الماء في مخاليط التفاعل إلدخال 
   .مجموعة كربونيل في الميثانول

 
 1: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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191نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001988: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31049/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/3126/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          23/12/2002 10/328,065     
 جي باول تورينس، -2 ميشيل إي هوكمان، -1:  المخترعون] 72[
 هوسي شونج  -3
 1601سيالنس انترناشيونال كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

واليات ال، تكساس، 75234ويست ال بي جيه فريواي، داالس، 
 ميركيةاألمتحدة ال
 ة كدسناصر علي : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 5026908 A (SMITH BRAD L et al.) 25 June 
1991 
- EP 0849251 A (BP CHEM INT LTD) 24 June 
1998 
- EP 0849249 A (BP CHEM INT LTD) 24 June 
1998 

 
 محمد السماعيل: الفاحص 

 موعة كربونيل في الميثانل ذات نسبة منخفضة من الماء إلنتاج حمض األستيك بكمية كبيرة ولضبط إتزان الماءطريقة إلدخال مج] 54[
يتعلق هذا االختراع بطريقة النتاج حمض الخليك بواسطة إدخال مجموعة كربونيل في الميثانول ومشتقات فعالة منه، في  :الملخص ] 57[

ويتم استخدام الطريقة لتحقيق معدالت تفاعل قدرها . من الماء ممتصخليط تفاعل باستخدام حفاز يعتمد على روديوم في ظروف من تركيز 
وتحت ظروف معينة، %. وزن  2.0وتجري التفاعالت ذات المعدل العالي بتركيزات من الماء أقل من . قلساعة على األ/ لتر/ جم مول  15

بالطريقة عند تركيز مرغوب فيه بواسطة خطوة واحدة على األقل من العملية  يتم الحفاظ على تركيز من الماء في خليط التفاعل الخاص
وقد تتحد . ثنائي المثيل، أنهيدريد الخليك، أو مخاليط من هذه المركبات إلى نظام التفاعل تشتمل على إضافة مركب مثل اسيتات المثيل، اثير

خطوة الطريقة من إضافة المكونات إلى خليط التفاعل بواسطة خطوات أخرى من العملية لضبط تركيز الماء في مخاليط التفاعل إلدخال 
   .مجموعة كربونيل في الميثانول

 
 1: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001989GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32729/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/09/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[
 بريطانيا     2001/09/13                  0122156.3         

 بريطانيا              2001/12/20                 0130547.3 
 بريطانيا              2001/12/20                 0130503.6 

 بريطانيا              2004/12/20                  0130505.1
ميرفين  -2 ،هارشاد كانتيالل رامي. د -1:  المخترعون] 72[

 بول ادريان ويمان  -3 ،ثومبسون
قريت  980، . سي. ال. سميثكالين بيتشام بي : مالك البراءة] 73[

 بريطانيا، برينت فورد، جي أس 9 8ميديكس تي دبليو  ،ويست رود
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/04 

 :المراجع ] 56[
- US 3424760 A (WELSTEAD WILLIAM J JR et 
al.) 28 January 1969 
- US 3424761 A (LUNSFORD CARL D et al.) 
28 January 1969 
- US 4001422 A (DANILEMICZ JOHN C et al.) 
04 January 1977 
- WO 9900128 A (BEIGHT DOUGLAS WADE 
;GO0DSON THEODORE JUNIOR (US); 
HERRON DAVID KE) 07 January 1999 
- WO 9900121 A (BEIGHT DOUGLAS WADE 
;GO0DSON THEODORE JR (US); HERRON 
DAVID KENT) 07 January 1999 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 يوريا لعالج اإلضطرابات مشتقات] 54[
 ، ) I( يتعلق هذا االختراع بمركبات معينة ذات الصيغة    :الملخص ] 57[

 
كما هى معرفة فى الوصف ،  sو  R1 ،R2  ،P  ،P`  ،n  ،p  ،q  ،r أو ملح منها مقبول صيدليا أو ذوابة منها مقبولة صيدليا حيث

 وبتركيب صيدلى يتضمن هذه المركبات وأستعمال هذه المركبات والتركيب فى العالج ويتعلق االختراع بعملية لتحضير هذه المركبات ،
 .الطبي

 
           7 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001990GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31843/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11886/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي          2007/10/09             71181036       
 -3 النج، نِفين، -2 ،سيجِرت، ماكروس -1:  المخترعون] 72[

فيندلين، فرانز  -5 سيجفارت، كريستوف، -4 ،زتسارفاس، الزتسلو
 إكهاردشتروفِر،  -6 نيكالوس،

لودويجشافين،  67056بي إيه اس إف أي،  : مالك البراءة] 73[
 ألمانيا

 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 323/06; B01D 3/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/063733 A (BASF AG [DE]; SIEGERT 
MARKUS [DE]; LANG NEVER [DE]; 
STROEFER ECKHARD ) 14 July 2005 
- WO 2008/090169 A (BASF SE [DE]; LANG 
NEVEN [DE]; THIEL JOACHIM [DE]; 
STROEFER ECKHARD [D) 31 July 2008 
  

الحسن محمدسجا : الفاحص   
 ماء/ فورمالدهيد/ طريقة لفصل ثالث أوكسان من مخلوط ثالث أوكسان] 54[
ماء بواسطة التصفية متأرجحة الضغطالملخصطريقة  /فورمالدهيد /أوكسان من مخلوط ثالث أوكسانطريقة لفصل ثالث    :الملخص ] 57[

 المتضمن على الفورمالدهيد، الثالث أوكسان والماء، وفيه Iفصل الثالث أوكسان من التيار 
 ية، المتضمنة على فورمالدهيد كمكون أساسي وثالث أوكسان وماء كمكونات ثانو Iيعد تيار الشحنة  (أ 
المتضمن على فورمالدهيد كمكون أساسي وماء وثالث أوكسان  VIIوتيار إعادة الدورة  V، تيار إعادة الدورة Iيشحن تيار الشحنة  (ب 

متضمن على فورمالدهيد كمكون أساسي  IIبار العطاء تيار  2.5إلى  0.1كمكونات ثانوية في مرحلة التقطير االولى ويقطر عند ضغط من 
متضمن على ماء،  Xمتضمن على ثالث أوكسان كمكون أساسي وماء وفورمالدهيد كمكونات ثانوية وتيار  IIIثانوي وتيار وماء ومكون 

 ثالث أوكسان وفورمالدهيد،
في مرحلة إزالة عامل الغليان المنخفض، في مرحلة  III، لو مناسب بعد إزالة المواد المنخفضة الغليان من التيار IIIيقطر التيار  (ج 
بار أعلى من الضغط في  15إلى  0.1بار، مع ضغط في مرحلة التقطير الثانية يكون من  17.5إلى  0.2تقطير الثانية عند ضغط من ال

المتضمن على ثالث أوكسان كمكون  Vمتضمن أساساً على ثالث أوكسان وتيار إعادة الدورة  IVمرحلة التقطير االولى، العطاء تيار 
 مكونات ثانوية،أساسي وماء وفورمالدهيد ك

بار العطاء ثالث أوكسان  2إلى  0.5في مرحلة تقطير ثالث أوكسان واحدة على األقل أيضاً عند ضغط عند القمة من  IVينقى التيار  (1ج 
 في القطاع الغني من العمود، XIIمنقى كتيار مفصول جانبي 

بار  10إلى  1متضمن على ماء كمكون أساسي في مرحلة التقطير الثالثة ويقطر عند ضغط من  IXو، لو مناسب، يشحن تيار  Xالتيار  (د 
 .المتضمن على فورمالدهيد والماء والثالث أوكسان كمكونات ثانوية VIIمتكون أساساً من الماء وتيار إعادة الدورة  VIالعطاء تيار 

 
 2: عدد األشكال               10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001991GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32728/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3619/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/07/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2003/07/09         60/485.814        
مول  -3 ،فورت باربارا -2 ،فانسيلي دانيل -1:  المخترعون] 72[

- فيانيلو باوال  -5 ،فاراسي ماريو -4 ،جورجين
فيا روبرت كوخ  ،بي ايه فارماسيا إيطاليا اس :  مالك البراءة] 73[

 ، ميالنو، إيطاليا20152، 1.2
 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 487/04 

 :المراجع ] 56[
 - WO 02/12242 A (PITTALA VALERIA; 
VAEASI MARIO (IT); FANCELLI DANIELE 
9IT); PHARMACIA) 14 February 2002 

 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 بيرازول نشطة كمثبطات كيناز، عملية لتحضيرها وتركيبات دوائية تشملها] -3،4،4c[مشتقات بيرولو] 54[
 بيرازول ] -3،4c[يتعلق اإلختراع الحالى بمشتقات بيرولو :الملخص ] 57[

(pyrrolo[3,4-c]pyrazole derivatives)  من الصيغة(I)  وأمالح(salts)  ،كما تحدد فى المواصفة، بعملية  مقبولة دوائيا منها
(process)  لتحضيرها، وبتركيبات دوائية)pharmaceutical compistions (  ،تشملها، قد تكون مركبات اإلختراع مفيدة، فى عالج

 .مثل سرطان، (protein kinase)فى معالجة أمراض يصاحبها نشاط غير منتظم لبروتين كيناز 
 

    6 :الحماية  صرعدد عنا
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 براءة اختراع ]12[
 0001992GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31286/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10486/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2007/03/29            11/729,753      
 فكتور نيكوالفيتش جلوتوف :  المخترع] 72[
بناية ،  150فكتور نيكوالفيتش جلوتوف ، شقة  : مالك البراءة] 73[
 ، موسكو، روسيا113638سيفاشكاجا ستريت، ، 2/2
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F11/02; B01J19/00, 19/10, 19/18 

 :المراجع ] 56[
- US 0667386 A (KLADOV ANATOLY 
FEDORVICH [RU]) 16 August 1995 
- US 6016798 A (SELIVANOV. NIKOLAI I [RU]) 
25 January 2000 
- WO 01/87471 A (HYORO DYNAMICS INC 
[US]) 22 November 2001 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 مفاعل صوتي مستمر التدفق] 54[
عالية  (sound wave)الستثارة موجة صوتية  (centrifugal pump)يتعلق االختراع الحالي بمضخة طرد مركزي  :الملخص ] 57[

للمضخة بفتحات  (stator)والعضو الساكن  (impeller)تزود كل من الداسرة . مائع (fluid feedstock)الشدة في مخزون تلقيم 
(apertures)  متعددة محددة الحجم والتباعد إلنتاج موجة صوتية(sound wave)  لها شدة(intensity)  أكبر من واحد ميجاوات لكل

 ين فقاقيع تجويفبتكو (sound wave)تقوم الموجات الصوتية . (fluid)متر مربع في المائع 
(cavitation bubbles)  في المائع(fluid) يتحد الضغط الثابت في المضخة ،(pump)  مع دورة انضغاط(compression cycle) 

 exothermic)عند معدل كافي إلحداث التفاعالت الطاردة للحرارة  (bubbles)لتفكيك الفقاقيع  (sound wave)الموجة الصوتية 
reactions) ائع في الم(fluid) . يعد المفاعل الصوتي(sonic reactor)  لالستخدام في إنتاج طاقة حرارية(thermal energy) ،

 .واستخدامات أخرى (desalination)، تحلية الماء (catalyst)تكرير الزيت، إنتاج الحفاز 
 

 13: عدد األشكال                  16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0001993GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33726/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10830/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا            2007/07/19             879914            
 سميث. لورنس سي:  المخترع] 72[
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:  مالك البراءة] 73[

  االمريكيةالواليات المتحدة ، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/00, 19/18; C08F 2/00, 4/00, 4/44; 
F01N 3/20 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/191251 A1 (MCGRATH PATRICK 
[US]) 09 October 2003 
- US 2005/272891 A1 (FOUARGE LOUIS [BE] et 
al.) 08 December 2005 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 مفاعل متصل على التوالي إلنتاج متعدد بروبيلين] 54[
تزويد مفاعالت متصلة  :تتضمن polypropyleneيـُوجه االختراع وفقاً ألحد أوجهه نحو عملية إلنتاج متعدد بروبيلين  :الملخص ] 57[

، الحفاز، polypropyleneتسمحان بتدفق متعدد البروبيلين  first and second loopsعلى التوالي تشتمل على حلقتين أولى وثانية 
سيقان، وتشتمل كل ساق على وصالت  8إلى  6بينهما، حيث تشتمل كل حلقة من  propylene، والبروبيلين hydrogenالهيدروجين 

في الحلقة  hydrogen، واختيارياً الهيدروجين propyleneبينها؛ حقن مقدار من الحفاز، البروبيلين  fluid connectionsمائعية 
غير المتفاعل واختيارياً الهيدروجين  propylene، والبروبيلين polypropylene؛ سحب متعدد البروبيلين first loopاألولى 

hydrogen  غير المتفاعل من الحلقة األولى وحقن متعدد البروبيلينpolypropylene والبروبيلين ،propylene  غير المتفاعل
متعدد /propylene؛ وتزويد جهاز لفصل البروبيلين second loopغير المتفاعل في الحلقة الثانية  hydrogenواختيارياً الهيدروجين 

وفي أحد التجسيدات،  .منه polypropyleneمتصل بشكل مائعي بالحلقة الثانية وفصل متعدد البروبيلين  polypropyleneالبروبيلين 
والحلقة  polypropyleneمتعدد البروبيلين /propyleneبين جهاز فصل البروبيلين  recycle conduitجري إعادة تدوير يزود م

 إلى الحلقة الثانية hydrogenغير المتفاعل واختيارياً الهيدروجين  propyleneالثانية للسماح بإعادة تدوير البروبيلين 
 

 3: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001994: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33948/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7975/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    24/03/2006 06075723.4     
         نيلين مارسيلينوس جويليامي ماري، -1:  المخترعون] 72[
 -3 تاسكس جاكوبس كريستينوس جوزبفوس فرانسيسوس ، -2

 نيوتيبوم بيتر -4 بونتي جيرت أميلدا فاليري،
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[

، 11422، 11422الرياض  5101ب .  ة، صسعودي -" سابك
 الرياض، السعودية -المملكة العربية السعودية 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 210/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 93/08222 A (NESTE OY [FI]) 29 April 1993 
 

 
 
 
 
 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 تركيب طالء بالبثق] 54[
 .يتعلق االختراع بتركيب يستخدم في الطالء بالبثق يحتوي على بوليمر تساهمي من اإليثيلين   :الملخص ] 57[

 300وينتج بوليمر اإليثيلين التساهمي من عملية بلمرة تتميز بإمكانية القيام بها في مفاعل أنبوبي عند درجة حرارة قصوى تتراوح ما بين 
 .ألكادايين ثنائي الفاعلية -ألكادايين،  -درجة مئوية وحيث يمثل المونومير التساهمي  350ة إلى درجة مئوي

 
      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001994: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33948/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7975/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    24/03/2006 06075723.4     
         نيلين مارسيلينوس جويليامي ماري، -1:  المخترعون] 72[
 -3 تاسكس جاكوبس كريستينوس جوزبفوس فرانسيسوس ، -2

 نيوتيبوم بيتر -4 بونتي جيرت أميلدا فاليري،
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[

، 11422، 11422الرياض  5101ب .  ة، صسعودي -" سابك
 الرياض، السعودية -المملكة العربية السعودية 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 210/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 93/08222 A (NESTE OY [FI]) 29 April 1993 

 
 
 
 
 
 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 تركيب طالء بالبثق] 54[
 .يتعلق االختراع بتركيب يستخدم في الطالء بالبثق يحتوي على بوليمر تساهمي من اإليثيلين   :الملخص ] 57[

 300وينتج بوليمر اإليثيلين التساهمي من عملية بلمرة تتميز بإمكانية القيام بها في مفاعل أنبوبي عند درجة حرارة قصوى تتراوح ما بين 
 .ألكادايين ثنائي الفاعلية -ألكادايين،  -درجة مئوية وحيث يمثل المونومير التساهمي  350ة إلى درجة مئوي

 
      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001995: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33949/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7886/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا        07/03/2006 102006010519.2
 توات فام دوك :   المخترع] 72[
ستراسه  المانية، ليوبولد،ليندي اكتنجسلشافت :   مالك البراءة] 73[

 ميونخ، ألمانيا 80807،  252
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 7/11, 11/06, 11/08 

 :المراجع ] 56[
- EP 1378559 A (DSM HYDROCARBONS BV 
[NL] ) 07 January 2004 
- EP 0683146 A1 (LINDE AG [DE]) 22 November 
1995 

 
 علي احمد المال: الفاحص 

 طريقة لفصل األوليفينات] 54[
ويضغط . طريقة لفصل األوليفينات التي بها ثالث ذرات كربون من األوليفين الذي به أربع ذرات كربونيصف اإلختراع  :الملخص ] 57[

عند ضغط غاز  C4تشتمل على تشغيل ممتص ) 6( C3/C4ويمرر إلى عملية فصل ) 2(ويبرد مسبقاً ويجفف   ،) 1(الغاز الخام من قبل 
وبالتالي، تفصل األوليفينات إلى ناتج تقطير به ثالث ذرات كربون على . بار 12إلى  8خام بالكامل ونازع بروبان يشغل عند ضغط من 

ويضغط ناتج التقطير الذي به ثالث ذرات كربون على الغالب بالكامل . (C4)وناتج تقطير به أربع ذرات كربون على األقل  (-C3)الغالب 
). 7(أربع ذرات كربون على األقل يمرر الجراء معالجة أخري في جين أن ناتج التقطير الذي به ، ) 4(ويمرر إلي هدرجة حفزية ) 1(

إلى ناتج تقطير  C2/C3في عملية فصل ) 4(في إتجاه الهدرجة الحفزية ) 3(ويفصل ناتج التقطير الذي به ثالث ذرات كربون على الغالب 
 .(C3)وناتج تقطير به ثالث ذرات كربون  إلى جزء منخفض درجة الحرارة في عملية الفصل) 5(يمرر  (-C2)به ذرات كربون على األقل 

 ).8(وبعد ذلك يمرر ناتج التقطير الذي به ثالث ذرات كربون للمعالجة أيضاً 
 

   4: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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199نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 GC 0001996: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33947/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3173/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/01/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا        13/09/2002 60/410367     
 -جون دى هوتوفى  -2، -زليرز  0دال ايه -1:  المخترعون] 72[
 ديفيد اتش بورنز -4، -دونالد دبليو فيرسير  -3،
شيفرون فيليبس كيميكال كومبنى ال بى  ، :   مالك البراءة] 73[

، ذى 77380سيكس بينيس درايف، ذى وودالندز ،تكساس،  1001
 ميركيةاألمتحدة الاليات والوودالندز، 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 2/14, 6/24 

 :المراجع ] 56[
- US 6,319997 B1 (KENDRICK et al.) 20 
November 2001 
- US 6204344 B1 (KENDRICK et al.) 20 March 
2001 
- US 6239235 B1 (HOTTOVY et al.) 29 May 2001 

 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 جهاز مفاعل حلقى وعمليات بلمرة ذات نقاط تغذية متعددة لالولفين والعوامل الحفازة] 54[
عملية بلمرة مالط حيث يتم تلقيم تغذية المونومير األوليفيني إلي مفاعل حلقي مستمر عند موضعين أو أكثر ، ويسمح    :الملخص ] 57[

ويتضمن جهاز المفاعل الحلقي علي تغذيتين مونوميريتين أو أكثر من  . تراكيز أعلي و أثبت للمونومير في المالط الدائربالتشغيل عند 
أو تفرعين جانبيين لسحب الناتج أو أكثر من اثنين ، ويمكن أن تتضمن /اثنين ويمكن أن تتضمن علي تغذيتين حفازتين أو أكثر من اثنين و

 .ط المصاحب لها كل تغذية علي مخطط الضب
 

   1: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001997: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33560/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6595/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
      تشونج شيه،-وين -2 جورج بروزيو، -1:  المخترعون] 72[
               ريان وو، -5 بول الين سوتون، -4 ستيفاني مونير، -3
 مانلي. بول دبليو -7 كاربينسكي،. بيوتر اتش -6
، ليتشستريس  35نوفارتيس ايه جي ، :   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا بيزل، 4056
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401 

 :المراجع ] 56[
 - WO 2004005281 A (NOVARTIS AG[CH] 15 
January 2004 
 

 
 ندى البهيجي: الفاحص 

 بنـزامـيــد-أمينــو 2بيـريميـدينيـــل -3بيـريدينيــل -4-3-]فنيــل-ثالثــي فلورومثيـل-5-1إيميـدازوليـل -مثيـل-3-4[-N-مثيـل-4أمـالح ] 54[
 -)3(بيريدينيل -4(-3]-فنيل-ثالثي فلورومثيل -5-))1(يميدازوليل إ=أ -مثيل-3-)4[-N-مثيل -4يتعلق االختراع بأمالح  :الملخص ] 57[

-l-imidazol-methyl-(4-[3-(trifluoromethyl-5-yl-[N- methyl-4 -(4-3-phenyl-]3-)4-بنزاميد-)أمينو)2(بيريميدينيل 
benzamide-ylamino)-2-pyrimidin-yl-3-pyridin يتم تحضيرها بواسطة عمليات مختلفة. 

 
      4 :الحماية  رعدد عناص
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201نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0001998GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31795/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2001/1599/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 ألمانيا                  2000/08/29    10042280.2        
 ألمانيا              2001/01/26                10103834.8

            ،اليكس جورت -2 ،يواخيم جروب -1:  المخترعون] 72[
يواخيم -هانز -5 ،ستيفان كامينسكي -4 ،الكساندر جامرسباخ -3

 كرامر 
اردولكيمي جي ام بي اتش ، التي  بي بي:  مالك البراءة] 73[

 ، كولون، ألمانيا50769، 201شتراسي 
 الدكتور حسن المال : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5789643 A (HERWIG et al.) 04 August 1998 
- US 5416176 A (HUNT) 16 May 1995 
- EP 0671419 A1 (BP CHEMICALS LIMITED) 13 
September 1995 
  

 
 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 طريقة للتحضير االنتقائي لثاني ايزوبيوتيلين من تيار ذي أربعة ذرات كربون محتوي على ايزوبيوتيلين] 54[
حيث  Iوهو  C4من ناتج منقي يحتوي علي أيزوبيوتين ) DIB( يتعلق هذا االختراع بطريقة لتحضير ثاني أيزوبيوتيلين :الملخص ] 57[

وعمود ) A) (تغيير التركيب عن طريق تغيير وضع جزيئ ماء في داخل الجزيئ العضوي(خالل مفاعل مماكبة مائية  C4يتم إمرار تيار 
علي عامل حفاز ) اتحاد جزيئين(وبعد ذلك يتم عمل ديمرة . بيوتين -2بيوتين و  -1وبذلك يتم التخلص من كمية كبيرة من  )B(تجزيئي 

يحتوي تيار التغذية الذي يدخل الي عمود التنشيط ليس فقط علي أيزوبيوتين ولكن يحتوي أيضاً ). E(حامضي يتم تحميله في عمود تنشيط 
وفي عمود . هناك إمكانية للتحكم في درجة حرارة التفاعل في الطبقة السفلية الثابتة بإزالة حرارة التفاعلعلي بيوتانات والتي تجعل 

 ).C(، يمكن أن يدخل التيار الجانبي في عملية مماكبة مائية أخري في مفاعل)B(التجزيئي 
 

 1:  عدد األشكال            14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0001999: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31797/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2003/3092/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    17/12/2002 02358031.9     
سيرجيو  -2 جرانت بيرنت جاكوبسن، -1:  المخترعون] 72[

 بريان ستيفن كمبرلي -3 ماستروياني،
، تشابيل لين، إنيوس يورب ليمتد، هاوسليز:   مالك البراءة] 73[

 متحدةالمملكة ال، اف جي  7 43اس أو ، هامبشير، ليندهورست
  حسن المال: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 4/02, 4/64 

 :المراجع ] 56[
 - EP 0529793 A (BRITISH PETROLEUM CO 
PLC) 03 March 1993 
 
 

 
 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 مواد حفازة مدعومة] 54[
حرق جزئي ) أ( :اوليفين من مخزون تغذية يتضمن هيدروكربون برافيني حيث تتضمن تلك الطريقة -طريقة إلنتاج أول   :الملخص ] 57[

على األقل لخليط من التغذية الهيدروكربونية وغاز يحتوي على أكسجين جزيئي في تالمس مع  )على مقياس جوج(بار  15عند ضغط 
فيما وراء حدود االشتعال العادية الغنية بالوقود حيث يتم التفاعل لتكوين منتج يتضمن أول عامل حفاز يكون له القدرة على تدعيم الحرق 

 و وهيدروجين أول أكسيد الكربون ،اوليفين واحد أو أكثر
 .استخالص االوليفين الواحد أو األكثر) ب(
 

      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002000GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32801/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11818/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 فرنسا                  2007/10/11        707134             
 ماريا إجنيز بروجليو، -2 دانيل اموروس، -1:  المخترعون] 72[
 ديدير ليتورنيور -4 جيان فانير، -3
كوك  -ال هاي ريو دي 40روديا اوبيراشنز، :   مالك البراءة] 73[

 اوبيرفيلليرز ، فرنسا -93306
  
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 209/84 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/023083 A1 (LUYKEN HERMANN [DE] 
et al.) 30 January 2003 
- US 5192399 A (SIEJA JAMES B [US]) 09 March 
1993 
- FR 2892118 A (RHODIA RECH S ET 
TECHNOLOGIES [FR]) 20 April 2007 
- US 3017331 A (CAMPBELL CHARLES R et al.) 
16 January 1962 

الحسن محمدسجا : الفاحص    
 عملية لتنقية سداسي مثيلين ثنائي أمين] 54[
واألكثر تحديداً يتعلق   .hexamethylenediamineيتعلق االختراع الراهن بعملية لتنقية سداسي مثيلين ثنائي أمين    :الملخص ] 57[

عن طريق فصله، عن طريق التقطير، من رباعي  hexamethylenediamineاالختراع بعملية لتنقية سداسي مثيلين ثنائي أمين 
الموجودة في سداسي مثيلين ثنائي أمين  iminesاً من مركبات اإليمين أو األكثر عموم tetrahydroazepineهيدروأزبين 

hexamethylenediamine.  ووفقاً لالختراع، يجرى التقطير عند زمن بقاءresidence time  قصير لمركب سداسي مثيلين ثنائي
ثيلين ثنائي األمين ويحتوي مركب سداسي م .distillation deviceفي جهاز التقطير  hexamethylenediamineأمين 

hexamethylenediamine  الذي حصل عليه على تركيز منخفض جداً منTHA. 
 

          7 :الحماية  عدد عناصر
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203نشرة براءات االختراع ـ 18
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 اوبيرفيلليرز ، فرنسا -93306
  
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[
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Int. Cl.7: C07C 209/84 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/023083 A1 (LUYKEN HERMANN [DE] 
et al.) 30 January 2003 
- US 5192399 A (SIEJA JAMES B [US]) 09 March 
1993 
- FR 2892118 A (RHODIA RECH S ET 
TECHNOLOGIES [FR]) 20 April 2007 
- US 3017331 A (CAMPBELL CHARLES R et al.) 
16 January 1962 

الحسن محمدسجا : الفاحص    
 عملية لتنقية سداسي مثيلين ثنائي أمين] 54[
واألكثر تحديداً يتعلق   .hexamethylenediamineيتعلق االختراع الراهن بعملية لتنقية سداسي مثيلين ثنائي أمين    :الملخص ] 57[

عن طريق فصله، عن طريق التقطير، من رباعي  hexamethylenediamineاالختراع بعملية لتنقية سداسي مثيلين ثنائي أمين 
الموجودة في سداسي مثيلين ثنائي أمين  iminesاً من مركبات اإليمين أو األكثر عموم tetrahydroazepineهيدروأزبين 

hexamethylenediamine.  ووفقاً لالختراع، يجرى التقطير عند زمن بقاءresidence time  قصير لمركب سداسي مثيلين ثنائي
ثيلين ثنائي األمين ويحتوي مركب سداسي م .distillation deviceفي جهاز التقطير  hexamethylenediamineأمين 

hexamethylenediamine  الذي حصل عليه على تركيز منخفض جداً منTHA. 
 

          7 :الحماية  عدد عناصر
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 توميو هايانو -4 اتسويا فوجينو، -3
تشومي  -1 ماريونوتشي ،6-6هيتاشي، ليمتد، :   مالك البراءة] 73[
 يابانال،  طوكيو ،8280-100،  تشيودا -كي يو  ،
 
 
 شوافسعود محمد علي ال: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/24 

 :المراجع ] 56[
- US 5719360 A (DAVIS ANNE R L  [US] et al.) 17 
February 1998 
- US 4511017 A (MACDONALD ROBERT C [US] 
) 16 April 1985 
- US 4046227 A (KIRSCH ANDREW F et al.) 06 
September 1977 
- WO 2004/048244 A (THYSSENKRUPP 
ELEVATOR AG [DE] ) 10 June 2004 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مصعد متعدد المقصورات] 54[
أو أكثر ويحتوي على مجموعة  shaftsمكون من ممرين رأسيين  multi-car elevatorمصعد متعدد المقصورات    :الملخص ] 57[

وسائل للكشف عن التعطل  :تتحرك في الممر الرأسي ذاته بشكٍل رأسي، ويشتمل المصعد متعدد المقصورات على cages من عربات 
failure detecting means  تكشف عن التعطل في العربات والموقع الذي حدث عنده التعطل؛ وسائل تحويل بنمط تشغيلي

operating mode switching means  بمستوى أقل من المستوى العادي  تستخدم للتحويل إلى تشغيلdegraded operation 
إلصالح تلك العربات التي لم يتم الكشف عن تعطلها، وفي الحالة التي يتم الكشف عن تعطلها؛ وسائل تخصيص طابق تتوقف عنده العربة 

cage stop floor assigning means  ر ارتفاعاً أو طابق أكثر تعمل على تخصيص طابق توقف بالنسبة لكل عربة بين طابق أكث
انخفاضاً وذلك الموقع الذي يحدث عنده التعطل، وفي الحالة التي يتم فيها التحويل إلى عملية تشغيل بمستوى أقل من المستوى العادي 

إلى طابق ، يتم تخصيص عربة للخدمة، العربة التي تم تخصصها كتلك التي تتحرك من طابق التوقف hall callويصدر نداًء في القاعدة 
 .استـُدعي بواسطة النداء في القاعدة
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 رفقه السعدون: الفاحص 
 Cلكبدي الوبائي مثبطات حلقية كبيرة لفيروس االلتهاب ا] 54[
هي أريل  R1، ملح إضافة، وأشكال أيزوميرية من الكيمياء الفراغية لهم، بها Nأكسيد   Iلها الصيغة  HCVمثبطات    :الملخص ] 57[

أضالع أو مكون من حلقة بها ذرة  6أو  5أو نظام حلقي مكون من حلقة واحدة مشبعة، أو غير مشبعة جزئياً أو غير مشبعة كلياً من 
ضلع، وهذا النظام الحلقي يحتوي على ذرة نيتروجين وإختيارياً من واحد إلى ثالثة من الذرات  12إلى  9مختلفة ثنائي الحلقة مكونة من 

، -O-ي رابطة مباشرة، ه Lالمختلفة اإلضافية المختارة من المجموعة المكونة من أكسجين كبريت ونيتروجين، يمكن إستبداله إختيارياً؛ 
-O-  ألكانداييلC1-4 ،–O-CO– ،–O-C(=O)-NR5a   أو-–O-C(=O)-NR5a  ألكان داييلC1-4 ؛R2   ،تمثل هيدروجين
OR6  ،C(=O)OR6 ،C(=O)R7 ،C(=O)NR5aR5b ،C(=O)NHR5c ،NR5aR5b ،NHR5c  ،NHSOpNR5aR5b  ،

NR5aSOpR8  أو ،B(OR6)2 ؛R3  وR4 ل تمثل هيدروجين أو الكيC1-6 ؛ أوR3  وR4  يمكنهما تكوين حلقة الكيل حلقيC3-7 ؛
n  6أو  5، 4، 3هي p  رابع هيدرو نفثيل، وقد يتم إختيارياً إستبدال  -4، 3، 2، 1؛ األريل عبارة عن فنيل، نفثيل، إندانيل، أو 2أو  1هي

أضالع مشبعة، أو غير مشبعة جزئياً أو  6أو  5كمجموعة أو كجزء من مجموعة تمثل حلقة بها ذرة مختلفة مكونة من  Het .كل منهم
كلها يمكن  Hetذرات مختلفة كل منهم على حده مكثفة إختيارياً مع حلقة بنزين، وبها مجموعة  4إلى  1غير مشبعة كلياً، وتحتوي على 

عطي اإلختراع المركبات المتاحة حيوياً كما ي .Iوعمليات تحضير مركبات  Iإستبدالها إختيارياً؛ والتركيبات الصيدلية المحتواة على مركبات 
 .مع ريتونافير Iللصيغة  HCVمن مثبطات 
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 رفقه السعدون: الفاحص 
 Cلكبدي الوبائي مثبطات حلقية كبيرة لفيروس االلتهاب ا] 54[
هي أريل  R1، ملح إضافة، وأشكال أيزوميرية من الكيمياء الفراغية لهم، بها Nأكسيد   Iلها الصيغة  HCVمثبطات    :الملخص ] 57[

أضالع أو مكون من حلقة بها ذرة  6أو  5أو نظام حلقي مكون من حلقة واحدة مشبعة، أو غير مشبعة جزئياً أو غير مشبعة كلياً من 
ضلع، وهذا النظام الحلقي يحتوي على ذرة نيتروجين وإختيارياً من واحد إلى ثالثة من الذرات  12إلى  9مختلفة ثنائي الحلقة مكونة من 

، -O-ي رابطة مباشرة، ه Lالمختلفة اإلضافية المختارة من المجموعة المكونة من أكسجين كبريت ونيتروجين، يمكن إستبداله إختيارياً؛ 
-O-  ألكانداييلC1-4 ،–O-CO– ،–O-C(=O)-NR5a   أو-–O-C(=O)-NR5a  ألكان داييلC1-4 ؛R2   ،تمثل هيدروجين
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NR5aSOpR8  أو ،B(OR6)2 ؛R3  وR4 ل تمثل هيدروجين أو الكيC1-6 ؛ أوR3  وR4  يمكنهما تكوين حلقة الكيل حلقيC3-7 ؛
n  6أو  5، 4، 3هي p  رابع هيدرو نفثيل، وقد يتم إختيارياً إستبدال  -4، 3، 2، 1؛ األريل عبارة عن فنيل، نفثيل، إندانيل، أو 2أو  1هي

أضالع مشبعة، أو غير مشبعة جزئياً أو  6أو  5كمجموعة أو كجزء من مجموعة تمثل حلقة بها ذرة مختلفة مكونة من  Het .كل منهم
كلها يمكن  Hetذرات مختلفة كل منهم على حده مكثفة إختيارياً مع حلقة بنزين، وبها مجموعة  4إلى  1غير مشبعة كلياً، وتحتوي على 

عطي اإلختراع المركبات المتاحة حيوياً كما ي .Iوعمليات تحضير مركبات  Iإستبدالها إختيارياً؛ والتركيبات الصيدلية المحتواة على مركبات 
 .مع ريتونافير Iللصيغة  HCVمن مثبطات 
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 علي احمد المال: الفاحص 

 عملية إلنتاج الثنائي الكيل كربونات ودايول صناعيا] 54[
 االختراع الحالي إلى توفير عملية تمكن من إنتاج ثنائي الكيل كربونات  يهدف :الملخص] 57[

(dialkyl carbonate)  ودايول(diol)  ساعة على الترتيب مع / طن 1.3ساعة وال يقل عن / طن 2عن على نطاق صناعي ال يقل
 (cyclic carbonate)انتقائية كبيرة وإنتاجية كبيرة بصورة ثابتة لفترة زمنية طويلة من خالل نظام تقطير نشط بأخذ كربونات دائرية 

كمواد بادئة، تلقيم باستمرار للمواد البادئة في عمود تقطير  (aliphatic monohydric alcohol)وكحول أليفاتي أحادي التميه
(distillation column)  مستمر متعدد المراحل(multi-stage)  يتواجد به حفاز(catalyst) وإجراء التفاعل والتقطير بصورة ،

، كربونات والدايول بطريقة التقطير النشطةعلى الرغم من وجود اقتراحات كثيرة تتعلق بعمليات إلنتاج ثنائي  الكيل . متزامنة في العمود
فإن هذه كلها كانت على مستوى معملي ضيق النطاق وقصير زمن التشغيل، ولم يتم اإلعالن مطلقا عن عملية خاصة أو جهاز خاص 

ر متعدد المراحل مستم (distillation column)طبقا لالختراع الحالي، عمود تقطير . للتمكين من إنتاج واسع النطاق على نطاق صناعي
المستمر متعدد المراحل، وطبقا للعملية يمكن  (distillation column)خاص له بناء محدد، وعملية إنتاج تستخدم هذا العمود للتقطير 

ل ساعة على الترتيب مع انتقائية لك/ طن 1.3ساعة وال يقل عن / طن 2إنتاج ثنائي الكيل كربونات ودايول على نطاق صناعي ال يقل عن 
ساعة، يفضل أال تقل  1000٪، بصورة ثابتة لمدة ال تقل عن 99يفضل أكثر أال تقل من ، ٪ 97٪، يفضل أال تقل عن 95منهما ال تقل عن 

 .ساعة 5000ساعة، يفضل أكثر أال تقل عن  3000عن 
 

 1: 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

 براءة اختراع ]12[
 0002004GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31832/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7960/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان               2006/03/20             2006-077557 
 اري تاكيشيتا  -2 ،ساتورو كومادا -1:  المخترعون] 72[
، 2-1أساهي كاساي كيميكالز كوربوريشن ، :  مالك البراءة] 73[

 يابانال، طوكيو، 8440-100كو، -تشوم، كيودا -1تشو -يوراكو
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/34, 23/30; C07C 253/24, 255/08; 
C07B 61/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 1701054 A (BASF AG) 23 November 2005 
- CN 1443151 A (BASF AG) 17 September 2003 
- DE 10245585 A1 (BASF AG) 08 April 2004  

 
يحي ناصر البوصافي: الفاحص   

 حفاز ألكسدة أو أموكسيدية، وعملية إلنتاجه] 54[
أو  (unsaturated acid)جديد إلنتاج حمض غير مشبع  (oxide catalyst)يتعلق االختراع بتوفير حفاز أكسيد  :الملخص ] 57[

وتكون نتائج هذا التفاعل جيدة ويمكن الحفاظ بثبات على اإلنتاجية العالية لفترة زمنية  (unsaturated nitrile)نتيريل غير مشبع 
 .طويلة، كما يتعلق بعملية إلنتاج حفاز أكسيد، وعملية إلنتاج حمض غير مشبع أو نيتريل غير مشبع باستخدام حفاز األكسيد

 :التالية) 1(حيث يتمثل بالصيغة التركيبية  (oxide catalyst)طبقا لالختراع الحالي يتوفر حفاز أكسيد 
Mo1VaSbbNbcMndWeYfOn   )1( 

 عنصر واحد على األقل ينتقى من فلزات أرضية قلوية  Yحيث يمثل 
(alkaline earth metals)  وفلزات أرضية نادرة(rare earth metals) ؛ يمثل كل منa ،b ،c ،d ،e ،fو ،n  نسبة

،  e  0.1، صفر  d  0.1، صفر  a  1 ،0.01  b  1 ،0.01  c  1 0.1واحدة؛  Moذرية تعتمد على ذرة 
 .هو عدد تحدده تكافؤات الفلزات المكونة n؛ و f  1، صفر  0.1 (d+e)< صفر 

 
           13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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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[
 0002004GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31832/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7960/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان               2006/03/20             2006-077557 
 اري تاكيشيتا  -2 ،ساتورو كومادا -1:  المخترعون] 72[
، 2-1أساهي كاساي كيميكالز كوربوريشن ، :  مالك البراءة] 73[

 يابانال، طوكيو، 8440-100كو، -تشوم، كيودا -1تشو -يوراكو
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/34, 23/30; C07C 253/24, 255/08; 
C07B 61/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 1701054 A (BASF AG) 23 November 2005 
- CN 1443151 A (BASF AG) 17 September 2003 
- DE 10245585 A1 (BASF AG) 08 April 2004  

 
يحي ناصر البوصافي: الفاحص   

 حفاز ألكسدة أو أموكسيدية، وعملية إلنتاجه] 54[
أو  (unsaturated acid)جديد إلنتاج حمض غير مشبع  (oxide catalyst)يتعلق االختراع بتوفير حفاز أكسيد  :الملخص ] 57[

وتكون نتائج هذا التفاعل جيدة ويمكن الحفاظ بثبات على اإلنتاجية العالية لفترة زمنية  (unsaturated nitrile)نتيريل غير مشبع 
 .طويلة، كما يتعلق بعملية إلنتاج حفاز أكسيد، وعملية إلنتاج حمض غير مشبع أو نيتريل غير مشبع باستخدام حفاز األكسيد

 :التالية) 1(حيث يتمثل بالصيغة التركيبية  (oxide catalyst)طبقا لالختراع الحالي يتوفر حفاز أكسيد 
Mo1VaSbbNbcMndWeYfOn   )1( 

 عنصر واحد على األقل ينتقى من فلزات أرضية قلوية  Yحيث يمثل 
(alkaline earth metals)  وفلزات أرضية نادرة(rare earth metals) ؛ يمثل كل منa ،b ،c ،d ،e ،fو ،n  نسبة

،  e  0.1، صفر  d  0.1، صفر  a  1 ،0.01  b  1 ،0.01  c  1 0.1واحدة؛  Moذرية تعتمد على ذرة 
 .هو عدد تحدده تكافؤات الفلزات المكونة n؛ و f  1، صفر  0.1 (d+e)< صفر 

 
           13 :الحماية  عدد عناصر
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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 براءات االختراع ـ 18 208

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002005: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33550/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6614/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    60/700,764 
60/724,566 

20/07/2005 
07/10/2005 

 أمريكا        
 أمريكا        

    مككاولي،. جون ايه -2 رود،. ميشيل تي -1:  المخترعون] 72[
                   مكنتير،. كارليس جيه -4 ليفيرتون،. نيجيل جيه -3
                              فاكا،. جوزيف بيه -6 اولسين،. ديفيد بي -5
 لودميرر. ستيفن دبليو -8 كاثرين هولووي،. ام -7
إيست  126، ميرك شارب آند دوهم كورب -1:  مالكو البراءة] 73[

متحدة الواليات ال،  07065نيوجيرسي ، راهواي لينكولـن أفينـيو،
 ميركية األ
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 38/06 

 :المراجع ] 56[
 - US 2004266668 A1 ( Nakajima Suanne [us] Et 
al.) 30 December 2004 
- WO 06064455 A2 (Boehringer Ingelheim CA 
LTD [CA] 07 August 2003 
 
 

 
 
 

 
 ندى البهيجي: الفاحص 

 HCV NS3مثبطات بروتياز ] 54[
مفيدة كمثبطات  (I)من الصيغة  (macrocyclic compounds)يرة يتعلق االختراع الحالي بمركبات دائرية كب  :الملخص ] 57[

 .HCV، بتخليقها، وباستخدامها لعالج أو منع عدوى C (HCV)لفيروس االلتهاب الكبدي  NS3  (protease)لبروتياز 

 
 

 1: عدد األشكال      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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002006: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33923/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8103/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         11/04/2006 11/402,326     
 ،. سكولين، ويليام آر -2 ،. هايز، مايكل إل -1:  المخترعون] 72[
 بوشي، ريموند  -4 إرهارت، كاي رينر، -3
المـانيـة، ،  -بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت :  مالك البراءة] 73[

 ، لـودويجشافين، ألمانيا67056
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/78 

 :المراجع ] 56[
 - US 5824834 A (BACHTLER MICHAEL [DE] et 
al.) 20 October 1998 
 

 
 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 عملية لتحضير أستيلين بأكسدة جزئية لمواد هيدروكربونية] 54[
من مواد  (acetylene)تشغيل لوحدة صناعية لتحضير أستيلين  (process)يتعلق االختراع الحالي بعملية  :الملخص ] 57[

بفصل في قوس أو بتحلل حراري لمواد هيدروكربونية ، (partial oxidation)بأكسدة جزئية  (hydrocarbons)هيدروكربونية 
(hydrocarbons) في ضغط خليط غاز  ويتم التحكم، واحد أو أكثر من الضواغطخالل   للحصول على خليط غاز تفاعل يتم توصيله

تشمل باإلضافة لذلك استخدام أداة تحكم تنبؤية ، التفاعل على جانب المص من الضاغط في نطاق مسبق تحديده بواسطة أداة تحكم تقليدية
 .مدعمة بنموذج وذات مستوى أعلى تتفاعل مع التغيرات المفاجئة في معدل تدفق كتلة خليط غاز التفاعل

 
   1: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 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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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002006: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33923/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8103/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         11/04/2006 11/402,326     
 ،. سكولين، ويليام آر -2 ،. هايز، مايكل إل -1:  المخترعون] 72[
 بوشي، ريموند  -4 إرهارت، كاي رينر، -3
المـانيـة، ،  -بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت :  مالك البراءة] 73[

 ، لـودويجشافين، ألمانيا67056
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/78 

 :المراجع ] 56[
 - US 5824834 A (BACHTLER MICHAEL [DE] et 
al.) 20 October 1998 

 
 
 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 عملية لتحضير أستيلين بأكسدة جزئية لمواد هيدروكربونية] 54[
من مواد  (acetylene)تشغيل لوحدة صناعية لتحضير أستيلين  (process)يتعلق االختراع الحالي بعملية  :الملخص ] 57[

بفصل في قوس أو بتحلل حراري لمواد هيدروكربونية ، (partial oxidation)بأكسدة جزئية  (hydrocarbons)هيدروكربونية 
(hydrocarbons) في ضغط خليط غاز  ويتم التحكم، واحد أو أكثر من الضواغطخالل   للحصول على خليط غاز تفاعل يتم توصيله

تشمل باإلضافة لذلك استخدام أداة تحكم تنبؤية ، التفاعل على جانب المص من الضاغط في نطاق مسبق تحديده بواسطة أداة تحكم تقليدية
 .مدعمة بنموذج وذات مستوى أعلى تتفاعل مع التغيرات المفاجئة في معدل تدفق كتلة خليط غاز التفاعل

 
   1: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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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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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002007: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 32617/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 08/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8472/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[

    06 011 943.5 
 06 011 941.9 
06 011 942.7 

09/06/2006 
09/06/2006 
09/60/2006 

  بي ومكتب األورال   
بي ومكتب األورال
 بيومكتب األورال

     جورجين ميكا، -هانز -2 فاطمه بيكاني، -1:  المخترعون] 72[
 -6 مايكل كوميندا، -5 هانز ليندنير، -4 ميكي ارنجارتينجر، -3

 يستوف ارث كر -7 كرستين بولوس،
الفريد نوبل ستراس  شوارتز فارما ايه جي ،:   مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيا مونهايم  40789-دي ، 10
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:A61K 31/222 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/099268 A (GRUENENTHAL GMBH 
[DE]; CHRISTOPH THOMAS [DE]) 04 
December 2003 
- WO 01/35957 A1 (SANOL ARZNET 
SCHWARZ GMBH [DE]; MEESE CLAUS [DE]) 
25 May 2001 
- WO 99/44604 A1 (SHIONOGI & CO [JP]; 
CONFER WILLIAM LESTER [US]; TAI 
HIDEAKI [JP]) 10 September 1999 
-  EP 0957073 A (SANOL ARZNEI SCHWARZ 
GMBH [DE]) 17 November 1999 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 تركيبات صيدالنية ثابتة تتضمن فيسوترودين] 54[
  أحد أمالحه أو ذواباته المقبولة صيدالنياً   أو فيسوترودين  تشتمل على   يتعلق االختراع الحالي بتركيبة صيدالنية :الملخص ] 57[

  .دكستروز و أيزومالت  ,بولي ودكستروز، و سوربيتول،و يتول،يتم اختياره من المجموعة المكونة من زايل  ومثبت
 

      28 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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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 براءة اختراع ]12[
 0002008GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33720/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7799/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2006/02/22          11/358.959        
         ،رولفينج. ديفيد سي -2 ،كينج يانج -1:  المخترعون] 72[
          ،ماك دانيل. ماكس بي -4 ،كريشناسوامي. راجيندرا كيه -3
 فرينش . جيم إي -6 ،جاياراتن. كوموديني سي -5
سيكس  ،كيميكال كمبني ال بي شيفرون فيليبس :  مالك البراءة] 73[

الواليات ، 77380،تكساس ، ذا وود الند ،  10001 باينس درايف
 المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08L 23/06, 101/00; C08F 10/00, 210/02; 
F16L 9/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/108439 A (CHEVRON PHILLIPS 
CHEMICAL CO [US]; MCDANIEL MAX P [us]; 
BENHAM ELIZABE) 17 November 2005 
- WO 2005/068550 A (CHEVRON PHILLIPS 
CHEMICAL CO [US]; DESLAURIERS PAUL J 
[US]; MCDANIEL M) 28 July 2005 
- US 6525148 B1 (MCDANIEL MAX P [US] et 
al.) 25 February 2003 
- US Z003/149180 A1 (VAN DUN JOZEF J [US] et 
al.  VANDUN JOZEF J [US] et al.) 7 August 2003 
- US 2001/001795 A1 (MCDANIEL MAX P [US] 
et al.) 24 May 2001 
- US 2005/239976 A1 (MCDANIEL MAX P [US] 
et al.) 27 October 2005 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 تراكيب من متعددات اإلثيلين وأنبوب مصنوع منها] 54[
 0.947ال تقل عن حوالي  densityيكون له كثافة  polymer compositionيتعلق االختراع الراهن بتركيب بوليمري : الملخص ] 57[

دقائق  10/غم 1يتراوح من حوالي  high load melt index، دليل صهارة مرتفع الحمولة )gram/cubic centimeter( 3سم/غم
، -12958*14167تقل عن حوالي  tensile natural draw ratioدقائق، ونسبة سحب طبيعي عند الشد  10/غم 30إلى حوالي 

كما يتعلق االختراع أيضاً بتركيب بوليمري له نسبة سحب طبيعي عند الشد تقل عن حوالي ). 3سم/بوحدة غم(تركيب تمثل كثافة ال حيث 
14167*-12958 حيث ،  وزناً من التركيب على مواد % 1حيث يشتمل ما يقل عن حوالي ) 3سم/بوحدة غم(تمثل كثافة التركيب

 .non-polymeric additivesمضافة غير بوليمرية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002009: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33561/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6597/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 -3 مانلي،. بول دبليو -2 تشونج شيه،-وين -1:  المخترعون] 72[

ستيفاني  -6 رج بروزيو،جو -5 بول الين سوتون، -4 ريان وو،
 كاربينسكي . بيوتر اتش -7 مونير،

 4056،ليتشتستراس  35نوفارتيس ايه جي ، :   مالك البراءة] 73[
 سويسرا، بازل 

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D401/14 

 :المراجع ] 56[
 - WO 2004005281 A (NOVARTIS AG[CH]) 15 
January 2004 
- WO 2005039586 A (NOVARTIS A G[CH] 06 
May 2005 

 ندى البهيجي: الفاحص 
-أمينو 2بيريميدينيل -3بيريدينيل -4-3-]فنيل-ثالثي فلورومثيل-5-1إيميدازوليل -مثيل-3-4[-N-مثيل-4أشكال بلورية للمركب ] 54[

 بنزاميد
 –مثيل  -N3- )4-[-مثيل 4يوجه االختراع الراهن نحو تحضير القاعدة الحرة من األشكال البلورية من المركب  :الملخص ] 57[

 -methyl-N-[3-(4-4 بنزاميد  –) أمنيو) 2(بيريميدينيل  –) 3(بيريدينيل  - -(4- 3-]فنيل-ثالثي فلورومثيل -5-)) 1(إيميدازوليل 
methyl-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethyl -phenyl]-3-(4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-ylamino)-benzamide 

  .وأمالح منه بطرق متنوعة
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 براءة اختراع ]12[
 0002010GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 08 /1705:رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2008: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3758/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 كوريا الجنوبية                  2004/08/27     2003-59451   
  ،كيون ليي-سانغ -2 ،كايونج تشانج-هاي -1:  المخترعون] 72[
-كي -6 ،دونغ كيم-هوا -5 ،هو هيو-تاي -4 ،سوو ليي-تاي -3

جايو -جونغ -9 ،كيو بارك-تاي -8 ،جين جانغ-يونغ -7 ،سووك بارك
-هيي -12 ،ايك شين-هايون -11 ،كيونغ جيونغ-هيي -10 ،بارك

جن -هو -15 ،هوا ليي-صن -14 ،سوو اوه-ييونج -13 ، دونغ بارك
هوون -جاي -18 ،سيك مين-كيونج -17 ،سوب كيم-سونغ -16 ،كيم
جونغ -مين -21 ،وونغ ليي-كايو -20 ،جيونغ بارك-مي -19 ،هيو
ووك  -هيونغ -24 ،ري كيم-اي -23 ،هايون كيم-سوو -22 ،كيم
سيونج  -27 ،سيك كوون-تاي -26 ،وون بارك-تشيول -25 ،ويتش

 ، جيونج هوي
ال جي اليف سينسيس ليمتد ، ال جي توين :  مالك البراءة] 73[

 ،سيول جو، -ونجديونج بودونج، ي-، يويدو20تاور، ايست تاور، 
 الجنوبية كوريا ،150-010

 ال المالدكتور حسن : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 261/04 

 :المراجع ] 56[
- KR 1999-0079268 A (LG CHEMICAL LTD) 05 
November 1999 
- WO 01/21600 (LG CHEMICAL LTD) 29 March 
2001 
- WO 95/14681 A1 (PFIZER INC) 01 June 1995 
- WO 95/14680 A1 (PFIZER INC) 01 June 1995 
- WO 94/12481 A1 (PFIZER INC) 09 June 1995  
  

 
 
 
 
 

 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 مثبطات الكاسباز تحتوي على حلقة ايزوكسازولين] 54[
 يتعلق هذا االختراع الحالي بمشتق االيزوكسازولين كمثبط ضد مركبات الكاسباز المتنوعة، وعملية لتحضير المشتق، :الملخص ] 57[

 .وتركيب عالجي لمنع االلتهاب وتلف الخاليا مشتمال علي نفس المشتق
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 براءة اختراع ]12[
 0002011GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءةتاريخ النشر عن ] 45[

  36319/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 24/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/10271/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

PCT/EG2006/000011       2006/03/12                 مصر 
 محمد رضوان رأفت األتاسي :  المخترع] 72[
، 11692محمد رضوان رأفت األتاسي ، العليا، :   مالك البراءة] 73[

 الرياض، السعودية
 
 
 
 
  

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01F 1/075A, 15/00B 

  :المراجع ] 56[
- W0 20071104320 A2 (ATASSI M R R) 20 
September 2007  
- US5979493 A (ISAACSON Gary A.) 09 
November 1999   
- US 5377529 A (BOYD Mark A.) 03 January 1995  
- US 6404345 B1 (FRASIER Berwyn Travis) I I 
June 2002  
- US 5139044 A (OTTEN Bernard 1. et al.) 18 
August 1992  
- US 2003/0066340 A1 (HASSENFLUG Brian 
Edward) I0 April 2003 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 عداد مياه مع إغالق عند الطوارئ] 54[
عداد مياه مع إقفال طارئ آلي وهو عداد مزدوج االستخدام، فهو يسجل الكميات المتراكمة من الماء المستخدم في تدفقات  :الملخص ] 57[

 (دفعات غير متساوية)مستقلة مثل أي عداد مياه عادي ويكشف التسرب البطيء أو التدفق بدون رقابه بمقارنة كل تدفق مستقل ومستمر 
يمكن إضافته إلى أي نوع من  .إقفال التدفق إذا وصلت الكميه في التدفق المستمر الواحد إلى الهدف مع كميه مستهدفه تم ضبطها، ثم

عدادات المياه أو طريقة التسجيل  تربين أم توربين عمودي أو إزاحة موجبه أو متعدد التدفق أو عنفه مع تسجيل مغناطيسي أو الكتروني 
 .لقياس التدفق
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 براءة اختراع ]12[
 0002012GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36320/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 25/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2009/13658/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 خالد علي حسن االنصاري:  المخترع] 72[
، 18400خالد علي حسن االنصاري، الدوحة، :  مالك البراءة ]73[

 الدوحة، قطر
 
 
 
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B60D 1/07 

 :المراجع ] 56[
- US 5211416 A (BLACKLAW) 18 May 1993 
- US 4379569 A (KOCH) 12 April 1983  
- US 3848893 A (PATIERSON) 19 November 1974 
- US 3837674 A (RATHSACK) 24 September 1974 
- DE 1016570 B (HELBIG OTTO) 26 September 
1957 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 محول الخطاف المحوري إلى كروي لجر المقطورات] 54[
المثبت  )تثبيت الخطاف المفصلي بسهولة على الخطاف المحوري  يمكن به)  (2)و(1)شكل رقم ( المحول المشكل فنيا :الملخص ] 57[

من  ((4)شكل رقم (و يمكن نقلة من مركبة إلى أخرى  لجر المقطورات بسهولة بدال من فك الخطاف المحوري  (على خلف المركبات
 .المركبة و تثبيت قاعدة الخطاف الكروي او بدال من نقلها للمركبات األخرى و بجهد و تكلفة اكبر 
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 براءة اختراع ]12[
 0002012GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36320/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 25/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2009/13658/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 خالد علي حسن االنصاري:  المخترع] 72[
، 18400خالد علي حسن االنصاري، الدوحة، :  مالك البراءة ]73[

 الدوحة، قطر
 
 
 
 

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B60D 1/07 

 :المراجع ] 56[
- US 5211416 A (BLACKLAW) 18 May 1993 
- US 4379569 A (KOCH) 12 April 1983  
- US 3848893 A (PATIERSON) 19 November 1974 
- US 3837674 A (RATHSACK) 24 September 1974 
- DE 1016570 B (HELBIG OTTO) 26 September 
1957 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 محول الخطاف المحوري إلى كروي لجر المقطورات] 54[
المثبت  )تثبيت الخطاف المفصلي بسهولة على الخطاف المحوري  يمكن به)  (2)و(1)شكل رقم ( المحول المشكل فنيا :الملخص ] 57[

من  ((4)شكل رقم (و يمكن نقلة من مركبة إلى أخرى  لجر المقطورات بسهولة بدال من فك الخطاف المحوري  (على خلف المركبات
 .المركبة و تثبيت قاعدة الخطاف الكروي او بدال من نقلها للمركبات األخرى و بجهد و تكلفة اكبر 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002013: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  36321/12: ار الموافقة على منح البراءةرقم قر
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2005/4972/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          30/07/2004 20041042     
 دى جونج، جوهانيس، -2 اوالنكو ايسكو، -1:  المخترعون] 72[
 موستاالهتى جورما  -3
-اف اي 1كون كوربوريشن ، كارتانونتى :   مالك البراءة] 73[

 هيلسينكى ، فنلندا 00330
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:B66B 11/08 

 :المراجع ] 56[
- CA 2115187 A1 (DALE ARMAND J [CA]) 09 
August 1995  
 - WO 90/04998 A (ENGINEERING. 
MANAGEMENT INSPECT [GBJ) 17 May 1990   
- GB 2232608 A (SECRETARY TRADE IND 
BRIT [GBJ) 19 December 1990 
- WO 2005/105217 A (MINE SAFETY 
APPLIANCES CO [US]; FISCHER ANDREW 
[US]; KOLISCAK JASON B) 10 November 2005 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مصعد بحيز بناء اقتصادي] 54[
واحد أو العديد من  (كابل)المؤلفة من حبل  (3)مصعد ، والذي فيه يتم تعليق عربة المصعد عن طريق حبال الرفع    :الملخص ] 57[

كما أن  . (3)عن طريق  حبال الرفع  (1)والتي تنقل عربة المصعد  (5)مصعد المذكور يحتوي على بكرة جر محزوزة الحبال المتوازية ، ال
إن أجزاء الحبل المتجهة ألعلى من عربة  .المصعد يتضمن على أجزاء رفع من حبال الرفع المتجهة ألعلى و ألسفل من عربة المصعد 

المصعد يتضمن  . (2ت)جزاء الحبل المتجهة ألسفل من عربة المصعد تكون عبر شد رفع ثاني و أ (1ت)المصعد تكون عبر شد أول للحبل 
 (2ت /1ت)أو المحافظة على النسبة /أو استطالة الحبل و/أو التعويض عن شد الحبل و/يعمل على حبال الرفع لمعادلة و (16)نظام تعويض 

 .ابتة فعليا بين الشد األول للحبل و الشد الثاني للحبل  بحيث تكون ث
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 براءة اختراع ]12[
 0002014GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36322/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/8291/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا              2006/05/08             20060440       
 كوركياكانجاس نيكو  -2 ،هايني ماتي -1:  المخترعون] 72[
 -، أف أي 1كون كوربوريشن ، كارتانونتي :   مالك البراءة] 73[

 هلسنكي، فنلندا 00330
 
 
 
 بازارباشىأحمد نجدت : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B66B 7/00, 7/06 

 :المراجع ] 56[
  
- JP 2003089486 A (MITSUBISHI ELEC 
BUILDING TECHN) 25 March 2003  
- JP 9086823 A (MITSUBISHI ELECTRIC BILL 
TECH) 31 March 1997  
- JP 4327483 A (TOSHIBA ELEVATOR TECH) 
17 November 1992  
- JP 5044785 A (TESAC KK) 23 February 1993 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة لتبديل أحبال الرفع لمصعد وإعداد جهاز جر مستخدم فى اإلستبدال] 54[
اإلختراع الحالى يشير إلى طريقة وإعداد جهاز جر إلستبدال نظام أحبال رفع فى مصعد هذا المصعد يشتمل على األقل    :الملخص ] 57[

أ تنتقل فى ممر المصعد الرأسى فى إتجاه رأسى بالضرورة آلة  7مع ترس أمان  7والتى على طولها تزود عربة المصعد  10على دليلية 
ب ب لنظام األحبال القديم ب يتم ربطهم معاً  1أ واألحبال  1أ أ لنظام الحبل الجديد  1األحبال  . ب 1ونظام أحبال  9وبكرة جر  8رفع 

أ بعد ذلك يتم شد  4و  4ب ب معاً عند واحد من أطرافهم بواسطة تقوية الوصلة بواسطة جلب ضاغطة 1أ أ و  1بواسطة تصغير األحبال 
 للمصعد 8ب وآلة الرفع  1ال الجديد أ فى الموضع بواسطة نظام األحب 1نظام األحبال 

 
 10: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002014GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36322/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/8291/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا              2006/05/08             20060440       
 كوركياكانجاس نيكو  -2 ،هايني ماتي -1:  المخترعون] 72[
 -، أف أي 1كون كوربوريشن ، كارتانونتي :   مالك البراءة] 73[

 هلسنكي، فنلندا 00330
 
 
 
 بازارباشىأحمد نجدت : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B66B 7/00, 7/06 

 :المراجع ] 56[
  
- JP 2003089486 A (MITSUBISHI ELEC 
BUILDING TECHN) 25 March 2003  
- JP 9086823 A (MITSUBISHI ELECTRIC BILL 
TECH) 31 March 1997  
- JP 4327483 A (TOSHIBA ELEVATOR TECH) 
17 November 1992  
- JP 5044785 A (TESAC KK) 23 February 1993 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة لتبديل أحبال الرفع لمصعد وإعداد جهاز جر مستخدم فى اإلستبدال] 54[
اإلختراع الحالى يشير إلى طريقة وإعداد جهاز جر إلستبدال نظام أحبال رفع فى مصعد هذا المصعد يشتمل على األقل    :الملخص ] 57[

أ تنتقل فى ممر المصعد الرأسى فى إتجاه رأسى بالضرورة آلة  7مع ترس أمان  7والتى على طولها تزود عربة المصعد  10على دليلية 
ب ب لنظام األحبال القديم ب يتم ربطهم معاً  1أ واألحبال  1أ أ لنظام الحبل الجديد  1األحبال  . ب 1ونظام أحبال  9وبكرة جر  8رفع 

أ بعد ذلك يتم شد  4و  4ب ب معاً عند واحد من أطرافهم بواسطة تقوية الوصلة بواسطة جلب ضاغطة 1أ أ و  1بواسطة تصغير األحبال 
 للمصعد 8ب وآلة الرفع  1ال الجديد أ فى الموضع بواسطة نظام األحب 1نظام األحبال 

 
 10: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002015GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36323/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/8292/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا               2006/05/08            20060441       
 كوركياكانجاس نيكو  -2 ،بجورني أوسمو -1:  المخترعون] 72[
 -، أف أي 1كون كوربوريشن ، كارتانونتي :  مالك البراءة] 73[

 هلسنكي، فنلندا 00330
 بازارباشىأحمد نجدت : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : B66B 7/00, 7/06 

 :المراجع ] 56[
 - JP 2001114484 A (MITSU8ISHI ELECTRIC 
CORP) 24 April 2001 

 
 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 إعــــــداد مصعــــد] 54[
مزودة  4يشير اإلختراع الحالي إلى طريقة لتركيب أحبال الرفع لمصعد يشمل هذا المصعد على األقل على عربة مصعد    :الملخص ] 57[

 5وآلة رفع  2في ممر المصعد الرأسي  1وعربة المصعد المتحركة في إتجاه رأسي بالضرورة على طول قضبان دليلية  3مع ترس أمان 
في طول التركيب يتم رفع أحبال الرفع  14وجهاز معادلة حبل  9وأيضا أحبال رفع  13-10تحويل وعلى األقل عديد من بكرات  6وبكرة جر 

الموضوعة في الممر الرأسي مع الرافع المساعد  4بواسطة تحريك عربة المصعد  18بواسطة رافع مساعد  2في ممر المصعد الرأسي  9
 9يتم تثبيت أحبال الرفع  4باإلرتباط مع عربة المصعد  18

 
 6: عدد األشكال      5 :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

 براءة اختراع ]12[
 0002016GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35072/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/8740/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                2006/07/21      102006036177.6
 جونثر بوب  -2 ،جورجين موسلير -1:  المخترعون] 72[
 25ستوكهوسين جي ام بي أتش ، باكبيربفاد ، :  مالك البراءة] 73[

 كريفيلد، ألمانيا، 47805
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : C07C57/20, 51/235 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/108267 A (BASF AG et al.) 16 
December 2004  

 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 طريقة وجهاز لتحضير حمض اكريليك المتضمن علي ميل مختزل لألكسدة الذاتية] 54[
 إلعداد حمض االكريليك يضم) 1(األتي بجهاز يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

 )2(أول مفاعل  -
 واحد علي األقل ) 3(مفاعل -
التي تضم حافز الذي يحفز )  4(علي األقل هو متعدد األنابيب ذو أساس ثابتا الذي لديه عدة أنابيب ) 2(حيث يعد المفاعل  -

 مركب االكرولين 
 )7(واحد علي األقل خالل خرج منطقة ) 3( التي توصل بمفاعل أخر  )6(في غرفة التجمع ) 4(حيث تفتح أنابيب  -
المسببة لالميناريساتيون لتدفق الغاز التي يمر خالل خرج منطقة ) 8(طرق الميناريساتيون ) 7(حيث تضم خرج منطقة  -

)8 ( 
لهيدروفيليك ، يك بوليمرلعملية إعداد هيدروفيل، لحمض االكريليك، يتعلق االختراع أيضا بعملية إعداد حمض االكريليك

مواد مشكلة او شرائح رقيقة وأيضا ،للمنتجات الكيميائية مثل فيبر ،لطريقة إلنتاج مواد صحية الممتصة للماء، بوليمر
 الستخدام حمض االكريليك 

 
 3: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002016GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35072/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/8740/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                2006/07/21      102006036177.6
 جونثر بوب  -2 ،جورجين موسلير -1:  المخترعون] 72[
 25ستوكهوسين جي ام بي أتش ، باكبيربفاد ، :  مالك البراءة] 73[

 كريفيلد، ألمانيا، 47805
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : C07C57/20, 51/235 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/108267 A (BASF AG et al.) 16 
December 2004  

 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 طريقة وجهاز لتحضير حمض اكريليك المتضمن علي ميل مختزل لألكسدة الذاتية] 54[
 إلعداد حمض االكريليك يضم) 1(األتي بجهاز يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

 )2(أول مفاعل  -
 واحد علي األقل ) 3(مفاعل -
التي تضم حافز الذي يحفز )  4(علي األقل هو متعدد األنابيب ذو أساس ثابتا الذي لديه عدة أنابيب ) 2(حيث يعد المفاعل  -

 مركب االكرولين 
 )7(واحد علي األقل خالل خرج منطقة ) 3( التي توصل بمفاعل أخر  )6(في غرفة التجمع ) 4(حيث تفتح أنابيب  -
المسببة لالميناريساتيون لتدفق الغاز التي يمر خالل خرج منطقة ) 8(طرق الميناريساتيون ) 7(حيث تضم خرج منطقة  -

)8 ( 
لهيدروفيليك ، يك بوليمرلعملية إعداد هيدروفيل، لحمض االكريليك، يتعلق االختراع أيضا بعملية إعداد حمض االكريليك

مواد مشكلة او شرائح رقيقة وأيضا ،للمنتجات الكيميائية مثل فيبر ،لطريقة إلنتاج مواد صحية الممتصة للماء، بوليمر
 الستخدام حمض االكريليك 

 
 3: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002017GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 35111/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9058/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أستراليا                2006/11/23       2006906564       
 جون ونترفلود  -2 ،شيم فان كانفرانك جوا -1:  المخترعون] 72[
 120، كنولوجيكال ريسورسز بتى، ليمتد تي:   مالك البراءة] 73[

 ، استراليا3000ملبورن فيك  كولينز ستريت ،
 أحمد نجدت بازارباتشي: الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : G01V 7/04 

 :المراجع ] 56[
- US5668315A (UNIY WESTERN AUSTRALIA et 
al) 6 September 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 مقياس تدرج الجاذبية] 54[
موضوعة بشكل متعامد  43و  41يتم الكشف عن مقياس تدرج الجاذبية الذى يحتوى على كتل مجس فى صورة قضبان    :الملخص ] 57[

يتم . مع بعضها البعض وناقالت طاقة للتزويد بإشارة خارجية تدل على حركة القضبان بالنسبة للتغيرات فى الكمية الموترة لتدرج الجاذبية 
وطبقة ثانية تشكل ملف ترجح          خشن  510كيبى فيلمى رفيع به طبقة أولى تشكل ملف ترجح ناعم تكوين ناقالت الطاقة من شكل تر

ويزود  510يشكل محول إليقاف تدفق التيار عبر ملف الترجح الناعم  511ملف الترجح الخشن . يتم فصل الطبقات بطبقة عازلة .  511
 . SQUID 367بالتيار إلى جهاز  511ملف الترجح الخشن 

 
 46: عدد األشكال      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
 براءة اختراع ]12[

 GC 0002018: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35110/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/9084/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا              2006/11/20      2006906474          
 أستراليا               2007/03/15         2007901375      

 جون ونترفلود  -2 فرانك جواشيم فان كان، -1:  المخترعون] 72[
 120، ليمتد  نولوجيكال ريسورسز بتى ،تيك:   مالك البراءة] 73[

 ، استراليا3000كولينز ستريت ، ملبورن فيك 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
-US 2006/0207326 A1 (MOODY, M.V. et al.) 21 
September 2006 
- US 5668315A(UNIV WESTERN  AUSTRALLIA 
et al.) 16 September 1997 
- DE 4216907A I(SIEMENS AG) 10 December 
1992 

 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تثاقليةمقياس تدرج ال] 54[
وبنية مدعمة من محورين ذات مشغل ميكانيكي واحد على   )مكان احتواء (يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على مبيت    :الملخص ] 57[

ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية إضافيا على كتلة حساس واحدة على  .لتدرج الجاذبية )الموترة  (األقل ألجل قياس مكونات الكمية الممتدة 
محول والذي يرتب بحيث تولد إشارة محول أيضا يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على  .األقل مرتبة للتحرك في استجابة لتدرج الجاذبية

إضافة، يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على حلقة تغذية كهربائية  .نتيجة لحركة كتلة حساس واحدة على األقل نسبيا مع جزء من المحول
بحيث يقل تأثير التسارع  ينظم مقياس تدرج الجاذبية  .مرتبة لتوجيه إشارة كهربائية تجاه المشغل الميكانيكي في بنية الدعم الخارجية

الزاوي الخارجي على دوران المبيت عن طريق المشغل الميكانيكي عندما يولد المحول إشارة تتم عن طريق التسارع الزاوي الخارجي على 
 .مقياس تدرج الجاذبية

 
 30: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002018: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35110/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/9084/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا              2006/11/20      2006906474          
 أستراليا               2007/03/15         2007901375      

 جون ونترفلود  -2 فرانك جواشيم فان كان، -1:  المخترعون] 72[
 120، ليمتد  نولوجيكال ريسورسز بتى ،تيك:   مالك البراءة] 73[

 ، استراليا3000كولينز ستريت ، ملبورن فيك 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
-US 2006/0207326 A1 (MOODY, M.V. et al.) 21 
September 2006 
- US 5668315A(UNIV WESTERN  AUSTRALLIA 
et al.) 16 September 1997 
- DE 4216907A I(SIEMENS AG) 10 December 
1992 

 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تثاقليةمقياس تدرج ال] 54[
وبنية مدعمة من محورين ذات مشغل ميكانيكي واحد على   )مكان احتواء (يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على مبيت    :الملخص ] 57[

ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية إضافيا على كتلة حساس واحدة على  .لتدرج الجاذبية )الموترة  (األقل ألجل قياس مكونات الكمية الممتدة 
محول والذي يرتب بحيث تولد إشارة محول أيضا يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على  .األقل مرتبة للتحرك في استجابة لتدرج الجاذبية

إضافة، يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على حلقة تغذية كهربائية  .نتيجة لحركة كتلة حساس واحدة على األقل نسبيا مع جزء من المحول
بحيث يقل تأثير التسارع  ينظم مقياس تدرج الجاذبية  .مرتبة لتوجيه إشارة كهربائية تجاه المشغل الميكانيكي في بنية الدعم الخارجية

الزاوي الخارجي على دوران المبيت عن طريق المشغل الميكانيكي عندما يولد المحول إشارة تتم عن طريق التسارع الزاوي الخارجي على 
 .مقياس تدرج الجاذبية
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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



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 براءات االختراع ـ 18 222

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002019: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35109/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/9085/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                2006/11/20   2006906475          
 أستراليا                   2007/03/15    2007901376      

 فرانك جواشيم فان كان:  المخترعون] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

 ، استراليا 3000 ستريت ، ملبورن فيككولينز 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 7/16, G01V 7/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2000/031550 A1 (UNIV MARYLAND [US] 
et al) 2 June 2011  
- US 3758854 A (JAMES E.ZIMMERMAN) 11 
September 1973  
- CN l561455 A(GRAVlTEC lNSTR UD [GB]) 5 
January  2011 

 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 التثاقليةمقياس تدرج ] 54[
 )ألجل قياس موتر  (الكمية الفيزيائية للمجال المغناطيسي األرضي)يكشف االختراع الحالي عن مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[

واحدة على األقل للحركة باالستجابة لتدرج  (مجس  )ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية على كتلة حساسة  .لتدرج الجاذبية (الكمية الممتدة 
باإلضافة، فإن مقياس تدرج الجاذبية  .المحوري من حركة كتلة حساسة واحدة على األقل حول محور (التقارن  )الجاذبية ويمكن االزدواج 

خالل مكثف ثابت  (الفولطية  )ة مرتب بحيث تولد حركة كتلة حساسة واحدة على األقل تغير في فرق الجهد يشتمل على مكثف ثابت الشحن
 .الشحنة
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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



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.

223نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0002020GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35108/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9086/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أستراليا             2006/11/20         2006906476       
 أستراليا             2007/03/15            2007901374    
 جون ونترفلود -2، فرانك جواشيم فان كان -1: المخترعون] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 ، استراليا 3000 كولينز ستريت ، ملبورن فيك
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم  :الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI. (2006.01): G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- W000131550A1 (UNIV MARYLAND) 2 June 
2000 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 علي الجعفرمحمد : الفاحص 
 التثاقليةمقياس تدرج ] 54[
 )ازدواج  (على كتلة حساسة واحدة على األقل معلقة عن طريق تقارن  )الثقل النوعي(يشتمل مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[

رج الجاذبية على محول إضافة، يشتمل مقياس تد .الذي يمكن من حركة كتلة حساسة واحدة على األقل حول محور استجابة لتدرج الجاذبية
واحد على األقل لتوليد إشارة كهربائية في استجابة لحركة كتلة حساسة واحدة على األقل نسبيا مع مكون في المحول وللتأثير على حركة 

ل واحد على يشتمل مقياس تدرج الجاذبية أيضا على دائرة كهربائية الستقبال اإلشارة الكهربائية من محو .كتلة حساسة واحدة على األقل
 .األقل ولتوجيه إشارة تشغيل إلى محول واحد على األقل بحيث يوظف أحد المحوالت على األقل عند االستعمال كمجس و مشغل ميكانيكي
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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



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[
 GC 0002021: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35107/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/9087/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                     2006/11/20   2006906477       
 أستراليا                 2007/03/15          2007901378    

 فرانك جواشيم فان كان  : المخترع] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ،  : مالك البراءة] 73[

 ، استراليا 3000 ستريت ، ملبورن فيككولينز 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2809524 A (EXXON RESEARCH 
ENGINEEIUNG CO) 15 October 1957   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 التثاقليةمقياس تدرج ] 54[
 لقياس  )المجال المغناطيسي األرضي (يوفر االختراع الحالي طريقة لتوليف الخصائص في مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[
يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على زوج من الكتل الحساسة األولى والثانية المرتبة  .مكونات الكمية الممتدة لتدرج الجاذبية )معايرة(

ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية إضافيا على  .يث تنظم للحركة حول محور ونسبيا مع بعضها البعض مستجيبة لتدرج الجاذبيةعرضيا بح
 )فرق جهد  (تشتمل الطريقة على استعمال فولطية  .مكثف أول وثاني ألجل تحسس والتأثير على الحركة في الكتل الحساسة األولى والثانية

من المكثفات لتوليد قوة الكتروستاتيكية حيث تعمل على واحد من الكتل الحساسة وبذلك تؤثر على الحركة في  تحيز تجاه واحد على األقل
 .تلك الكتلة الحساسة
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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



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.

225نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0002022GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35106/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9088/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أستراليا             2006/11/20          2006906474       
 أستراليا                    2007/03/15          2007901277

 شيم فان كان فرانك جوا:  المخترعون] 72[
كولينز  120، نولوجيكال ريسورسز بتى تيك : مالك البراءة] 73[

 ، استراليا3000ستريت، ملبورن فيك 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0207326 A1 (UNIV MARYLAND 
BALTIMORE et al.) 21 September 2006  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 تثاقليةمقياس تدرج ال] 54[
مقياس تدرج . االختراع الحالي يختص بمقياس تدرج التثاقلية لقياس المكونات في الكمية الممتدة من تدرج التثاقلية : الملخص ] 57[

إشارة  كهربائية  التثاقلية يشمل كتلة حساسة واحدة على األقل للحركة في استجابة لتدرج التثاقلية ووحدة حساسة و مشغل ميكانيكي لتوليد
مقياس تدرج التثاقلية أيضا يشمل . في استجابة لحركة كتلة حساسة واحدة على األقل و للتأثير على حركة كتلة حساسة واحدة على األقل 

ة و المشغل الدائرة الكهربائية تنظم لتكبير اإلشارة الكهربائية المستلمة من الوحدة الحساس. دائرة الكترونية لتقليد معاوقة كهربائية 
الدائرة االلكترونية تشمل مكبرات تمايزية تحوز وحدات . الميكانيكي و لتوجيه إشارة الدفع تجاه الوحدة الحساسة و المشغل الميكانيكي 

ت ، على األقل واحد من المعاوقا Z1  ،Z2  ،Z3طرفية مدخلة مكبرة أولى و ثانية ووحدة طرفية مخرجة للمكبر و المعاوقات الكهربائية 
 .الكهربائية يحوز مكون معاوقة كهربائية تخيلي 
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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



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[
 0002023GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36324/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2007/9184/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا               2006/10/03            20060879       
 -سيكونين ، مارجا  -2 ،دى جونج، جوهانيز -1:  المخترعون] 72[

 سورسا ، جانى  -3 ،ليسا
-، اف أى  1كون كوربوريشن ، كارتانونتى :   مالك البراءة] 73[

 ، هيلسنكى، فنلندا 00330
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B66B 1/46, 1/20 

 :المراجع ] 56[
- US 5192836 A (SCHRODER J.) 09 March 1993 - 
GB 2284489 A (HITACHI LTD) 07 June 1995  
- JP 2003267637 A (TOSHIBA ELEVATOR CO 
LTD) 25 September 2003 
-  JP 2004338844 A (TOSHIBA ELEVATOR CO 
LTD) 02 December 2004 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام مصعد] 54[
في هذا الحل يتم استقبال  .يتعلق االختراع الحالي بأحد الحلول ذات الصلة بتخصيص عربة المصعد في نظام المصعد   :الملخص ] 57[

يتميز  .عربة مصعد للمستخدم بناء على أساس طلب التخصيص الذي تم استقبالهطلب التخصيص من مستخدم المصعد ويتم تخصيص 
االختراع باستقبال الفئة التي يحددها المستخدم باالرتباط مع طلب التخصيص، وبأن تحديد المستخدم للفئة يوضع في الحسبان عند 

 .تخصيص عربة المصعد
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 براءة اختراع ]12[
 0002024GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35073/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/9987/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
         FR 0700361  2007/01/19                    فرنسا 
            ،ويس كلير -2 ،تشازيالس اوليفير -1:  المخترعون] 72[
 دينه فيب  -هوانج  -5 ،تونسى كينزا -هابتشي  -4 ،روكيت دامين -3
دى ال كوبولى ال بليس  2ايه ، . توتال اس : مالك البراءة] 73[

 كوربيفوى، فرنسا 92400، 6ديفينس 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/080573 Al (UNIV TEXAS [US] 
ROCHELLE GARY [US]) 23 September 2004  
- FR 2573671 A (SNAM PROGETTI [IT]) 30 May 
1986  
- FR 2589752 Al (ELF AQUITAINE [FR]) 15 May 
1987  
- US 4834781 A (GRUENEWALD GERHARD 
[DE] et al.) 30 May 1989  
- US 4780115 A (RANKE GERHARD [DE]) 25 
October 1988  
- US 4551158 A (WAGNER ECKHART [DE] et 
al.) 05 November 1985 

 الحسن محمد سجا: الفاحص 
 طريقة لتنقية خليط غاز من غازات حمضية] 54[
بوسائل  ,توصيل خليط الغاز بمحلول امتصاص :طريقة لمعالجة خليط غاز يشتمل غازات حمضية تكون مزودة تشتمل   :الملخص ] 57[

االمتصاص يحمل بغازات  و توليد محلول ,حيث خليط غاز غير محمضو محلول امتصاص يحمل بغازات حمضية يمكن أن نحصل عليها
و ثم المرور  محلول االمتصاص  ,مرور محلول االمتصاص داخل أول مولد عند أول ضغط :حمضية ، حيث التوليد يشتمل الخطوات التالية

 ,األولو ضغط الغازات من المولد الثاني و يعاد دورة بذلك غازات مضغوطة للمولد  ,داخل ثاني مولد عند ثاني ضغط أقل من الضغط األول
و يضغط الغازات من المولد  ,يمر محلول االمتصاص داخل ثالث مولد عند ثالث ضغط أقل من الضغط الثاني ,تتابع لمرور داخل المولد الثاني

الثالث ينسحب ليزود   او المولدَ /الثالث و تعاد الدورة بذلك غازات مضغوطة للمولد الثاني ، و حيث جزء علي األقل للغازات من الثاني و
 .خليط غاز غني في كبريت هيدروجين و جزء علي األقل من الغازات من المولد األول ينسحب ليزود خليط غاز غني في ثاني أكسيد كربون 
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 براءة اختراع ]12[
 0002024GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35073/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/9987/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
         FR 0700361  2007/01/19                    فرنسا 
            ،ويس كلير -2 ،تشازيالس اوليفير -1:  المخترعون] 72[
 دينه فيب  -هوانج  -5 ،تونسى كينزا -هابتشي  -4 ،روكيت دامين -3
دى ال كوبولى ال بليس  2ايه ، . توتال اس : مالك البراءة] 73[

 كوربيفوى، فرنسا 92400، 6ديفينس 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/080573 Al (UNIV TEXAS [US] 
ROCHELLE GARY [US]) 23 September 2004  
- FR 2573671 A (SNAM PROGETTI [IT]) 30 May 
1986  
- FR 2589752 Al (ELF AQUITAINE [FR]) 15 May 
1987  
- US 4834781 A (GRUENEWALD GERHARD 
[DE] et al.) 30 May 1989  
- US 4780115 A (RANKE GERHARD [DE]) 25 
October 1988  
- US 4551158 A (WAGNER ECKHART [DE] et 
al.) 05 November 1985 

 الحسن محمد سجا: الفاحص 
 طريقة لتنقية خليط غاز من غازات حمضية] 54[
بوسائل  ,توصيل خليط الغاز بمحلول امتصاص :طريقة لمعالجة خليط غاز يشتمل غازات حمضية تكون مزودة تشتمل   :الملخص ] 57[

االمتصاص يحمل بغازات  و توليد محلول ,حيث خليط غاز غير محمضو محلول امتصاص يحمل بغازات حمضية يمكن أن نحصل عليها
و ثم المرور  محلول االمتصاص  ,مرور محلول االمتصاص داخل أول مولد عند أول ضغط :حمضية ، حيث التوليد يشتمل الخطوات التالية

 ,األولو ضغط الغازات من المولد الثاني و يعاد دورة بذلك غازات مضغوطة للمولد  ,داخل ثاني مولد عند ثاني ضغط أقل من الضغط األول
و يضغط الغازات من المولد  ,يمر محلول االمتصاص داخل ثالث مولد عند ثالث ضغط أقل من الضغط الثاني ,تتابع لمرور داخل المولد الثاني

الثالث ينسحب ليزود   او المولدَ /الثالث و تعاد الدورة بذلك غازات مضغوطة للمولد الثاني ، و حيث جزء علي األقل للغازات من الثاني و
 .خليط غاز غني في كبريت هيدروجين و جزء علي األقل من الغازات من المولد األول ينسحب ليزود خليط غاز غني في ثاني أكسيد كربون 
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 براءة اختراع ]12[
 0002025GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35129/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/10407/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                 2007/03/21   07251210.6      
بيترز ،  -ويس  -2 ،كويرستينير ، تشارلز -1:  المخترعون] 72[

 بيسو ، كليمينت  -4 ،جورديل ، يوفيس -3 ،أني
 ، كواي. ايه. فيليب موريس برودكتس اس :   مالك البراءة] 73[

 سويسرا، نيوشاتيل 2000 -، سي اتش  3جينرينود 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A24D 3/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/059096 A1 (PHILIP MORRIS PROD 
[CH]; PAINE JOHN B III [US]; YANG ZUYIN 
[US]; KOLLE) 24 July 2003  
- WO 02/069745 A1 (PHILIP MORRIS PROD 
[US]; JUPE RICHARD [US]; DWYER RONALD 
WILLIAM [US]) 12 September 2002   
- WO 2006/082525 A1 (PHILIP MORRIS PROD 
[CH]) 10 August 2006 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 مرشح متعدد المكونات ليزود تحسين النكهة] 54[
مباشرة نهاية فم الُمرشح؛ والقطعة  (12)قطعة إطالق نكهة أولى  :ألداة  تدخين تشمل (4)ُمرشح متعدد المكونات    :الملخص ] 57[

تشمل على األقل  (12)قطعة إطالق النكهة األولى  .(12)الموجودة فى إتجاه ضد قطعة إطالق النكهة األولى  (14)اإلطالق النكهة ثانية 
لربما أيضاً  (4)الُمرشح المتعدد المكونات  .(18)تشمل مطهر نكهة السيليلوز  (14)ق النكهة الثانية وقطعة إطال (16)مطهر نكهة واحد 

، بعيدة عن قطعة إطالق النكهة (14)تشمل مادة ترشيح الموجودة ضد إتجاه قطعة إطالق النكهة الثانية  (22)يشمل قطعة نهاية العمود 
 .(12)األولى 
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 براءة اختراع ]12[
 0002026GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36325/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/10474/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     P200700831          2007/03/29               أسبانيا 
P2007071920              2007/07/09              أسبانيا 
P2007071309                        2007/05/14    أسبانيا 
P2007071779           2007/06/06                أسبانيا 

P200703428                2007/12/24             أسبانيا 
P200800072                2008/01/11              أسبانيا 

فيالر لوب  -2 ،لورنس ميرافيت ، سالفادور -1:  المخترعون] 72[
 ، ناتيفيداد 

، بيريز باير ، ال . بروموسيونيس  بريال، اس:   مالك البراءة] 73[
 اسبانيا ، ) كاستيلون(فيالريل  12540 -إي .دتشا  1بي. انتلو  - 16

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:E04F 13/08, 15/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 0516012 A1 (DOW ITALIA S.PA) 02 
December 1992  
- EP 0584047 A1 (PARIFUR S.R.L.) 23 February 
1994 
- US 3873402 A (MRASEK) 25 March 1975  
- GB 2061345 A (CURVER B.V.) 13 May 1981 

 
 
 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 أو الجدران/نظام مجمع لبالطات األرضيات و] 54[
أن تحدد وسائل التثبيت من أجزاء منحنية في شكل  يتميز في .يحتوي وسائل تثبيت بين بالطات ترتب في مستوي متحد   :الملخص ] 57[

 .األخدود يوضح في تحت جانب البالطات ويناسب الحواف الجانبية للبالطات حيث يوجه أجزاء منحنية مذكورة ليتجمع علي حواف مذكورة
خدود منحنية هذه تكون قناة تكون أجزاء أ ,عندما البالطات توضع معا مجاورة لكل رأس أخري لرأس وعند النقطة حيث يجمع الجوانب

عي الجانب السفلي للبالطات داخل حيث تناسب عناصر ذكر بقوة في جزء منهم علي األقل ليزدوج ويربط عند بالطتين متجاورتين علي 
 .األقل
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 براءة اختراع ]12[
 0002026GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36325/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/10474/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     P200700831          2007/03/29               أسبانيا 
P2007071920              2007/07/09              أسبانيا 
P2007071309                        2007/05/14    أسبانيا 
P2007071779           2007/06/06                أسبانيا 

P200703428                2007/12/24             أسبانيا 
P200800072                2008/01/11              أسبانيا 

فيالر لوب  -2 ،لورنس ميرافيت ، سالفادور -1:  المخترعون] 72[
 ، ناتيفيداد 

، بيريز باير ، ال . بروموسيونيس  بريال، اس:   مالك البراءة] 73[
 اسبانيا ، ) كاستيلون(فيالريل  12540 -إي .دتشا  1بي. انتلو  - 16

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:E04F 13/08, 15/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 0516012 A1 (DOW ITALIA S.PA) 02 
December 1992  
- EP 0584047 A1 (PARIFUR S.R.L.) 23 February 
1994 
- US 3873402 A (MRASEK) 25 March 1975  
- GB 2061345 A (CURVER B.V.) 13 May 1981 

 
 
 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 أو الجدران/نظام مجمع لبالطات األرضيات و] 54[
أن تحدد وسائل التثبيت من أجزاء منحنية في شكل  يتميز في .يحتوي وسائل تثبيت بين بالطات ترتب في مستوي متحد   :الملخص ] 57[

 .األخدود يوضح في تحت جانب البالطات ويناسب الحواف الجانبية للبالطات حيث يوجه أجزاء منحنية مذكورة ليتجمع علي حواف مذكورة
خدود منحنية هذه تكون قناة تكون أجزاء أ ,عندما البالطات توضع معا مجاورة لكل رأس أخري لرأس وعند النقطة حيث يجمع الجوانب

عي الجانب السفلي للبالطات داخل حيث تناسب عناصر ذكر بقوة في جزء منهم علي األقل ليزدوج ويربط عند بالطتين متجاورتين علي 
 .األقل
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 براءة اختراع ]12[
 0002027GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  36326/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 27/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/11425/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2007/08/02       11/833,069       
   شافير تيري دبليو، -2سبير جاري دبليو، -1:  المخترعون] 72[
 جيمس مارك سي -3
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد،  : مالك البراءة] 73[

، 77019-2118تكساس  ، هيوستن ،2100ويت باركواى ، س
  الواليات المتحدة االمريكية

 
 أحمد نجدت بازارباشى :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F04D 1/06, 29/14; F04B 35/00, 19/24 

 :المراجع ] 56[
- US 5779434 A (ROBERT DE LONG) 14 July 
1998  
- US 2003/0219347 A1 (JAMES V.IVIASCOLA) 
27 November 2003 
- US 6461115 B1 (NEIL PERRIER; STEPHEN M. 
SAKAMOTO) 08 Oetober 2002  
- US 5340273 A (ROBERT E. ROCKWOOD) 23 
August 1994 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 تجويف دفع ومدخل للمضخة] 54[
التجويف يحتوي سناد دفع تماما مثل مدخل  .بتجويفمجموعة نهاية مضخة لها مضخة طرد مركزي و موتور منفصل  :الملخص ] 57[

بعض من المائع يتدفق أيضا عبر سناد الدفع لتزييت  .مائع تدفق داخل المدخل يتدفق عبر تجويف الدفع و إلي المدخل للمضخة .للمضخة
 .سناد الدفع
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 براءة اختراع ]12[
 0002028GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35077/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/11480/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/08/09         60/954,814       
 أمريكا                2008/05/02             61/049,944  

 أمريكا                2008/07/08               12/180,994
. كارل بي -2 مارتن،. سكوت دبليو -1:  المخترعون] 72[

 كاب صن يونج -4 جينتليس،. روبرت جي -3 بيرجستروم،
أند  206مايرز سكويب كمباني، روت-بريستول : مالك البراءة] 73[

الواليات ، 08543 بروفينس الين رود برينستون، نيو جيرسي
 المتحدة االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D487/04; A61K31/55; A61P31/14 

 :المراجع ] 56[
- Ikbgashira K et al : "Discovery of 
conformationally constrained tetracyclic 
compounds as potent Hepatitis C Virus NSSB 
RNA polymerase inhibitors" Journal Of 
Medicinal Chemistry American Chemical Society, 
01 January 2006 
- WO 2007/033032 A (SQUIBB BRISTOL MYER 
CO [US]; MEANWELL NICHOLAS A [US]; 
GENTLES ROBERT) 22 March 2007 

نوف النصبان: الفاحص    
 Hepatitis Cمركبات لمعالجة اإللتهاب الكبدى سي] 54[
المركبات لديها نشاط ضد . كما يحتوى تركيبات وطرق إلستخدام المركبات  Iاإلختراع يحتوى على مركبات من الصيغة  :الملخص ] 57[

 .  HCVومفيده فى عالج المصابين بـ ) C )HCVفيروس اإللتهاب الكبد الوبائى 
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 براءة اختراع ]12[
 0002029GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

  35074/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/12106/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                 2007/11/08  70217278           
 اوال فاجريل -2 روث، داميرت -1:  المخترعون] 72[
 -، فين 330ب .وى، صأبوريليس تيكنولوجى :  مالك البراءة] 73[

 ، بورفو، فنلندا 06101
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : C08K 5/098, J3/22, 43/04 ;H01B 3/44 

 :المراجع ] 56[
-DE 102004061983 A1 (REHA4AG & CO [DE]) 06 
July 2006  
- JP 11181164 A (MITSUBISHI KAGAKU 
SANSHI K.K.,JAPAN CN 1624038 A 
(SHANGHAI INSTITUTE OF FUNCTIONAL 
MACROMOLECULEMATERIAL, 
PEOP.REP.CH) 08 June 2005 
- US 4574133 A ( UMPLEBY JEFFREY D[FR]) 
04 March 1986  
- JP 2000219785 A ( SUMITOMO BAKELITECO 
LTD) 08 August 2000 
-  US 5430091 A ( MAHABIR CARL M [CA]) 04 
July 1995 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 مركب أوليفين متعدد قابل للتشابك يحتوى على ثانى كربوكسيالت قصدير ثانى هيدروكربيل كعامل حفاز لتكثيف السيالنول] 54[
 :عدد يشتمل علىيتعلق االختراع الحالى بمركب أوليفين مت   :الملخص ] 57[

 (v) أوليفين متعدد قابل للتشابك مع مجموعات سيالن قابلة للتحليل بالماء(A)، 
(vi) ثانى هيدروكربيل قصدير ثانى كربوكسيالت(B) ف السيالنول طبقا للصيغة التاليةكعامل حفاز لتكثي )I:( 

 
هى مجموعات هيدروكربيل مستقلة ذات  R4و  R3األقل، وذرات كربون على  6هى مجموعات هيدروكربيل مستقلة ذات  R2و  R1حيث 

ويتعلق أيضاً بسلك أو كابل يشتمل على طبقة مصنوعة من هذا المركب، ويتعلق كذلك باستخدام هذا المركب فى .ذرات كربون على األقل 8
 .إنتاج أى من طبقات كابل

 
      12 :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

 براءة اختراع ]12[
 0002030GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35075/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

   26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/12565/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2007/12/27       70251095      
 -3 فريتز،. بيتير  ام -2 ولفجانج مولير، -1:  المخترعون] 72[

 -6 أندريس ميسوينكيل، -5 انتون ويلينهوفير، -4 هينز بولت،
 -9 وينكلير،فلوريان  -8 ريتشارد شنيدير، -7 كارستين توب،
جورج  -هانس -11 هوفمان،-هينز -كارل -10 هيلموت فريتز،

 فؤاد موسى، -14 جان سيجاتز، -13 بيتير ولبريتش، -12 زاندير،
 عبدهللا الثنيان -17 المسند،محمد  -16 محمد  الحازمى، -15

، 252يندى ايه جى، ليوبولدستراسه ل -1: مالكو البراءة] 73[
الشركة السعودية للصناعات  -2 ، ميونخ، ألمانيا،80807

 الرياض ،11422 -الرياض  - 5101ب .، ص)بكسا(االساسية
 السعودية المملكة العربية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/08; C08F 6/02; B01J 19/18 

 :المراجع ] 56[
- US 3074921 A (CARTER DON E) 22 January 
1963  
- DE 19807226 A1 (LINDE AG [DE] ; INST OF 
CHEMICAL PHYSICS IN CH [RU]) 15 October 
1998  
- US 5522553 A (LECLAIR MARK L [US] et al.) 
04 June 1996  
- EP 1754694 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 21 February 2007 
- EP 1752433 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 14 February 2007 

 
 الحسن محمدسجا : الفاحص 

 طريقة معالجة أوليجوميرية لاليثلين ونظام مفاعل ألجل الطريقة] 54[
 :تشتمل الخطوات من ,يرتبط االختراع الحالي بطريقة لمعالجة اوليجوميرية لاليثلين  :الملخص ] 57[
i .  اوليجوميرية لاليثلين في المفاعل في الوجود لمذيب و مكون عامل حفازمعالجة 

. iiتفريغ مكون المفاعل يحتوي مخرج مجري من المفاعل 

.iii حيث مخرج المجري و الطور القطبي يخلط في جهاز خلط ديناميكي له عناصر  ,تثبيط و استخراج مكون العامل الحفاز بطور قطبي
 .حلقات تماما مثل نظام مفاعل من ذلك دوارة و ثابتة تشتمل أداة

 
      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.

233نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0002030GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35075/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

   26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/12565/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2007/12/27       70251095      
 -3 فريتز،. بيتير  ام -2 ولفجانج مولير، -1:  المخترعون] 72[

 -6 أندريس ميسوينكيل، -5 انتون ويلينهوفير، -4 هينز بولت،
 -9 وينكلير،فلوريان  -8 ريتشارد شنيدير، -7 كارستين توب،
جورج  -هانس -11 هوفمان،-هينز -كارل -10 هيلموت فريتز،

 فؤاد موسى، -14 جان سيجاتز، -13 بيتير ولبريتش، -12 زاندير،
 عبدهللا الثنيان -17 المسند،محمد  -16 محمد  الحازمى، -15

، 252يندى ايه جى، ليوبولدستراسه ل -1: مالكو البراءة] 73[
الشركة السعودية للصناعات  -2 ، ميونخ، ألمانيا،80807

 الرياض ،11422 -الرياض  - 5101ب .، ص)بكسا(االساسية
 السعودية المملكة العربية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/08; C08F 6/02; B01J 19/18 

 :المراجع ] 56[
- US 3074921 A (CARTER DON E) 22 January 
1963  
- DE 19807226 A1 (LINDE AG [DE] ; INST OF 
CHEMICAL PHYSICS IN CH [RU]) 15 October 
1998  
- US 5522553 A (LECLAIR MARK L [US] et al.) 
04 June 1996  
- EP 1754694 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 21 February 2007 
- EP 1752433 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 14 February 2007 

 
 الحسن محمدسجا : الفاحص 

 طريقة معالجة أوليجوميرية لاليثلين ونظام مفاعل ألجل الطريقة] 54[
 :تشتمل الخطوات من ,يرتبط االختراع الحالي بطريقة لمعالجة اوليجوميرية لاليثلين  :الملخص ] 57[
i .  اوليجوميرية لاليثلين في المفاعل في الوجود لمذيب و مكون عامل حفازمعالجة 

. iiتفريغ مكون المفاعل يحتوي مخرج مجري من المفاعل 

.iii حيث مخرج المجري و الطور القطبي يخلط في جهاز خلط ديناميكي له عناصر  ,تثبيط و استخراج مكون العامل الحفاز بطور قطبي
 .حلقات تماما مثل نظام مفاعل من ذلك دوارة و ثابتة تشتمل أداة

 
      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 براءات االختراع ـ 18 234

 

 براءة اختراع ]12[
 0002031GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35071/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2009/12757/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الدولي            2008/01/28          2008/052190     
 ويليام روس : المخترع] 72[
 2107الندمارك جرافيكس كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 77042تكساس  هيوستن، ،2سيتيويست بوليفارد، بيلدينج 
 الواليات المتحدة االمريكية،
 أحمد نجدت بازارباشى :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01V 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5999485 A (ANSTEY etal.) 7 December 1999 
  

 
 
 

 
 مريم الزايد: الفاحص 

 التطبق االستراتيجرافي الهجين باستعمال حيز ويلر زائف] 54[
تتابع في األرض ، يحدد عن طريق حد التتابع العلوي و حد التتابع السفلي ، حيث أن واحد على األقل من الحدود    :الملخص ] 57[

يناظر التتابع عن طريق إعادة إنشاء جزء من التتابع المفقود  (مرمم)، يتشكل عن طريق إنشاء حيز مجدد  (انسجام)يتضمن  عدم توافق 
التطبق  .حيز المجدد يتضمن حد علوي مجدد يتضمن على موضع و حد قاعدي مجدد يتضمن موضع التتابع في ال  .بسبب عدم التوافق 

د االستراتيجرافي يتم ضمن تتابع الحيز المجدد ، باستعمال المواضع للحد العلوي المجدد و الحد للقاعدة المجددة للتتابع في الحيز المجد
 .كأدلة 

 
 11: ل عدد األشكا       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

 براءة اختراع ]12[
 0002032GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35076/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2009/13214/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الدولي            2008/04/08        2008002772       
 نيلس كنابي -2 هولجير كنابي، -1:  المخترعون] 72[
ليس بالينيس ، . آى. هولجير كنابي، زد:  مالك البراءة] 73[

 ، ماالتافيرن، فرنسا 26780
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 63/00, 65/00 ; B29C 53/58 ; B29C 
70/68 ; F16L 9/128 

 :المراجع ] 56[
-US 3074921 A (CARTER DON E) 22 January 
1963  
- DE 19807226 A1 (LINDE AG [DE] ; INST OF 
CHEMICAL PHYSICS IN CH [RU]) 15 October 
1998  
- US 5522553 A (LECLAIR MARK L [US] et al.) 
04 June 1996  
- EP 1754694 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 21 February 2007 
-  EP 1752433 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 14 February 2007 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 معيارى وعناصر الغالف الغشائى وطريقة لتصنيعهاغالف غشائى ] 54[
بسبب  .يتعلق االختراع بعناصر غالف غشائى والذى يتركب من عنصر داخلى، غالف ليفى، وغطاء، وطريقة لتصنيعها   :الملخص ] 57[

تسمح طريقة  .لمحورىتركيبها، توفر عناصر الغالف الغشائى مقاومة ضغط عالى بالنسبة لكل من التحميل النصف قطرى والتحميل ا
تستخدم عناصر الغالف الغشائى لألغلفة الغشائية فى  .التصنيع المتواصلة بتصنيع عدد كبير من أعداد القطع باحتياطى وانتظام عالى

 .مجاالت تطبيق ترشيح النانو، الترشيح المستدق، التبادل اآليونى، والتناضح العكسى
 

 3:  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.

235نشرة براءات االختراع ـ 18

 براءة اختراع ]12[
 0002032GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35076/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2009/13214/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الدولي            2008/04/08        2008002772       
 نيلس كنابي -2 هولجير كنابي، -1:  المخترعون] 72[
ليس بالينيس ، . آى. هولجير كنابي، زد:  مالك البراءة] 73[

 ، ماالتافيرن، فرنسا 26780
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 63/00, 65/00 ; B29C 53/58 ; B29C 
70/68 ; F16L 9/128 

 :المراجع ] 56[
-US 3074921 A (CARTER DON E) 22 January 
1963  
- DE 19807226 A1 (LINDE AG [DE] ; INST OF 
CHEMICAL PHYSICS IN CH [RU]) 15 October 
1998  
- US 5522553 A (LECLAIR MARK L [US] et al.) 
04 June 1996  
- EP 1754694 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 21 February 2007 
-  EP 1752433 A (LINDE AG [DE]; SAUDI BASIC 
IND CORP [SA]) 14 February 2007 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 معيارى وعناصر الغالف الغشائى وطريقة لتصنيعهاغالف غشائى ] 54[
بسبب  .يتعلق االختراع بعناصر غالف غشائى والذى يتركب من عنصر داخلى، غالف ليفى، وغطاء، وطريقة لتصنيعها   :الملخص ] 57[

تسمح طريقة  .لمحورىتركيبها، توفر عناصر الغالف الغشائى مقاومة ضغط عالى بالنسبة لكل من التحميل النصف قطرى والتحميل ا
تستخدم عناصر الغالف الغشائى لألغلفة الغشائية فى  .التصنيع المتواصلة بتصنيع عدد كبير من أعداد القطع باحتياطى وانتظام عالى

 .مجاالت تطبيق ترشيح النانو، الترشيح المستدق، التبادل اآليونى، والتناضح العكسى
 

 3:  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.

نشرة براءات االختراع ـ 18 236

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002033: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

  36327/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 30/06/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  

 2008/11130/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 النمسا         20/06/2007 1009        
 جيرهارد سبان:   المخترع] 72[
، 6112، 4 هيميلريتشويق جيرهارد سبان،:   مالك البراءة] 73[

 نمساال، واتنيس
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.7: H01L 35/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 2003069088 A (FUJITSU LRD.) 07 March 
2003 - US 2006237730 A1 (ABRAMOV, Vladimir) 
26 October  2006 
- US 6107645 A (FUJITSU L:M.) 22 August 2000 
- US 5006178A(BIJVOETS THEODORUS) 09 
April 1991  
- JP 2005228915A(ETO Toshiaki) 25 August 2005 
- JP 2005268284A(TOSHIBA K.K.) 29 September 
2005 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عنصر كهروحراري] 54[
 thermopairيشتمل على مزدوجة حرارية  thermoelectric elementيتعلق االختراع بعنصر كهروحراري    :الملخص ] 57[

 Seebeck، حيث تتألف المزدوجة الحرارية من مادة أولى ذات معامل سيبك pn-junctionسالب -على األقل ووصلة موجب واحدة
coefficient  موجب ومادة ثانية ذات معامل سيبك سالب، حيث تالمس المادة األولى بانتقائية الجانب الموجبp–side  من وصلة

السالب بواسطة -المس المادة الثانية بانتقائية الجانب السالب من وصلة الموجب، وتconductorالسالب بواسطة موصل -الموجب
 .موصل

 
 10: عدد األشكال      17 :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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002034: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 4003/8: ى منح البراءة رقم قرار الموافقة عل
 

  21/12/2008 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2279/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  346.201 / 60 
370.597 / 60           

19\10\2001 
04\05\2002 

 أمريكا        
 أمريكا        

   سالفاراج نايكر، -2 فوستر،. روبرت تي -1:  المخترعون] 72[
 ياتسكوف. راندال دبليو -3
 8215، 2100كوليج بالزا ، . ايسوتيكنيكا انك:   مالك البراءة] 73[

 كندا، اايدمونتون البيرت، 8سي 2 جي 6Gتي،  ذا استريت 112
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:A61K 9/107 

 :المراجع ] 56[
 - WO 0121154 A (RTP PHARMA INC) 29 March 
2001  

 
 

 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 تركيبات جديده لنظير السيكلوسبورين] 54[
 -يتعلق االختراع الحالى بتركيبات تحتوى على نظائر السيكلو سبورين التى تتشابه من حيث الشكل مع السيكلوسبورين :الملخص ] 57[

A وتحديداً الخالئط األيزومرية لنظائر السيكلوسبورين المتشابهة شكلياً مع السيكلوسبورين ،–A  . وتتكون عن تلك التركيبات مواد مركزة
أو خفض التأثيرات الجانبية الضارة المصاحبة لتناول /كما تتميز بدرجة أعلى من االتاحة الحيوية للدواء و ،   أولية لمستحلبات دقيقة

 .ويكشف هذا االختراع أيضاً عن طرق استخدام تلك التركيبات وتحضيرها. السيكلوسبورين
 

 5: عدد األشكال      45 :الحماية  عدد عناصر
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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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A وتحديداً الخالئط األيزومرية لنظائر السيكلوسبورين المتشابهة شكلياً مع السيكلوسبورين ،–A  . وتتكون عن تلك التركيبات مواد مركزة
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الطلبات الساقطة



نشرة براءات االختراع ـ 18

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
161998/10/1812/311092012/03/02
211792001/02/1712/336502012/04/30
329142003/09/1612/318272012/03/23
432382004/02/2112/338082012/05/09
532742004/03/0312/338092012/05/09
634812004/05/2212/341822012/06/09
736952004/08/0412/324982012/04/02
837912004/09/0812/321522012/03/25
942712005/02/0612/343572012/06/19

1043012005/02/1412/308332012/02/18
1144082005/03/1212/339632012/05/29
1245652005/04/2012/310362012/02/29
1346982005/05/2412/343582012/06/19
1448292005/06/2512/343142012/06/19
1549512005/07/2612/337012012/05/02
1650752005/08/2412/308322012/02/18
1752422005/10/0812/342852012/06/19
1856872006/01/1712/342922012/06/19
1957492006/01/3112/305132012/01/20
2057562006/02/0112/303222012/01/11
2157592006/02/0112/318162012/03/23
2257612006/02/0112/318172012/03/23
2357732006/02/0612/318202012/03/23
2457832006/02/0712/343602012/06/19
2557842006/02/0712/343592012/06/19
2657862006/02/0712/303212012/01/11
2757892006/02/0812/318212012/03/23
2857922006/02/0812/304102012/01/13
2958012006/02/1112/303232012/01/11
3058022006/02/1112/343612012/06/19
3158082006/02/1412/342932012/06/19
3258102006/02/1412/303202012/01/11
3358192006/02/1512/303192012/01/11
3458322006/02/1812/305122012/01/20

قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من 2012/01/01 حتى 2012/06/30
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3558422006/02/1812/343622012/06/19
3658462006/02/2012/318222012/03/23
3758492006/02/2112/342952012/06/19
3858542006/02/2112/342942012/06/19
3958682006/02/2212/318232012/03/23
4058712006/02/2512/343692012/06/19
4159872006/03/2112/342892012/06/19
4259912006/03/2212/342902012/06/19
4360002006/03/2612/311062012/03/02
4460952006/04/1212/342912012/06/19
4561352006/04/2212/317462012/03/20
4661492006/04/2412/343562012/06/19
4761522006/04/2412/343682012/06/19
4861642006/04/2612/343032012/06/19
4961662006/04/2612/343022012/06/19
5062022006/05/0212/343672012/06/19
5162042006/05/0212/343702012/06/19
5262122006/05/0312/343042012/06/19
5362352006/05/1012/342882012/06/19
5462482006/05/1312/342712012/06/19
5562592006/05/1712/343052012/06/19
5662782006/05/1712/342972012/06/19
5763082006/05/2412/343162012/06/19
5863092006/05/2412/343212012/06/19
5963272006/05/2712/334892012/04/28
6065112006/07/0112/318282012/03/23
6166312006/07/2212/308302012/02/18
6267232006/08/0512/343632012/06/19
6367502006/08/0812/342962012/06/19
6467692006/08/1412/343552012/06/19
6567872006/08/2112/339432012/05/29
6668072006/08/2312/316172012/03/13
6769152006/09/1612/338172012/05/09
6869162006/09/1612/312412012/03/04
6971292006/10/3012/308462012/02/18
7071772006/11/0812/337162012/05/03
7181482007/04/1712/337692012/05/04



241نشرة براءات االختراع ـ 18

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
7284122007/05/3012/312752012/03/05
7384692007/06/0912/337022012/05/02
7485432007/06/2012/308292012/02/18
7586172007/06/2712/342482012/06/19
7686262007/06/3012/342692012/06/19
7786332007/07/0212/318022012/03/23
7888762007/08/1212/324932012/04/02
7988962007/08/1412/342492012/06/19
8088972007/08/1412/342462012/06/19
8189532007/08/2512/337032012/05/02
8290032007/09/0412/320322012/03/25
8392912008/04/0312/343542012/06/19
8493352007/10/2312/336672012/04/30
8593572007/10/2812/335862012/04/28
8693652007/10/2912/318372012/03/23
8793732007/10/3012/335852012/04/28
8894362007/11/1012/335882012/04/28
8994482007/11/1012/335172012/04/28
9094522007/11/1012/336662012/04/30
9194532007/11/1012/336652012/04/30
9294542007/11/1012/336642012/04/30
9394552007/11/1012/336632012/04/30
9494582007/11/1012/336622012/04/30
9594602007/11/1012/336612012/04/30
9694622007/11/1012/336682012/04/30
9794662007/11/1012/309712012/02/26
9894672007/11/1012/336582012/04/30
9994932007/11/1412/338022012/05/09

10095182007/11/2012/335842012/04/28
10195532007/11/2612/335832012/04/28
10295872007/12/0112/318362012/03/23
10395962007/12/0212/309622012/02/25
10496432007/12/0812/335822012/04/28
10596542007/12/1112/309612012/02/25
10696742007/12/1112/309602012/02/25
10796862007/12/1112/304232012/01/15
10897232007/12/1212/335222012/04/28
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
10997252007/12/1212/335212012/04/28
11097882007/12/2912/335202012/04/28
11198422007/12/2912/335192012/04/28
11298552007/12/2912/335182012/04/28
113102632008/03/0212/299052012/01/03
114106602008/04/2312/336712012/04/30
115107412008/05/0412/314212012/03/10
116107642008/05/0712/303272012/01/11
117107812008/05/1012/299152012/01/03
118107982008/05/1212/342862012/06/19
119108592008/05/2012/299172012/01/03
120109602008/06/0412/343522012/06/19
121109612008/06/0412/315382012/03/13
122110092008/06/1112/342872012/06/19
123110222008/06/1112/343532012/06/19
124110662008/06/1512/299032012/01/03
125110942008/06/2112/318012012/03/23
126111192008/06/2212/299182012/01/03
127113522008/07/2012/299742012/01/03
128114492008/08/0512/338142012/05/09
129114502008/08/0512/338132012/05/09
130114512008/08/0512/338112012/05/09
131114522008/08/0512/338122012/05/09
132114532008/08/0512/338102012/05/09
133114552008/08/0612/299732012/01/03
134115402008/08/1612/298942012/01/03
135117342008/09/1712/338152012/05/09
136117772008/09/2112/305152012/01/20
137118042008/09/2212/304602012/01/20
138119102008/10/1212/314222012/03/10
139122852008/11/3012/303822012/01/12
140122872008/11/3012/343122012/06/19
141122882008/11/3012/343202012/06/19
142122952008/12/0112/343192012/06/19
143122972008/12/0112/343182012/06/19
144123312008/12/0212/343172012/06/19
145123352008/12/0212/343222012/06/19



243نشرة براءات االختراع ـ 18

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
146123762008/12/1412/338162012/05/09
147124582008/12/1712/343132012/06/19
148124602008/12/1712/343112012/06/19
149125352008/12/2112/339272012/05/28
150125782008/12/2812/343102012/06/19
151125792008/12/2812/343092012/06/19
152125802008/12/2812/343082012/06/19
153125812008/12/2812/343072012/06/19
154125822008/12/2812/343152012/06/19
155126032009/01/0312/304412012/01/15
156126052009/01/0312/343642012/06/19
157126432009/01/1012/336592012/04/30
158126842009/01/1812/336702012/04/30
159126852009/01/1812/336692012/04/30
160127592009/01/3112/334882012/04/28
161128252009/02/1112/343062012/06/19
162128642009/02/1812/342702012/06/19
163129092009/02/2412/335892012/04/28
164129352009/02/2512/335902012/04/28
165129512009/02/2812/336602012/04/30
166130932009/03/2112/335872012/04/28
167131392009/03/2512/339022012/05/28
168132112009/04/0512/326152012/04/08
169132122009/04/0512/309662012/02/25
170132732009/04/1412/304382012/01/15
171132742009/04/1412/304392012/01/15
172132752009/04/1412/304402012/01/15
173133202009/04/2012/309652012/02/25
174134712009/05/1312/304452012/01/15
175134722009/05/1312/304462012/01/15
176135322009/05/2012/304342012/01/15
177145502009/10/2412/304482012/01/15
178149072009/12/1412/340852012/06/03
179153112010/02/2012/304472012/01/15
180153152010/02/2012/343652012/06/19
181154832010/03/2012/304432012/01/15
182154962010/03/2212/307842012/02/08



نشرة براءات االختراع ـ 18 244

 

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
183161912010/06/2912/308282012/02/18
184162122010/06/3012/307562012/02/08
185162152010/06/3012/307572012/02/08
186162412010/07/0412/307622012/02/08
187162492010/07/0612/307032012/02/05
188162672010/07/1012/341132012/06/03
189163172010/07/1712/341142012/06/03
190163502010/07/2112/304372012/01/15
191166392010/09/0112/301142012/01/09
192166962010/09/1812/340662012/06/03
193168392010/10/0912/304442012/01/15
194170182010/11/0112/304422012/01/15
195177612011/02/0812/304152012/01/13
196178692011/02/2712/304312012/01/15
197178802011/03/0112/333042012/04/26
198182012011/04/1812/305732012/01/22
199184592011/05/2312/301202012/01/09
200185022011/05/2812/301102012/01/09
201185552011/06/0812/318382012/03/23
202185782011/06/1112/332772012/04/26
203187192011/06/2912/304332012/01/15
204187552011/07/0512/312952012/03/06
205188642011/07/1812/307582012/02/08
206189442011/07/2712/307542012/02/07
207189912011/08/0612/307612012/02/08
208189922011/08/0612/296122012/01/17
209189932011/08/0612/294362012/01/17
210189942011/08/0612/307602012/02/08
211189952011/08/0612/307592012/02/08
212189972011/08/0612/336732012/04/30
213189982011/08/0612/336722012/04/30
214190812011/08/1712/301152012/01/09
215190822011/08/1712/301192012/01/09
216191042011/08/2012/301162012/01/09
217191052011/08/2012/301172012/01/09
218191062011/08/2012/301182012/01/09
219191662011/08/2412/304322012/01/15



245نشرة براءات االختراع ـ 18

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
220191902011/09/0412/301132012/01/09
221191982011/09/0412/301122012/01/09
222191992011/09/0412/301112012/01/09
223192342011/09/0712/302942012/01/10
224193742011/09/2612/307322012/02/06
225193782011/09/2712/307442012/02/06
226194722011/10/0812/333052012/04/26
227195232011/10/1512/313872012/03/09
228195292011/10/1512/313842012/03/09
229195302011/10/1512/313862012/03/09
230195562011/10/1812/312762012/03/05
231195572011/10/1812/336992012/05/02
232195902011/10/2412/333842012/04/26
233196222011/10/2612/313852012/03/09
234196502011/10/3012/337002012/05/02
235197472011/11/1212/342062012/06/10
236197902011/11/1912/333932012/04/26
237198902011/12/0312/342312012/06/10
238199342011/12/0712/342232012/06/10
239199512011/12/1012/342032012/06/10
240200212011/12/1412/342322012/06/10
241200852011/12/2012/342132012/06/10
242200862011/12/2012/342082012/06/10
243200962011/12/2112/342072012/06/10
244201492011/12/2712/342292012/06/10



 

الطلبات المرفوضة
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
16932000/06/0312/343012012/06/19
28232000/08/1312/336562012/04/30
39112000/09/2312/303812012/01/12
413102001/04/2412/339212012/05/28
514342001/06/1612/304532012/01/20
614352001/06/1612/304542012/01/20
715042001/07/2112/309632012/02/25
815272001/07/2512/343482012/06/19
915302001/07/2512/341892012/06/09

1015522001/08/0512/309642012/02/25
1116032001/08/2912/308312012/02/08
1222772002/10/1612/304612012/01/20
1322862002/10/2212/303672012/01/11
1422872002/10/2212/303662012/01/11
1523532002/11/2512/304522012/01/20
1623562002/11/2512/299802012/01/03
1723802002/12/1412/303612012/01/11
1824062002/12/2112/303592012/01/11
1924822003/02/0112/339222012/05/28
2024832003/02/0112/341862012/06/09
2125362003/03/0412/303652012/01/11
2225452003/02/1112/304592012/01/20
2325932003/04/1212/338942012/05/28
2426572003/05/1812/299722012/01/03
2526832003/05/3112/299622012/01/03
2627522003/07/0212/298722012/01/03
2727532003/07/0212/299632012/01/03
2828022003/07/2612/343232012/06/19
2928742003/08/3112/298732012/01/03
3028762003/09/0212/299642012/01/03
3129932003/10/2712/304582012/01/20
3231542004/01/0712/340842012/06/03
3332262004/02/1812/303732012/01/12
3433622004/04/0512/303742012/01/12
3533822004/04/1312/304572012/01/20
3634382004/05/0512/298742012/01/03
3734502004/05/0912/299702012/01/03

قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة
خالل الفترة من 2012/01/01 حتى 2012/06/30
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3835762004/06/2212/323432012/03/30
3935942004/06/3012/304562012/01/20
4036612004/07/2112/304552012/01/20
4136642004/07/2112/303622012/01/11
4236852004/07/3112/299562012/01/03
4337472004/08/2212/299552012/01/03
4438552004/10/0212/299352012/01/03
4539792004/11/0312/303832012/01/12
4639962004/11/2012/304092012/01/13
4740072004/11/2012/299252012/01/03
4840202004/11/2412/303642012/01/11
4940302004/11/2712/304082012/01/13
5040542004/12/0412/303452012/01/11
5140662004/12/0812/303632012/01/11
5240882004/12/1412/304762012/01/20
5341612004/12/2212/298752012/01/03
5441982005/01/1212/300002012/01/08
5542132005/01/2912/298762012/01/03
5642502005/01/3112/343492012/06/19
5742982005/02/1512/338552012/05/09
5843102005/02/1912/299712012/01/03
5943132005/02/1912/338212012/05/09
6044382005/03/1912/303442012/01/11
6144402005/03/1912/336982012/05/02
6244532005/03/2112/298772012/01/03
6344672005/03/2612/303432012/01/11
6444772005/03/2712/304752012/01/20
6544932005/03/3012/303462012/01/11
6645012005/04/0212/304742012/01/20
6745262005/04/0912/339392012/05/29
6845322005/04/1012/303422012/01/11
6945922005/04/2712/304732012/01/20
7045932005/04/2712/304722012/01/20
7146032005/05/0212/303712012/01/12
7246392005/05/0912/343662012/06/19
7346682005/05/1712/317582012/03/20
7446752005/05/1812/304712012/01/20
7546762005/05/2112/303722012/01/12
7646792005/05/2112/341122012/06/03
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7746902005/05/2312/304702012/01/20
7846952005/05/2312/304692012/01/20
7946962005/05/2312/304622012/01/20
8047012005/05/2512/303412012/01/11
8147042005/05/2512/299302012/01/03
8247082005/05/2812/316542012/03/16
8347662005/06/1112/315422012/03/13
8448132005/06/2112/336972012/05/02
8548712005/07/0512/299692012/01/03
8648832005/07/0912/304072012/01/13
8748922005/07/0912/335922012/04/28
8848982005/07/1212/304062012/01/13
8949252005/07/2312/336522012/04/30
9049972005/08/0612/299682012/01/03
9150032005/08/0712/299672012/01/03
9250272005/08/1312/298782012/01/03
9350342005/08/1412/304632012/01/20
9450442005/08/1712/299272012/01/03
9550512005/08/2012/316552012/03/16
9650522005/08/2012/304642012/01/20
9750942005/08/3112/338792012/05/28
9851182005/09/0612/299542012/01/03
9951202005/09/0612/299282012/01/03

10051222005/09/0612/315242012/03/13
10152182005/09/2812/304652012/01/20
10252322005/10/0412/299072012/01/03
10352482005/10/1012/339442012/05/29
10452732005/10/1712/304662012/01/20
10552742005/10/1712/304672012/01/20
10652932005/10/2212/317572012/03/20
10752942005/10/2212/318102012/03/23
10853192005/10/2612/299102012/01/03
10953762005/11/1512/299192012/01/03
11055902005/12/2112/338902012/05/28
11156382005/12/2812/336572012/04/30
11256612006/01/0412/298792012/01/03
11356932006/01/1812/298802012/01/03
11456942006/01/1812/298812012/01/03
11557472006/01/3112/299522012/01/03
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
11657502006/01/3112/299512012/01/03
11757672006/02/0412/298822012/01/03
11858112006/02/1412/298912012/01/03
11959712006/03/2012/299222012/01/03
12059822006/03/2112/311472012/03/02
12160352006/04/0212/299202012/01/03
12260442006/04/0412/298892012/01/03
12360662006/04/0812/317452012/03/20
12460862006/04/1012/311482012/03/02
12561442006/04/2212/304682012/01/20
12661842006/04/2912/315252012/03/13
12762052006/05/0212/317562012/03/20
12862062006/05/0212/318112012/03/23
12963122006/05/2412/315262012/03/13
13063482006/05/3112/315812012/03/13
13163792006/06/0612/341842012/06/09
13263882006/06/0712/315272012/03/13
13364332006/06/1412/315282012/03/13
13464432006/06/1712/298882012/01/03
13564582006/06/2012/299532012/01/03
13664822006/06/2512/316572012/03/16
13765542006/07/1112/341882012/06/09
13866482006/07/2512/298832012/01/03
13966742006/07/2612/336962012/05/02
14066772006/07/2612/299502012/01/03
14166852006/07/2912/299492012/01/03
14267362006/08/0712/339452012/05/29
14367382006/08/0712/339422012/05/29
14468132006/08/2612/336532012/04/30
14568582006/09/0612/299662012/01/03
14669072006/09/1312/298842012/01/03
14770102006/10/0312/339412012/05/29
14871082006/10/2812/298852012/01/03
14971392006/11/0112/334392012/04/26
15071822006/11/0812/299472012/01/03
15173382006/12/0612/299652012/01/03
15273652006/12/1012/315412012/03/13
15373802006/12/1212/299792012/01/03
15475212006/12/2312/315402012/03/13
15576412007/01/2012/323462012/03/30
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15677292007/02/0612/299482012/01/03
15778542007/02/2712/298862012/01/03
15878552007/02/2712/298872012/01/03
15978562007/02/2712/299002012/01/03
16078572007/02/2712/298972012/01/03
16179272007/03/1412/338192012/05/09
16279842007/03/2612/339812012/06/02
16380952007/04/0812/333262012/04/26
16482052007/04/2412/338932012/05/28
16582982007/05/0912/339192012/05/28
16683572007/05/2012/339052012/05/28
16784632007/06/0912/318072012/03/23
16884982007/06/1212/299452012/01/03
16984992007/06/1212/299462012/01/03
17086022007/06/2712/327622012/04/16
17188682007/08/1112/339402012/05/29
17289392007/08/2212/339202012/05/28
17390222007/09/0812/338922012/05/28
17494812007/11/1212/299322012/01/03
17595702007/11/2812/343502012/06/19
17697122007/12/1212/336542012/04/30
17797142007/12/1212/336552012/04/30
17898432007/12/2912/338912012/05/28
17999642008/01/1612/340712012/06/03
18099712008/01/1612/311372012/03/02
181102092008/02/2612/339462012/05/29
182104612008/03/2612/338722012/05/28
183105022008/03/3112/338702012/05/28
184106092008/04/1612/299122012/01/03
185111012008/06/2112/327632012/04/16
186111102008/06/2112/327612012/04/16
187111532008/06/2512/337542012/05/04
188115142008/08/1612/339062012/05/28
189116872008/09/1012/320332012/03/25
190117042008/09/1312/322662012/03/27
191117782008/09/2112/300102012/01/08
192117992008/09/2212/320352012/03/25
193119992008/10/2212/320342012/03/25
194121252008/11/1112/298712012/01/03
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
195128332009/02/1112/338202012/05/09
196138202009/06/3012/341872012/06/09
197162622010/07/0712/304352012/01/15
198163752010/07/2612/304362012/01/15



تغيير الملكية
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ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة

ت براءا
طلبا

 من 2012/01/01 إلى 2012/06/30

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

س
جورجيو داني

 تكنوتري اس ار ال
2012/05/30

ب /2991/2003
ت خ / 

م 
1

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /3529/2004
ت خ / 

م 
2

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /3610/2004
ت خ / 

م 
3

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /4050/2004
ت خ / 

م 
4

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /4354/2005
ت خ / 

م 
5

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /5092/2005
ت خ / 

م 
67

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /5093/2005
ت خ / 

م 
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /5094/2005

ت خ / 
م 

8
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /5095/2005

ت خ / 
م 

9
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /5096/2005

ت خ / 
م 

10
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /6923/2006

ت خ / 
م 

11
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /6924/2006

ت خ / 
م 

12

ك
سي بي كيلكو يواس إن

روسل كولمان

2012/02/15
ب /7140/2006

ت خ / 
م 

13
يامني باتيل

نانسي إي هاردنج
ستيفن مازك

ش ماتشابيج بي. في
شل انترناشيونال ريسيرت

ك ديستيليشن تيكنولوجيز
كاتاليتي

2012/03/25
ب /7211/2006

ت خ / 
م 

14
لوس االموس ناشونال سيكيوريتي ال ال سي

س اوف ذي يونيفيرسيتي اوف كاليفورنيا
ذي ريجينت

2012/03/24
ب /7225/2006

ت خ / 
م 

15
ك

شيفرون يواس ايه ان
ك

شيفرون يواس ايه ان
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /7858/2007
ت خ / 

م 
16

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08
2012/05/08

ب /9603/2007
ت خ / 

م 
ب /9604/2007

ت خ / 
م 

1718
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /9944/2008
ت خ / 

م 
19

ت تكنولوجيزليمتد
هيتاشي بالن

هيتاشي ليمتد
2012/05/06

ب /10017/2008
ت خ / 

م 
20

هيتاشي كيووا إنجينيرنج كوليمتد
هيتاشي ليمتد

2012/05/06
ب /10268/2008

ت خ / 
م 

21
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /10288/2008

ت خ / 
م 

22
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /10289/2008

ت خ / 
م 

23
إيلستر ميتيرينج ليمتد

كرانفيلد يونيفيرسيتي
2012/05/08

ب /10360/2008
ت خ / 

م 
24

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /10516/2008
ت خ / 

م 
25

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /10863/2008
ت خ / 

م 
26

ت تكنولوجيز ليمتد
هيتاشي بالن

هيتاشي ليمتد
2012/05/06

ب /11084/2008
ت خ / 

م 
27

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /11249/2008
ت خ / 

م 
28

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /11250/2008
ت خ / 

م 
29

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /11251/2008
ت خ / 

م 
30

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /11252/2008
ت خ / 

م 
31

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /11253/2008
ت خ / 

م 
32

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

ب /11254/2008
ت خ / 

م 
33

ســانوفي
ســانوفي

2012/04/02
ب /12714/2009

ت خ / 
م 

34
سـانوفي وينثروب اندستري
سـانوفي سينثيالبو ليمتد
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ك بعد التغيير

إسم المال
ك قبل التغيير

إسم المال
تاريخ تغير الملكية

ب
رقم الطل

م
بيكر هجيز انكوربوريتد

بي جيه سيرفيسز كومباني
2012/01/18

ب /12733/2009
ت خ / 

م 
35

بانميرا فارماسوتيكالز ال ال سي
ك

اميرا فارماسوتيكالز ان
2012/03/05

ب /12760/2009
ت خ / 

م 
36

بيكر هجيز انكوربوريتد
بي جيه سيرفيسز كومباني

2012/01/04
ب /13107/2009

ت خ / 
م 

37

ك
فيرتيجو ديجيتال ديسبليز ان

س كوربوريشن
فينتشر دايناميك

2012/03/05
ب /13429/2009

ت خ / 
م 

38
ب ليمتد

جرايستوك كونسلتانسي بارتنرشي
ت انيرجي أي بي اس ايه

ايرالي
ت إنيرجي هولدنج أس آيه

آيرالي
2012/01/18

ب /13445/2009
ت خ / 

م 
39

بيكر هيجز انكوربوريتد
بانميرا فارماسوتيكالز ال ال سي

بي جيه سيرفيسز كومباني
2012/06/11

ب /13511/2009
ت خ / 

م 
40

ك
اميرا فارماسوتيكالز ان

2012/03/06
ب /13840/2009

ت خ / 
م 

41
ت تكنولوجيز ليمتد

هيتاشي بالن
هيتاشي ليمتد

2012/05/06
ب /14060/2009

ت خ / 
م 

42
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14114/2009

ت خ / 
م 

43
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14115/2009

ت خ / 
م 

44
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14521/2009

ت خ / 
م 

45
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14522/2009

ت خ / 
م 

46
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14523/2009

ت خ / 
م 

47
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14524/2009

ت خ / 
م 

48
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14592/2009

ت خ / 
م 

49
س اس ايه دي سي في

جروبو بتروتيميك
ايستمان كيميكال كومباني

2012/05/08
ب /14593/2009

ت خ / 
م 

50
ش

س - آر اس جي ام بي ات
بري اوك

ش
ف جي ام بي ات

لــيبيد فور الي
2012/06/30

ب /14596/2009
ت خ / 

م 
51

بيكر هيجز انكوربوريتد
بي جيه سيرفيسز كومباني

2012/06/11
ب /14758/2009

ت خ / 
م 

52
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

ش
ك ديجوسا جى ام بى ات

إيفوني
ش

ك ديجوسا جى ام بى ات
إيفوني

2012/03/20
G

C
C

 2010-15195
53

ش
س جى ام بى ات

ك اينرجي سيرفيسي
إيفوني

ش
ستياج جى ام بى ات

ك
جابان توباكو ان

ك
جابان توباكو ان

2012/04/07
G

C
C

 2010-15594
54

ك
فيروس إكاجاكو كينكيوشو ان

ويذرفورد انجنيرد كيميستري كندا ليمتد
ف كيميكال تيكنولوجيز كندا ليمتد

اينوفاتي
2012/06/25

G
C

C
 2010-15876

55
ش

ك ديجوسا جى ام بى ات
إيفوني

ش
س جى ام بى ات

ك اينرجي سيرفيسي
إيفوني

2012/03/20
G

C
C

 2010-15926
56

ص
يونيفيرسيتى اوف قبر

ت
ليندى اكتنجسلشاف

2012/05/30
G

C
C

 2010-16072
57

ص
يونيفيرسيتى اوف قبر

تيكنوصن سوالر سيستيمز ايه جي
فيشر هانز بيتر

2012/02/08
G

C
C

 2010-16320
58

ش ماتشابيج بي. في
شل انترناشيونال ريسيرت

ك ديستيليشن تكنولوجيز
كاتاليتي

2012/03/25
G

C
C

 2010-16414
59

ريسورسيز اينوفيشينز انترناشيونال ليمتد
ريسورسيز اينوفيشينز ليمتد

2012/03/06
G

C
C

 2010-16573
60

وويل كونترولز ليمتد
بروسي مكجاريان

2012/04/11
G

C
C

 2010-16740
61

اوتسوكا فارماسوتيكال كو ليمتد
جالينيا كوربوريشن

2012/03/27
G

C
C

 2011-17514
62

اوتسوكا فارماسوتيكال كو ليمتد
ت هندسية – تصميم

 تيو ا . كينج ديزاين استشارا
داخلي – مشاريع

ت هندسية – تصميم
 تيو ا . كينج ديزاين استشارا

داخلي – مشاريع )فرع دبي
2012/04/24

G
C

C
 2011-17570

63

بيتروويل ليمتد
ث

كولين سمي
2012/02/21

G
C

C
 2011-18020

64
بيتروويل ليمتد

ث
كولين سمي

2012/02/21
G

C
C

 2011-18021
65

ت ليمتد
ش اند ديفيلوبمن

براد ريسيرت
شلمبيرجر هولدنجز ليمتد

2012/04/16
G

C
C

 2011-18399
66

ت ليمتد
ش اند ديفيلوبمن

براد ريسيرت
شلمبيرجر هولدنجز ليمتد

2012/04/16
G

C
C

 2011-18409
67
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

C
 2011-19144

68
يونيفيشن تكنولوجيز ال ال سي

ك
س ان

اكسون موبيل كيميكال باتنت
2012/02/14

G
C

C
 2011-19770

69
هيدرا سيستمز ايه اس

هيدرا ويل انترفينشن ايه اس
2012/05/30

G
C

C
 2012-20259

70
ك فهد للبترول و المعادن

جامعة المل
ت العربية السعودية

شركة الزي
2012/05/01

G
C

C
 2012-20458

71

ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها حتى تاريخ  2012/06/30 م  ولم يتم النشر عنها مسبقا 
ت براءا

طلبا

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

ستاميكاربون بي. في
س بي في

دي اس ام آي بي اسيت
2011/04/05

ب /2666/2003
ت خ / 

م 
1

ك
جاال إندسترز، إن

روديا اوبريشنز
2011/12/12

ب /9744/2007
ت خ / 

م 
2

روديا اوبريشنز

يونيفيشن تكنولوجيز ال ال سي
س

    يونيون كاربايد كيميكالز اند بالستيك
تكنولوجي كوربوريشن

2011/11/20
ب /2006/6900

ت خ / 
م 

3

كارلسر هير انستيتيوت فور تكنولوجي ) كي آي تي
ش

فورسشونجسزينتروم كارلسرو هى جى ام بى ات
2011/09/05

ب /11381/2008
ت خ / 

م 
4
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

C
 2011-19144

68
يونيفيشن تكنولوجيز ال ال سي

ك
س ان

اكسون موبيل كيميكال باتنت
2012/02/14

G
C

C
 2011-19770

69
هيدرا سيستمز ايه اس

هيدرا ويل انترفينشن ايه اس
2012/05/30

G
C

C
 2012-20259

70
ك فهد للبترول و المعادن

جامعة المل
ت العربية السعودية

شركة الزي
2012/05/01

G
C

C
 2012-20458

71

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

ستاميكاربون بي. في
س بي في

دي اس ام آي بي اسيت
2011/04/05

ب /2666/2003
ت خ / 

م 
1

ك
جاال إندسترز، إن

روديا اوبريشنز
2011/12/12

ب /9744/2007
ت خ / 

م 
2

روديا اوبريشنز

يونيفيشن تكنولوجيز ال ال سي
س

    يونيون كاربايد كيميكالز اند بالستيك
تكنولوجي كوربوريشن

2011/11/20
ب /2006/6900

ت خ / 
م 

3

كارلسر هير انستيتيوت فور تكنولوجي ) كي آي تي
ش

فورسشونجسزينتروم كارلسرو هى جى ام بى ات
2011/09/05

ب /11381/2008
ت خ / 

م 
4

ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة
براءا

 من 2012/01/01 إلى 2012/06/30

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
رقم البراءة

م
ك بي في

دراكا كومتي
بالزما اوبتيكال فايبر بي في

2012/05/01
G

C
 0000199

1

ك بي في
دراكا كومتي

بالزما اوبتيكال فايبر بي في
2012/05/01

G
C

 0000160
2

ث ايرلند ليميتد
ايالنكو انيمال هيل

 جانسن فارماسوتيكا ان في
2012/04/02

G
C

 0000560
3

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0000959
4

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001207
5

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001262
6

ت ليمتد
ش اند ديفيلوبمن

براد ريسيرت
س بي في

ت باالن
آ

2012/01/04
G

C
 0001384

7
هوش ويند انيرجي ليمتد

ارثر بينجامين اوكونور
2012/01/09

G
C

 0001449
8

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001653
9

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001662
10

اني تكنولوجي اس بي ايه
اني تكنولوجي اس بي ايه

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001813
11

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001814
12

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001825
13

س اس ايه دي سي في
جروبو بتروتيميك

ايستمان كيميكال كومباني
2012/05/08

G
C

 0001984
14



 

القرارات المسحوبة
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تاريخ اإليداعرقم الطلب م
القرارات المسحوبة

نوع القرارتاريخ القرار رقم القرار 
سقوط143892005/03/0810/170552010/08/30
سقوط2103712008/04/0311/281842011/10/05
سقوط3105182008/04/0310/173092010/09/11
سقوط4125512008/12/2411/233762011/04/03
سقوط5130332009/03/1110/150822010/06/28
سقوط6133392009/04/2211/279812011/10/03
سقوط7137632009/06/2311/233172011/04/03
سقوط8142892009/09/1411/263212011/08/12
سقوط9166332010/09/0111/263612011/08/13

  قائمة بالقرارات االدارية التي تم سحبها خالل الفترة
من 2012/01/01 حتى 2012/06/30

طلبات براءة اختراع

  قائمة بالقرارات االدارية التي تم سحبها خالل الفترة
من 2012/01/01 حتى 2012/06/30

براءات اختراع

تاريخ اإليداعرقم البراءة م
القرارات المسحوبة

نوع القرارتاريخ القرار رقم القرار 
1GC 00000621999/08/2111/280182011/10/03سقوط
2GC 00000651999/08/2811/279062011/10/03سقوط
3GC 00007452000/03/2911/281292011/10/04سقوط
4GC 00004942001/03/1111/279412011/10/03سقوط
5GC 00004512002/06/1710/183792010/11/02سقوط
6GC 00013592005/04/0211/281492011/10/04سقوط
7GC 00012172005/05/0411/281442011/10/04سقوط
8GC 00012182005/05/0411/281422011/10/04سقوط
9GC 00012192005/05/0411/281432011/10/04سقوط

10GC 00015952007/06/2711/280942011/10/04سقوط
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لجنة التظلمات
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلبم
134692004/05/15352010/10/13
2156692010/04/14372011/05/25
3136502009/06/08402011/05/25
482372007/04/28412011/05/25

قائمة طلبات براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات
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 م13/10/2010بتاريخ ) 35(قرار رقم 

 )37(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم 
 3469/  2004/ ب / للطلب رقم م ت خ 

 
 

 .سليمان العمار /احملاميمكتب  اووكيله ).ايه.ميثانول كاسايل اس(شركة : المتظلم
 .مكتب براءات االخرتاع �لس التعاون لدول اخلليج العربية: المتظلم ضده

 
 .مفاعل كيماوي: عنوان الطلب المتظلم بشأنه

 
 م15/05/2004: تاريخ إيداع الطلب

 
 م2010|06|27:       تاريخ التظلم

 
 :(نص علـى يوالذي  م2009|12|20 بتاريخ )9479/09(رقم: القرار المتظلم ضده

عــدم  اســتيفائه للشــروط املنصــوص  بســببلطلــب املشــار إليــه أعــاله بــراءة اخــرتاع لرفــض مــنح 
اخلطـــوة االبتكاريـــة ، وذلـــك حســـبما ورد يف تقريـــر نظـــام وهـــي المـــن ) 2/1(عليهـــا يف املـــادة 

 ).م25/10/2009الفحص املوضوعي املؤرخ يف 
 
 

 منطوق قرار اللجنة
 

 
 

 .رفض التظلم شكالً بسبب مضي املهلة القانونية
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 م25/05/2011بتاريخ ) 37(قرار رقم 
 )38(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم 

 15669/  2010/ ب / للطلب رقم م ت خ 
 

 
 .سعود حممد الشواف /احملاميمكتب  اووكيله )هيتاشي بالنت تكنولوجيز، ليمتد(شركة : المتظلم

 .اخلليج العربيةمكتب براءات االخرتاع �لس التعاون لدول : المتظلم ضده
 

 .طريقة إلستخالص بلورات من صدغة مبلورة: عنوان الطلب المتظلم بشأنه
 

 م14/04/2010: تاريخ إيداع الطلب
 

 م2010|12|13:       تاريخ التظلم
 

اعتبــار  :(يــنص علــى والــذي  م2010|10|19 بتــاريخ )17924/10(رقــم: القــرار المــتظلم ضــده
مــن البنــد ثانيــا مــن الالئحــة  3/5وذلــك تنفيــذا للمــادة الثالثــة ، الفقــرة الطلــب املشــار إليــه كــأن مل يكــن ، 

التنفيذية لنظام براءات االخرتاع ، حيث انقضت املهلة النظامية ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي الطلـب والـيت 
مسـتند : م قبل تقدمي املستندات اليت سبق التعهـد بتقـدميها وهـي 14/7/2010: تنتهي بنهاية دوام يوم 

 ).تنازل املخرتع ملقدم الطلب عن ملكية االخرتاع 
 
 

 منطوق قرار اللجنة
 

 
 

 . ، ورفضه موضوعاً التظلم شكالً  قبول
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 م25/05/2011بتاريخ ) 40(قرار رقم 

 )41(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم 
 13650/  2009/ ب / للطلب رقم م ت خ 

 
 

 .أمحد جندت بازارباشي/احملاميمكتب  اووكيله )سيتيليد(شركة : المتظلم
 .مكتب براءات االخرتاع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية: المتظلم ضده

 
 .جهاز لعرض صور فيديو على بناية: عنوان الطلب المتظلم بشأنه

 
 م08/06/2009: تاريخ إيداع الطلب

 
 م2011|03|09:       تاريخ التظلم

 
اعتبـــار  :يـــنص علـــى والـــذي  م2010|11|22 بتـــاريخ )17979/10(رقـــم: القـــرار المـــتظلم ضـــده

مســتند وكالــة، مســتند ( قانونيــة واملتضــمنة الطلــب املشــار إليــه كــأن مل يكــن ، لعــدم التقــدم باملســتندات ال
 .، وذلك خالل املهلة النظامية) تنازل، مستند السجل التجاري

 
 

 منطوق قرار اللجنة
 

 
 

 .رفض التظلم شكالً بسبب مضي املهلة النظامية
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 م25/05/2011بتاريخ ) 41(قرار رقم 
 )42(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم 

 8237/  2007/ ب / للطلب رقم م ت خ 
 

 
 .أمحد جندت بازارباشي/احملاميمكتب  اووكيله )ليندي اكتنجسلشافت(شركة : المتظلم

 .مكتب براءات االخرتاع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية: المتظلم ضده
 

 .توليد البخار يف عمليات إلعادة تشكيل البخار: عنوان الطلب المتظلم بشأنه
 

 م28/04/2007: تاريخ إيداع الطلب
 

 م2011|05|07:       تاريخ التظلم
 

اعتبـــار  :يـــنص علـــى والـــذي  م2011|01|24 بتـــاريخ )20285/10(رقـــم: القـــرار المـــتظلم ضـــده
هلــة القانونيــة احملــددة بثالثــة أشــهر مــن تــاريخ اســتالم ،حيــث انقضــت املالطلــب املشــار إليــه كــأن مل يكــن 

م قبـــل القيـــام بتســـديد رســـوم 5/1/2010إخطـــار ســـداد رســـوم الفحـــص املوضـــوعي للطلـــب املـــذكور يف 
 .م 5/4/2010الفحص املوضوعي للطلب اليت تنتهي بتاريخ 

 
 

 منطوق قرار اللجنة
 

 
 

 .رفض التظلم شكالً بسبب مضي املهلة النظامية
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التصويبات
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بعد التصويبقبل التصويبرقم البراءةالعددم

114138GC 0001275 73[ مالكوالبراءة : -1 ستاتويل[
ايه اس

]73[ مالكوالبراءة : -1 ستاتويل 
ايه اس-2 ذي بتروليوم اويل اند 

جازكوربوريشن اوف ساوث افريكا 
)بي تي واي( 

214138GC 0001275

]72[ اخملترعون : -1 دومينكوس 
ماريا ريكيرز -2 ماثيس جوزف باول 
سالباك-3 بيرناردو فرانسيسكو 

جوزيف ماري راماكيرز -4بال 
سوراكر -5 اوكرت رودولف ميني 

-6 باتريك اوتو تايلور -7 ماركيوس 
فاثي -8 ديفيد إليوت

]72[ اخملترعون : -1 بال 
سوراكر-2 اوكرت رودولف ميني         

-3 باتريك اوتو تايلور -4 ماركيوس 
فاثي 

31528GC 0001302 :  31[ رقم األولوية[
10182/2005

 ]31[ رقم األولوية : 
4939/2001

41528GC 0001302 : 32[ تاريخ األولوية[
14/12/2001

]32[ تاريخ األولوية : 
  15/06/2001

51531GC 0001305 73[ مالك البراءة :  دي اس ام[
ان في

]73[ مالك البراءة :  دي اس ام آي 
بي اسيتس بي في 

615110GC 0001384
]73[ مالك البراءة :  شل 

انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج 
بي في

]73[ مالك البراءة :  آت باالنس 
بي في

715155GC 0001429 :  31[ رقم األولوية[
20051002760.8

]31[ رقم األولوية  : 
200510027600.8

815172GC 0001446 33[ اسم الدولة : املكتب[
األوروبي

]33[ اسم الدولة : اليابان

91648GC 0001506

]73[ مالك البراءة : امبيريال 
كيميكال اندستريز بي ال سي, 

امبيريال كيميكال هاوس ، 
ميلبنك, اس دبليو 1 بي 3 جيه, 

لندن , بريطانيا

]73[ مالك البراءة : لوسايت 
انترناشيونال يوكيه ليمتد ، كوينز 

جيت ، 15-17 كوينز تيريس ، 
ساوثامبتون ، هامشير ، أس أو 14  

3 بي بي ، اململكة املتحدة

101655GC 0001513 73[ مالك البراءة:  ميـرك آند[
كـو إنـك 

]73[ مالك البراءة:  ميرك شارب 
أند دوهم كورب

تصويبات لما ورد في األعداد السابقة من نشرة براءات االختراع
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بعد التصويبقبل التصويبرقم البراءةالعددم

1116131GC 0001589 : 32[ تاريخ األولوية[
28/07/2006

]32[ تاريخ األولوية : 
28/07/2005

121739GC 0001636 73[ مالك البراءة : باير كروب[
ساينس جي ام بي اتش 

]73[ مالك البراءة : باير كروب 
ساينس ايه جي 

131741GC 0001638
" 

 عدد عناصر احلماية : 8
"

عدد عناصر احلماية : 18

141741GC 000163818 : عدد األشكال : 8عدد األشكال

1517108GC 00017056 : عدد األشكال : 4عدد األشكال

1617120GC 00017170 : عدد األشكال : 12عدد األشكال

1717130GC 00017278 : عدد عناصر احلماية : 7عدد عناصر احلماية

1817142GC 000173923/12/2005 : تاريخ االولوية : 23/12/2004تاريخ االولوية

1917148GC 000174532 : عدد عناصر احلماية : 33عدد عناصر احلماية

2017208GC 0001805

]73[ مالك البراءة : ال 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



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.

271نشرة براءات االختراع ـ 18

[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 0001275: رقم البراءة ] 11[
 
 14/2010    2010/09/30: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 10/11648: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/03/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7007/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 جنوب أفريقيا        2005/10/04            20050008009
 أمريكا         2005/11/28                60/740,624

 جنوب أفريقيا           2005/12/22         20050010404
          ،اوكرت رودولف ميني -2، بال سوراكر -1:  ونالمخترع] 72[
  ماركيوس فاثي -4، باتريك اوتو تايلور -3
ستافانجر،  4035-ان ،ستاتويل ايه اس -1 :البراءة ومالك] 73[

جازكوربوريشن اوف ساوث ذي بتروليوم اويل اند  -2،  النرويج
، دوك رود ،  2، بورتس وود سكوير ، فوير )بي تي واي(افريكا 

 جنوب أفريقيا
 سليمان إبراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: B01J 8/22, 8/00, 8/20; C07C 1/00, 1/04; 
C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/128330 A1 (ANDERSON JOHN H [US]) 
12 September 2002 
- WO 03/089103 A2 (CONOCOPHILIPS 
COMPANY [US]) 30 October 2003 
- US 5844006 A (JAGER BEREND [ZA] et al.) 01 
December 1998 
- US 4605678 A (BRENNAN JAMES A [US] et al.) 
12 August 1986 

 
عبدهللا الخطيب: الفاحص  

 للترشيح تجهيزه طريقة و] 54[
وتشتمل هذه الطريقة على خطوة شحن . يتعلق االختراع الحالي بطريقة لفصل سائل من عمود فقاعي مالطي ثالثي الطور:  الملخص] 57[

الجزء الداخلي من عنصر ترشيح مجوف بمائع شطف لتنظيف الجزء الداخلي من المرشح لطرد المواد الدقيقة للمحفز ويلي ذلك خطوة 
وتشتمل التجهيزة على عنصر مرشح . لفصل السائل من عمود فقاعي مالطي ثالثي الطور  تجهيزهكما يقدم االختراع . التنظيف العكسي

واحد على األقل يكون مجوفا ومغلفا ومجرى واحد أو أكثر في اتصال بمائع مع الحجم الداخلي للمرشح، بحيث يكون مجرى واحد على 
 .ائع الشطف وبحيث يكون مجرى واحد على األقل مهيأ أو متصال للتدفق الخارجي لمائع الشطفاألقل مهيأ أو متصال للتدفق الداخلي لم

 
 11: عدد األشكال  13: الحماية  عدد عناصر
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 مصححة نسخة           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            2001/06/15          2001/4939       
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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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 0001305GC : رقم البراءة ] 11[
 
  15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 14868/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 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[
هيت ،  في. دي اس ام آي بي اسيتس بي:   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداهيرلين، تي اي 6411، 1 اوفرلون
 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[
بعملية لتحضير اليوريا من  الحاليختراع اليتعلق ا :الملخص ] 57[

أكسيد الكربون باستخدام مفاعل تخليق، ومكثف،  وثانياألمونيا 
 والذيووحدة غسل، ووحدة نزع، حيث يكون مخرج وحدة النزع، 

أثناء التشغيل، متصالً بمدخل  غازييتم من خالل تصريف تيار 
المكثف ومدخل المفاعل، وحيث يكون مخرج المكثف متصالً بمدخل 

تم  الذيفاعل وحدة الغسل، وحيث يتم إجراء عملية فصل لخليط ال
اتجاه مضاد بأحد المواد البادئة،  فيوحدة الفصل  فيالحصول عليه 
القادم من  الغازيتقسيم التيار  في – كلياً أو جزئياً  – حيث يتم التحكم

وحدة الفصل إلى المكثف والمفاعل وذلك بواحد أو أكثر من عناصر 
بين  الجزء غير المشترك من الوصلة الوظيفية فيالتحكم الموجودة 

 .أو مدخل المفاعل/مخرج وحدة الفصل ومدخل المكثف و
 

  2:عدد األشكال               12:الحماية  عدد عناصر
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                 
 0001384GC : رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17080/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 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[
 2280،  1كيسلر بارك ، في. آت باالنس بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، أي بي ، ريجسويجيك 
 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 
، 150ضخ مائع حفر  •وجدار ثقب الحفر 112ماسورة الحفر 

عن طريق  106في ثقب الحفر  138بواسطة مضخات رئيسية 
ومخرج مائع ماسورة  112نبوبة داخلية في ماسورة الحفر أ

الذي يتواجد بالقرب من الطرف البعيد لماسورة  114الحفر 
باستخدام  115منع تسرب الضغط في الحيز الحلقي  •112الحفر 

ضخ مائع  •BOPمثل رأس دوار على   142مانع تسرب ضغط 
بوبة عن طريق أن 115التحكم في البئر داخل الحيز الحلقي 

والتي تتصل عبر مائع بالحيز الحلقي  124التحكم في البئر 
ومخرج مائع  142، في موضع بين مانع تسرب الضغط 115

إحداث تعادل  •131، إلى نظام ضغط مرتد 114ماسورة الحفر 
 .131ونظام الضغط المرتد  142في ضغط مائع التحكم في البئر على كل من مانع تسرب الضغط 

 
 1: عدد األشكال             7:ماية الح عدد عناصر
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 مصححة نسخة           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 200510027600.8   
هينز . د -2، بيتر جوزيف جرونزفيلد -1:  المخترعون] 72[

 كالوس شميدت - 3،فوجت
مولهيم بيبيكو تينجز جي ام بي اتش،  -1:  مالكو البراءة] 74[

، مولهيم ان دير روهر  ،45473، 154. ستريتفريدريك  –ايبيرت 
، بروهلر ستراسي  ،لي اولفين جي ام بي اتشبازيل بو -2 ألمانيا،

 ، ألمانيا ويسلينق ،50389
 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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 مصححة نسخة           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 200510027600.8   
هينز . د -2، بيتر جوزيف جرونزفيلد -1:  المخترعون] 72[

 كالوس شميدت - 3،فوجت
مولهيم بيبيكو تينجز جي ام بي اتش،  -1:  مالكو البراءة] 74[

، مولهيم ان دير روهر  ،45473، 154. ستريتفريدريك  –ايبيرت 
، بروهلر ستراسي  ،لي اولفين جي ام بي اتشبازيل بو -2 ألمانيا،

 ، ألمانيا ويسلينق ،50389
 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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 مصححة نسخة           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[

 اليابان          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)ألولفينات المنتجة، وثنائي ا (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)يوضح االختراع الحالي عملية إلنتاج كربونات ثنائي االلكيل . (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) مفاعل األسترة  معا في وجود حفاز في
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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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 GC 0001506: رقم البراءة ] 11[
 
     2011 /16      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  11/21557:م قرار الموافقة على منح البراءة رق
 

 2011/02/21 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 1999/141/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 1999/04/27: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               1998/04/08              9807498,2    
ديفيد وليام  -2، سامويل ديفيد جاكسون -1 :المخترعون ] [72

 جون ديفيد سكوت -3، جونسون
كيه ليمتد ، كوينز جيت لوسايت انترناشيونال يو :مالك البراءة ] 73[
بي  3  14كوينز تيريس ، ساوثامبتون ، هامشير ، أس أو  15-17، 

 بي ، المملكة المتحدة
 
 
 
 حسن المال :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/04, 21/08, 35/10; C07C 57/04, 
51/353, 51/347, 51/09, 67/343, 69/54 

 :المراجع ] 56[
- US 845070 A (MONTAG RUTH A) 04 July 1989 
- US 4990662 A (HAGEN et al.) 05 February 1991 
- US 3933888 A (SCHILAEFER FRANCIS W) 20 
January 1076 
- EP 0227461 A (NIPPON CATALYTIC CHEM 
IND) 01 July 1987 
- YOO J S: APPLIED CATALYSIS A: 
GENERAL Vol. 102, 1993, Pages 215-232, 
XP002108650 

يحي ناصر البوصافي: الفاحص                
 ا وحفازات لهاإنتاج أحماض غير مشبعة أو إستراته ]54[
انتاج أحماض غير مشبعة باإليثيلين أو استراتها بالتفاعل الحفزي لحمض أو استر الكانوي ، خاصة بروبيونات الميثيل : الملخص ] 57[

بالوزن فلز % 10إلى  1مع الفورمالدهيد وحفاز لها ، حيث يتضمن الحفاز سيليكا مسامية ذات مساحة سطحية كبيرة تحتوي على من 
وبه مركبات عنصر محور واحد على األقل منتقى من البورون والمغنسيوم واأللومنيوم ) يعبر عنه بالفلز (اصة سيزيوم قلوي خ

ذرة جرامية من  2إلى  0,25والزركونيوم والهافنيوم ، والمشتت في مسام السيليكا المذكورة بمقدار بحيث يحتوي الحفاز على اجمالي من 
 .ن السيليكامول م 100العنصر المحور لكل 

 
                   13: الحماية  عدد عناصر
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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 0001506: رقم البراءة ] 11[
 
     2011 /16      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  11/21557:م قرار الموافقة على منح البراءة رق
 

 2011/02/21 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 1999/141/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 1999/04/27: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               1998/04/08              9807498,2    
ديفيد وليام  -2، سامويل ديفيد جاكسون -1 :المخترعون ] [72

 جون ديفيد سكوت -3، جونسون
كيه ليمتد ، كوينز جيت لوسايت انترناشيونال يو :مالك البراءة ] 73[
بي  3  14كوينز تيريس ، ساوثامبتون ، هامشير ، أس أو  15-17، 

 بي ، المملكة المتحدة
 
 
 
 حسن المال :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/04, 21/08, 35/10; C07C 57/04, 
51/353, 51/347, 51/09, 67/343, 69/54 

 :المراجع ] 56[
- US 845070 A (MONTAG RUTH A) 04 July 1989 
- US 4990662 A (HAGEN et al.) 05 February 1991 
- US 3933888 A (SCHILAEFER FRANCIS W) 20 
January 1076 
- EP 0227461 A (NIPPON CATALYTIC CHEM 
IND) 01 July 1987 
- YOO J S: APPLIED CATALYSIS A: 
GENERAL Vol. 102, 1993, Pages 215-232, 
XP002108650 

يحي ناصر البوصافي: الفاحص                
 ا وحفازات لهاإنتاج أحماض غير مشبعة أو إستراته ]54[
انتاج أحماض غير مشبعة باإليثيلين أو استراتها بالتفاعل الحفزي لحمض أو استر الكانوي ، خاصة بروبيونات الميثيل : الملخص ] 57[

بالوزن فلز % 10إلى  1مع الفورمالدهيد وحفاز لها ، حيث يتضمن الحفاز سيليكا مسامية ذات مساحة سطحية كبيرة تحتوي على من 
وبه مركبات عنصر محور واحد على األقل منتقى من البورون والمغنسيوم واأللومنيوم ) يعبر عنه بالفلز (اصة سيزيوم قلوي خ

ذرة جرامية من  2إلى  0,25والزركونيوم والهافنيوم ، والمشتت في مسام السيليكا المذكورة بمقدار بحيث يحتوي الحفاز على اجمالي من 
 .ن السيليكامول م 100العنصر المحور لكل 

 
                   13: الحماية  عدد عناصر
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 GC 0001513: رقم البراءة ] 11[
 
     2011 /16      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 22736/11: م قرار الموافقة على منح البراءة رق
 

 27/03/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4858/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/585.274 
  60/646.103    

02    /07/2004 
21    /01/2005 

 أمريكا         
 أمريكا        

 - 3،نازيا قريشي - 2،تايلور. جايلي إي -1:  المخترعون] 72[
. كريستوفر أف -5 ،سميث. كاميرون جيه - 4،زهيجيان لو

 .بيتر جيه - 8،كياولين دينج - 7،نابوليتانو. جوان ام -6 ،ثومبسون
 هنت . جوليان أيه -10 ،أمجد علي - 9،ينكليرس
إيست  126،  ميرك شارب أند دوهم كورب:  مالك البراءة] 73[

 راهواي، أمريكا ،07065لينكولـن أفينـيو، نيوجيرسي 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 263/20, 263/22, 207/26, 185/10, 
401/04, 413/04, 413/06; A61K 31/4015, 31/4166, 
31/433, 31/4439; A61P 3/06 

 :المراجع ] 56[
- US 6380430 B1 (GANTE H et al.) 30 April 2002 
- WO 0242291 A1 (CHEVEUIL O et al.) 30 May 
2002 
- WO 0038724 A1 (SEARLE & CO G D et al.) 06 
July 2000 
  

 
 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 

 CETPمثبطات ] 54[
مقبولة دوائيا من  (salts)، متضمنة أمالح Iلها األبنية من الصيغة  (compounds)يتعلق هذا اإلختراع بمركبات  :الملخص ] 57[

-HDL)كولسترول  HDL-، ومفيدة لزيادة CETP (CETP inhibitors)، وهي مثبطات (compounds)المركبات 
cholesterol) لخفض ،-LDL  كولسترول(LDL-cholesterol)ولمعالجة أو منع التصلب العصيدي ،: 

N
Z

X
(R)2C

I

C

R2
Y R5

B

 
، (ortho aryl)التي له�ا ب�ديل أري�ل أورث�و  (phenyl)هو مجموعة فنيل  R2أو  B، يكون Iمن الصيغة  (compounds)في المركبات 
، وموض��ع (benzocycloalkyl)أو الكي��ل دائ��ري بن��زو  (benzoheterocyclic)غ��اير بن��زو ، دائ��ري م(heterocyclic)دائ��ري مغ��اير 

، الكي���ل دائ���ري (heterocyclic)، دائ���ري مغ���اير (aromatic)أعض���اء ل���ه ب���ديل أروم���اتي  5ذات  (ring)واح���د آخ���ر عل���ى الحلق���ة 
(cycloalkyl) دائ��ري مغ��اير بن��زو ،(benzoheterocyclic)  أو الكي��ل دائ��ري بن��زو(benzocycloalkyl)  متص��ل مباش��رة بالحلق��ة

(ring)  أو مرتبط بالحلقة(ring)  من خالل-CH2-. 
 

          13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 GC 0001589: رقم البراءة ] 11[
 
     2011 /16      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24499/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6661/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         07/2005/    28 60/703,162     
لوري  -3 جوناثان ليو، - 2كريبز،. جيروم آر -1:  المخترعون] 72[

 بير . كيه
 -اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

، 2189-77252، هوستون،2189 صندوق البريدشركة امريكية، 
 ، أمريكاتكساس

 سعود محمد علي الشواف للمحاماة : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
 - US 6868037 A (DASGUPTA et al.) 15 March 
2005 
- US 6253157 A (KREBS) 26 June 2001 

 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة انعكاس تصويري قطاعي عن طريق تحويل المصفوفات] 54[
وزيادة الفعالية الحسابية في االنعكاس التصويري القطاعي لتشكيل  يتعلق االختراع الراهن بطريقة لتقليل الالاستقرارية :الملخص ] 57[

ويتم إيجاد تمثيل وسيطي غير منتظم . ويتم إنشاء نظام من معادالت التصوير القطاعي لشبكة خطوط متسامتة منتظمة. نمـوذج السرعة
. ـراغ شبكـة الخطوط المتسامتة غير المنتظمةتوجد له مصفوفة تحويل خطية تربط بين فراغ شبكـة الخطـوط المتسامتـة المنتظمة وف

وتعطى المصفوفة التي تربط السرعة مع بيانات التصوير القطاعي في التمثيل غير المنتظم بحاصل ضرب المصفوفة مع المصفوفة المقابلة 
ثيل الوسيطي غير المنتظم على ويمكن إجراء االنعكاس بعد ذلك للتم. في التمثيل بشبكة الخطوط المتسامتة المنتظمة ومصفوفة التحويل

   .مصفوفة أصغر وأكثر استقراراً 
 

 4 :عدد األشكال     10 :الحماية  عدد عناصر
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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 0001589: رقم البراءة ] 11[
 
     2011 /16      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24499/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6661/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         07/2005/    28 60/703,162     
لوري  -3 جوناثان ليو، - 2كريبز،. جيروم آر -1:  المخترعون] 72[

 بير . كيه
 -اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

، 2189-77252، هوستون،2189 صندوق البريدشركة امريكية، 
 ، أمريكاتكساس

 سعود محمد علي الشواف للمحاماة : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
 - US 6868037 A (DASGUPTA et al.) 15 March 
2005 
- US 6253157 A (KREBS) 26 June 2001 

 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة انعكاس تصويري قطاعي عن طريق تحويل المصفوفات] 54[
وزيادة الفعالية الحسابية في االنعكاس التصويري القطاعي لتشكيل  يتعلق االختراع الراهن بطريقة لتقليل الالاستقرارية :الملخص ] 57[

ويتم إيجاد تمثيل وسيطي غير منتظم . ويتم إنشاء نظام من معادالت التصوير القطاعي لشبكة خطوط متسامتة منتظمة. نمـوذج السرعة
. ـراغ شبكـة الخطوط المتسامتة غير المنتظمةتوجد له مصفوفة تحويل خطية تربط بين فراغ شبكـة الخطـوط المتسامتـة المنتظمة وف

وتعطى المصفوفة التي تربط السرعة مع بيانات التصوير القطاعي في التمثيل غير المنتظم بحاصل ضرب المصفوفة مع المصفوفة المقابلة 
ثيل الوسيطي غير المنتظم على ويمكن إجراء االنعكاس بعد ذلك للتم. في التمثيل بشبكة الخطوط المتسامتة المنتظمة ومصفوفة التحويل

   .مصفوفة أصغر وأكثر استقراراً 
 

 4 :عدد األشكال     10 :الحماية  عدد عناصر
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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[                                 
 0001636GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24365/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/05/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/7638/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[

 المكتب األوروبي                2005/10/08           05021997.1      
 المكتب الخليجي               2006/10/08              7045/7045      

 جيرهارد شنابل  - 2،هاسديتلف  -1:  المخترعون] 72[
الفريد نوبل  ، باير كروب ساينس ايه جي : راءةمالك الب] 73[

 ألمانيا ،  D-40789 ، مونهيم ام ريهين ، 50ستراسي 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A01N 43/40 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005011378 A1 (BAYER CROPSCIENCE 
GMBH) 10 February 2005 

 
  
 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 مركزات لمعلق زيت تشتمل على ديفلوفنيكان] 54[
 .يتعلق االختراع الحالي بمركزات لمعلق زيت تشتمل على ديفلوفنيكان وأمالح لكاتيونات معينة عديدة التكافؤ  :الملخص ] 57[

 :الحالي بتركيبات في صورة مركزات لمعلق زيت، وتشتمل علىكما يتعلق االختراع 
 ديفلوفنيكان،) أ(
 مذيب واحد أو أكثر من مذيبات المجموعة المكونة من هيدروكربونات وزيوت نباتية؛) ب(
له�ذه ملح واحد أو أكثر من أمالح غير مخفض�ة للت�وتر الس�طحي لكاتيون�ات عدي�دة التك�افؤ، ويك�ون ن�اتج قابلي�ة ال�ذوبان ) جـ(

 األمالح في الماء أعلى من ذلك الذي لكبريتات الكالسيوم،
 مادة واحدة أو أكثر من المواد المخفضة للتوتر السطحي،) د(
 .مادة واحدة أو أكثر من المواد المغلظة) هـ(

 .وتكون مركزات معلق الزيت مناسبة لالستخدام في مجال حماية النبات
 

            19 :الحماية  عدد عناصر
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 GC 0001638: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24427/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4481/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          02/40/2004 0403497     
 ديلفين بونافوس ، -2 لوك باسكين، -جين  -1:  المخترعون] 72[
 كالودي فانفورين  -3
دي يو بليس ، 7الومنيوم بيشيني ، :   مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 16 سيدكس 75218،  تشانسيلالير اديننايوير
 العمار ابراهيم  سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/050714 A1 ( TORVUND JOHNNY ) 18 
March 2004 
 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 لالستخدام في خلية إلكتروليتية مخصصة إلنتاج األلومنيومعنصر كاثود ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعنصر كاثود، الستخدامه في وعاء خلية إلكتروليتية مخصصة إلنتاج األلومنيوم، يشتمل على    :الملخص ] 57[

مصنوعة من مادة كربونية بحز طولي واحد على األقل ممتد طوليا بطول أحد أسطحهها الجانبية وقضيب توصيل من  (5)كتلة كاثود 
، يستقر في الحز المذكور بحيث يتم عزل جزء بارز من القضيب عند أحد أطراف الكتلة في الحز بإدخال مادة عزل موصلة بين (6)الفوالذ 

ووفقا  .ة معدنية واحدة على األقل تكون درجة توصيلها للكهرباء أكبر منها في الفوالذ المذكورالقضيب والكتلة وبحيث يشتمل على وليج
من قضيب التوصيل الذي يتم  (19)طوليا داخل القضيب بحيث تكون موجودة جزئيا في القسم  (16)لالختراع، يتم ترتيب وضع الوليجة 

بمنطقة سطح  (17)معزوال بالنسبة لكتلة الكاثود في منطقة غير معزولة  غير (6)ويكون قضيب التوصيل  .تحديد مكانه خارج الوعاء
ووفقا لالختراع يمكن أن ينتج عن وجود الوليجة هبوط كبير جدا في الفولتية  .توجد عند طرف الحز بالجزء األمامي من الكتلة Sمحدد 

 (2)شكل .األمامي من الكتلة الكلية للكاثود بالتزامن مع انخفاض قوي للغاية في كثافة التيار في الجزء
 

 8: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 GC 0001705: رقم البراءة ] 11[
 
 2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27238/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3961/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المملكة العربية السعودية      21/07/2003           03240211
 محمد بن علوي إسحق زين جفري:   المخترع] 72[
شارع  محمد بن علوي إسحق زين جفري ،:   مالك البراءة] 73[

المملكة العربية  جدة، -، 21434عبدهللا كاظم ، حي الزهراء، 
 السعودية

 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G07D 7/00 

 :المراجع ] 56[
 - US 2002/0023220 A1 (KAPLAN JONATHAN C) 
21 February 2002                  

 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام التصديق والتوثيق اإللكتروني] 54[
هو نظام آلي يعمل في مركز معلومات مكاتب التصديق و الموصل بشبكة اإلنترنت يقوم بواسطته المشترك في أحد مكاتب  :الملخص ] 57[

 .إلكتروني و طابعة  و التوصيل بشبكة االنترنتالتصديق من تصديق وثائقه إلكترونياً عن بعد  باستعمال حاسب آلي و لوحة رقمية  وقلم 
يستخدم إداريي و مسجلي مكاتب التصديق النظام لتسجيل معلومات المسجلين و المشتركين و إدراج تواقيعهم على لوحة رقمية بإستخدام 

يقته و يدرج توقيعه على لوحة يدخل المشترك بإستخدام النظام معلومات وث   .قلم إلكتروني وحفظها في مركز معلومات مكاتب التصديق
إذا تأكد   .رقمية بإستخدام القلم اإللكتروني عندها يقوم النظام بالتأكد من صحة التوقيع آليا بمقارنة التوقيع مع تواقيع المشترك المدرجة

للتحقق من صحة معلومات  النظام من صحة التوقيع تحفظ معلومات الوثيقة في مركز معلومات مكاتب التصديق و التي يمكن الرجوع إليها
الوثيقة و سالمتها من التزوير أو التحريف و يولد النظام رمز ثنائي البعد من معلومات الوثيقة المشفرة بأحد  المفاتيح العمومية بعد 

ويض الطبع لشخص يستخدم المشترك النظام لطبع معلومات الوثيقة و التواقيع  و األختام و الرمز ثنائي البعد على طابعته أو تف .ضغطها
يستخدم المحقق النظام و الذي تعمل  تطبيقاته على  حاسب آلي غير موصل بشبكة اإلنترنت و ماسح ضوئي من مسح   .آخر في مكان آخر

حقق الوثيقة ضوئيا و قراءة الرمز ثنائي البعد وفك تشفير المعلومات بالمفتاح اآلخر من المفاتيح العمومية و فرد المعلومات و عرضها للت
 .من صحة معلومات الوثيقة وسالمتها من التزوير أو التحريف

 
 4: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                 
 0001717GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27254/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2108/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/06/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2001/06/29        09/896,365        
 ياجوديتش . ماثيو جيه - 2ريلو،فريدريك مو -1:  المخترعون] 72[
ون فاونتاين  اندستريز، انك ،. سي. أي. ام:  مالك البراءة] 73[

، ريستون،  20190فيرجينيا ، فريدوم درايف  11911، سكوير 
 الواليات المتحدة األمريكية

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04B 1 /32   

 :المراجع ] 56[
- US 4962622 A (ALBERCHT et al.) 16 October 
1990 
- US 5584198 A (MORELLO et al.) 17 December 
1996 
- US 3842647 A (KNUDSON) 22 October 1974 
  

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 الواح للمباني وماكينة لتعريج االلواح] 54[
يتعلق االختراع الحالي بألواح محسنة للمباني ذات قوة وصالبة كبيرة وبذلك ينخفض قصور التصميم الحالي الذي يظهر   :الملخص ] 57[

وتشتمل ألواح المباني على جزء أوسط منحنى جديد يتصل بجزئّي جدارين .  على المباني المنشأة من ألواح متصلة ببعضها البعض
المستقيم بالجزء المنحنى قوة وصالبة كبيرة  ]المنحنى[ويوفر استبدال الجزء .  ء األوسط المستقيمجانبيين مائلين منفرجين بدالً من الجز

وبالتالي سيؤدي إنشاء مبنى ما .  أللواح المباني وبذلك يتم السماح أللواح المباني بأن تتحمل عزم االنحناء الموجب والسالب الكبير
منحنية إلى تقليل قصور التصميم الحالي وزيادة حجم وشكل المباني المنشأة من تلك باستخدام ألواح تتضمن تلك األجزاء الوسطى ال

 .األلواح
 

           12: عدد االشكال       27 :الحماية  عدد عناصر
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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[                                 
 0001717GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27254/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2002/2108/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/06/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2001/06/29        09/896,365        
 ياجوديتش . ماثيو جيه - 2ريلو،فريدريك مو -1:  المخترعون] 72[
ون فاونتاين  اندستريز، انك ،. سي. أي. ام:  مالك البراءة] 73[

، ريستون،  20190فيرجينيا ، فريدوم درايف  11911، سكوير 
 الواليات المتحدة األمريكية

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04B 1 /32   

 :المراجع ] 56[
- US 4962622 A (ALBERCHT et al.) 16 October 
1990 
- US 5584198 A (MORELLO et al.) 17 December 
1996 
- US 3842647 A (KNUDSON) 22 October 1974 
  

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 الواح للمباني وماكينة لتعريج االلواح] 54[
يتعلق االختراع الحالي بألواح محسنة للمباني ذات قوة وصالبة كبيرة وبذلك ينخفض قصور التصميم الحالي الذي يظهر   :الملخص ] 57[

وتشتمل ألواح المباني على جزء أوسط منحنى جديد يتصل بجزئّي جدارين .  على المباني المنشأة من ألواح متصلة ببعضها البعض
المستقيم بالجزء المنحنى قوة وصالبة كبيرة  ]المنحنى[ويوفر استبدال الجزء .  ء األوسط المستقيمجانبيين مائلين منفرجين بدالً من الجز

وبالتالي سيؤدي إنشاء مبنى ما .  أللواح المباني وبذلك يتم السماح أللواح المباني بأن تتحمل عزم االنحناء الموجب والسالب الكبير
منحنية إلى تقليل قصور التصميم الحالي وزيادة حجم وشكل المباني المنشأة من تلك باستخدام ألواح تتضمن تلك األجزاء الوسطى ال

 .األلواح
 

           12: عدد االشكال       27 :الحماية  عدد عناصر
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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[                                 
 0001727GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26757/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8043/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2006/03/30         06112036.6       
ليفن  -3،ماثياس ويجفيلز -2 ،مارك مورز -1:  المخترعون] 72[

 فان لوفيرن 
المنطقة ، بتروكيميكالز ريسيرتش فيلويوتال ت:  مالك البراءة] 73[

 بلجيكا، ) فيلوي( 7181 –بي ، ) ج(الصناعية 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00, 10/02, 10/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 1544218 A1 (BOREALIS TECHNOLOGY 
OY) 22 June 2005 
- EP 0580930 A1 (FINA RESEARCH S.A) 02 
February 1994 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة للتحويل بين أنواع البوليمرات] 54[
واحد  بطريقة للتحويل بين أنواع البوليمرات في عملية البلمرة التي تشتمل على بلمرة مونومريتعلق االختراع الحالي  :الملخص ] 57[

بحيث أن التغذية بالمونومر في المفاعل األول يتم ، على األقل في مفاعل أول ومفاعل ثاني على األقل متصلين ببعضهما على التوالي
 .االحتفاظ بها ثابتة خالل عملية التحويل

)1(شكل   
 

 2: عدد األشكال           7 :الحماية  عدد عناصر
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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.

285نشرة براءات االختراع ـ 18

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0001739GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26856/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5595/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[

 فرنسا              2004/12/23              0413873       
 فرنسا              2005/04/01              0503252       
 فرنسا              2005/04/01              0503253       

- ميشال ستريبيل  -2، -دومينيك بالتازار  -1: المخترعون] 72[
رو دو برنس ) شارع( 33بلجيكا،  -سولفاي :  مالك البراءة] 73[

 بروكسيل، بلجيكا -، بلجيكا 1050البير، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 براهيم العمارإسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 17/156, 19/045, 17/25, 21/06; C08F 
14/06 

 :المراجع ] 56[
 - WO 00/26164 A (SOLVAY; STEBELLE, MICHEL; 
PETITJEAN, ANDRE) 11 May 2000 
- HEINZ ZIMMERMANN et al.: "Ethylene" 
ULLMANN`S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL 
CHEMISTRY – JOHN WILEY & SONS, INC, 
[Online] 15 June 2000 
- MSNFRED ROSSBERG et al.: ''Chlorinated 
Hydrocarbons- 3. Chloroethylenes" ULLMANN`S 
ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMSTRY- 
JOHN WILEY & SONS, [Online] 15 June 2000 
- WO 96/35653 A (PPG INDUSTRIES, INC) 14 
November 1996 
- MANFRED ROSSBERG et al.: "Chlorinated 
Hydrocarbons-2. Chloroethanes" ULLMANN`S 
ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMSTRY- 
JOHN WILEY & SONS, [Online] 15 June 2000 
- US 5891346 A (HUNTLEY et al.) 06 April 1999 
- US 4417986 A (CONNAUGHT et al.) 29 November 
1983 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 ديكلورو ايثان-2ر1عملية ثالثة لصنع ] 54[
 : ديكلوروايثان انطالقا من مصدر هيدروكربوني و التي وفقـا  لها  – 1،2عملية لصنع   :الملخص ] 57[
اي لمرحلة تحلل بالحرارة العالية ي�تم تحقيقه�ا ف�ي ف�رن تكس�ير ، منتج�ة ب�ذلك  يخضع المصدر الهيدروكربوني لمرحلة تكسير اولى ،) أ 

 خليطا من منتجات  التكسير ، و 
يخضع خليط من منتجات التكسير المذكور لسلسلة مراح�ل معالج�ة ، تس�مح بالحص�ول عل�ى خل�يط منتج�ات يحت�وي عل�ى االثيل�ين و ) ب 

ع مائية ، و مرحلة غسل قلوية تهدف الى ازالة على االق�ل معظ�م ث�اني اوكس�يد الكرب�ون غيره من المكونات ، و التي من بينها مرحلة نق
 مما يولد محلوال قلويا ، و مرحلة اكسدة تهدف الى ازالة كبريتيد الهيدروجين الذي يحتويه خليط منتجات التكسير ، و 

لى على االقل جزء يحتوي على االثيلين و الى جزء ثقيل ، ا) يفصل خليط المنتجات الذي يحتوي على االثيلين الصادر عن المرحلة ب) ج 
 و 
او مفاعل المعالجة باالوكس�جين و الكل�ور ، علم�ا /يتم ارسال الجزء او االجزاء المحتوية على االثيلين الى مفاعل المعالجة بالكلور و) د 

 ديكلوروايثان ، و   – 1،2بان في هذين المفاعلين يتم تحويل القسم االكبر من االثيلين الموجود الى 
 . ديكلوروايثان الناتج عن دفق المنتجات الصادرة عن مفاعالت المعالجة بالكلور و المعالجة باالوكسجين و الكلور  – 1،2يفصل الـ ) هـ 

   
 15 :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 براءات االختراع ـ 18 286

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                    
 0001745GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26935/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8522/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2006/06/23          11/473,732        
 - 3،ويب. روبرت ان - 2،ميلنر. سكوت تي -1:  المخترعون] 72[

. تيموثي دي -5 ،ريتشارد دوايت همبري - 4،ماكدونالد. مايكل اف
 شافر 

باي  5200اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك ، :  مالك البراءة] 73[
، تكساس، الواليات المتحدة 77520باي واي درايف ، ، تاون 

 األمريكية
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 6/00,1/02, 21/00, 23/00, 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3023191 A (ESSO RESEARCH AND 
ENGINEERNIG COMPANY) 27 February 1962 
- US 3257349 A (ESSO RESEARCH AND 
ENGINEERNIG COMPANY) 21 June 1966 
  
 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 هيدروفلوروكربونعملية إلنتاج مالط من مطاط هيدروكربوني باستخدام مادة مخففة من ] 54[
يتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم إلنتاج مالط من مطاط هيدروكربوني ذي طور سائل مفرد متجانس بصفة أساسية : الملخص ] 57[

essentially homogeneous single liquid phase hydrocarbon-rubber cement  من ردغة بوليمريةpolymer 
slurry كربوني تشتمل على مطاط هيدروhydrocarbon-rubber مادة مخففة ،diluent ومونمر ،monomer  غير متفاعل

 :، حيث تشتمل العملية على الخطوات التالية)مونمرات غير متفاعلة(
 ؛ وhydrocarbon solventمالمسة الردغة البوليمرية مع مذيب هيدروكربوني  ) أ(
ذي  hydrocarbonزم إلنتاج المالط من المطاط الهيدروكربوني إزالة المادة المخففة بمقادير ال تزيد بشكل كاٍف عما يل ) ب(

في المالط ) المونمرات(من المونمر  mass fractionالطور السائل المفرد المتجانس بصفة أساسية حيث يقل الجزء الكتلي 
ال�ذي  hydrocarbon ، على أساس المقدار اإلجمالي للمط�اط الهي�دروكربونيhydrocarbonمن المطاط الهيدروكربوني 

ف�ي الردغ�ة م�ن ) الم�ونمرات(، عن الجزء الكتلي م�ن الم�ونمر hydrocarbonيوجد في المالط من المطاط الهيدروكربوني 
ال��ذي  hydrocarbon، عل��ى أس��اس المق��دار اإلجم��الي للمط��اط الهي��دروكربوني hydrocarbonالمط��اط الهي��دروكربوني 

 ، hydrocarbonي يوجد في الردغة من المطاط الهيدروكربون
 .hydrofluorocarbonحيث تشتمل المادة المخففة على هيدروفلوروكربون  ) ت(
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 0001805GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27876/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3696/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 امانويل شميدت  -2، الين جويالرد -1:  المخترعون] 72[
ال اير ليكويد ، سوسيتي انونيم إديريكتوري ات :  مالك البراءة] 73[

ال اكسبلويتيشن دي  كونسيل دي سورفيالنس بور ال اتودي ات
باريس  75321، كوي دي اورسي، 75،  بروسيد جورج كالود

 فرنسا  -07سيديكس 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 43/04, 41/01 

 :المراجع ] 56[
- US 3920717 A (TEXACO DEVELOPMENT 
CORPORATION) 18 November 1975 
 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 

 عملية وجهاز النتاج داي ميثيل ايثر] 54[
مع أكسجين  (11)بواسطة تفاعله فى مفاعل  (10)يتعلق االختراع بعملية تستخدم خام تغذية هيدروكربوني  الملخص   :الملخص ] 57[

لتكوين غاز تخليق يحتوى على األقل على أول أكسيد كربون، وثاني أكسيد كربون، وهيدروجين، وإخضاع غاز التخليق إلى عملية  (9)
، يعمل المحول عند ضغط تشغيل، ويتم تزويد المفاعل (15)تاج داى ميثيل إيثر فى محول تحويل تتضمن تفاعالً طارداً للحرارة إلن

 .ويتم إنتاج غاز التخليق عند ضغط أعلى من ضغط تشغيل المحول .باألكسجين المذكور عند ضغط معين
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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.

287نشرة براءات االختراع ـ 18

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 0001805GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27876/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/3696/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 امانويل شميدت  -2، الين جويالرد -1:  المخترعون] 72[
ال اير ليكويد ، سوسيتي انونيم إديريكتوري ات :  مالك البراءة] 73[

ال اكسبلويتيشن دي  كونسيل دي سورفيالنس بور ال اتودي ات
باريس  75321، كوي دي اورسي، 75،  بروسيد جورج كالود

 فرنسا  -07سيديكس 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 43/04, 41/01 

 :المراجع ] 56[
- US 3920717 A (TEXACO DEVELOPMENT 
CORPORATION) 18 November 1975 

 
 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 

 عملية وجهاز النتاج داي ميثيل ايثر] 54[
مع أكسجين  (11)بواسطة تفاعله فى مفاعل  (10)يتعلق االختراع بعملية تستخدم خام تغذية هيدروكربوني  الملخص   :الملخص ] 57[

لتكوين غاز تخليق يحتوى على األقل على أول أكسيد كربون، وثاني أكسيد كربون، وهيدروجين، وإخضاع غاز التخليق إلى عملية  (9)
، يعمل المحول عند ضغط تشغيل، ويتم تزويد المفاعل (15)تاج داى ميثيل إيثر فى محول تحويل تتضمن تفاعالً طارداً للحرارة إلن

 .ويتم إنتاج غاز التخليق عند ضغط أعلى من ضغط تشغيل المحول .باألكسجين المذكور عند ضغط معين
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