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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 هذا العدد )التاسع عشر( من هذه النشرة في ظل نمو متزايد ألعمال المكتب ليغطي أنشطة المكتب المتعلقة 
بالطلبات والبراءات خالل الفترة  2012/07/01 م وحتى 2012/12/31 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 التي تم تغيير ملكيتها.
6( قائمة بالقرارات المسحوبة .

7( اإلشعارات الصادرة .
8( قائمة التصويبات .

       يتم في هذا العدد النشر عن منح )214( براءة اختراع أصدر المكتب قرارات بالموافقة على منحها بعد 
استيفاء شروط المنح وسداد رسوم المنح والنشر لها..

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

        وقد تم تسليم وثائق البراءات التي تم النشر عنها في العدد السابق والبالغ عددها )211( 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:-
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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

                                          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

نشرة براءات االختراع 19
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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

GC00020352012/11/182028/12/20دفاعة ذات سطح انسياب غازيم ت خ/ب/112522/2008

حفاز معالجة هيدروجينية محسن به م ت خ/ب/25130/2005
GC00020362012/07/262025/09/06زيوليت وله مسامية متوسطة عالية

مفاعالت تدفقية لتفاعالت تحويل م ت خ/ب/32151/2002
GC00020372012/05/032022/07/29كيميائية باستخدام حفازات غير متجانسة

التحكم بالضغط داخل حيز حلقي لحفرة م ت خ/ب/47225/2006
GC00020382012/08/042026/11/14بئر

GC00020392012/07/022026/03/28وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية م ت خ/ب/56016/2006

ريشة لمكنة توربينية لها غطاء مبرد بواسطة م ت خ/ب/65154/2005
GC00020402012/05/032025/09/12مائع

مشتقات اريل حمض كاربوكسيل أميد م ت خ/ب/710175/2008
GC00020412012/07/262028/02/16هكسيل الحلقى

GC00020422012/08/042026/02/11تركيب وطريقة لصنع مادة حشو دعميم ت خ/ب/85804/2006
GC00020432012/07/262029/06/27خافض حرارة المياه الفوريم ت خ/ب/913790/2009

حاوية ذات طيات مغضنة للجدران م ت خ/ب/105609/2005
GC00020442012/04/302025/12/23الجانبية والقاعدة

GC00020452012/05/032021/08/03عملية اوليجمرة الكينم ت خ/ب/111551/2001

م ت خ/ب/126643/2006

 well تشكيل نموذج لبئر
modeling يقترن باستخالص 
extraction الهيدروكربونات 

hydrocarbons من التكوينات 
 subsurface تحت السطحية

formations

GC00020462012/08/042026/07/24

طريقة ونظام لتقييم مجموعات من م ت خ/ب/137618/2007
GC00020472012/08/042027/01/15الوصالت الملولبة

م ت خ/ب/146645/2006
تشكيل نموذج لبئر يقترن باستخالص 
الهيدروكربونات من التكوينات تحت 

السطحية 
GC00020482012/08/042026/07/24

GC00020492012/07/092025/10/22تركيبات إكتيناسيدينم ت خ/ب/155298/2005

حفاز لتفاعل فيشر-تروبش التخليقي م ت خ/ب/163325/2004
GC00020502012/11/182024/03/23وطريقة النتاج الهيدروكربون

إزالة سوائل من غاز طبيعي من تيار غاز م ت خ/ب/173208/2004
GC00020512012/04/302024/02/08طبيعي غازي

GC00020522012/04/302026/12/05طريقة ووسيلة تصوير كهرومغناطيسيةم ت خ/ب/187351/2006
GC00020532012/04/302026/12/12نظام وطريقة لمعالجة بئرم ت خ/ب/197405/2006
GC00020542012/04/302027/11/09إنشاء مرحلي لمضخة كهربائية مغمورةم ت خ/ب/209445/2007

14
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سارية لغايةتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم

استخدام مادة مركبة كحاجز لمائع في م ت خ/ب/219635/2007
GC00020552012/04/302027/12/04ظروف منخفضة درجة الحرارة

تعديل قابلية انسياب مادة مرنة لزجة م ت خ/ب/225502/2005
GC00020562012/04/302025/12/11خافضة للتوتر السطحي

GC00020572012/04/282025/12/13مرآب لساحات االنتظارم ت خ/ب/235526/2005

أجهزة وطرق لتمديد بطانات في آبار م ت خ/ب/2411726/2008
GC00020582012/08/042028/09/15ذات امتداد بعيد

GC00020592012/07/142023/06/22وحدة تبادل حراري متعددة الخدماتم ت خ/ب/252728/2003
GC00020602012/05/282025/10/03عملية لبلمرة أوليفينات في طور الغازم ت خ/ب/265233/2005

تشكيالت وطرق التحكم في RVP م ت خ/ب/279349/2007
C5+ لنواتج تكثيفGC00020612012/04/282027/10/26

GC00020622012/07/172027/04/22عملية إلنتاج بارا-زيلينم ت خ/ب/288203/2007

جهاز احتراق ُينتج الهيدروجين وُيعيد م ت خ/ب/296032/2006
GC00020632012/05/292026/03/31استعماَل ثاني أكسيد الكربون الملتَقط

GC00020642012/07/182026/10/08نظام إضاءة للطوارئ ووحدة إنارةم ت خ/ب/307036/2006

خواص محسنة لتراكيب بوليمرية مطاطية م ت خ/ب/3110039/2008
GC00020652012/10/122028/01/27معالجة بالبيروكسيد

م ت خ/ب/326564/2006
تحويل مركبات أولفينية إلى أوليجومرات 
في ظل وجود منشط مخفف يحتوي على 

فلز
GC00020662012/09/162026/07/11

عملية لتحضير مالط كبريتي أو تركيبة من م ت خ/ب/337349/2006
GC00020672012/09/162026/12/05مالط كبريتي وركام

التحويل الحفزي للمونومرات األوليفينية م ت خ/ب/347243/2006
GC00020682012/09/162026/11/19إلى أوليجومرات

سخانات بدرجة حرارة محدودة تستخدم م ت خ/ب/354572/2005
GC00020692012/08/042025/04/22لتسخين تكوينات أرضية تحت سطحية

طريقة وأداة لغلق فجوة مملوءة بشكل م ت خ/ب/365517/2005
GC00020702012/08/042025/12/13غير كامل بمادة للصب

GC00020712012/07/212026/01/27عبوات ألنواع التدخينم ت خ/ب/375733/2006

استرجاع هيدروكربونات من تشكيلة طبقية م ت خ/ب/381524/2001
GC00020722012/05/082021/07/23تحتوي على كيروجين في الموقع

GC00020732012/05/282027/04/17طريقة وجهاز إلنتاج حديد مختزل مباشرةم ت خ/ب/398171/2007
GC00020742012/08/042028/04/18نظام وطريقة لعمليات اإلنتاج بحقل نفطم ت خ/ب/4010619/2008

وصلة مخروطة أنبوبية تحتوي على م ت خ/ب/412419/2003
GC00020752012/04/302022/12/31مساحات عازلة مع تمطط بالستيكي

GC00020762012/04/302027/10/27طريقة لتمليط حفر اآلبار باألسمنتم ت خ/ب/429363/2007
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لوحة، صندوق ونظام تهوية، لوحة عزل م ت خ/ب/435860/2006
GC00020772012/08/042026/02/20وطريقة تصنيع لوحة وصندوق لتهوية

م ت خ/ب/449051/2007

تقنية تشتيت متعدد أولفين 
 polyolefin dispersion

technology تستخدم لرمل مطلي 
resin coated sand براتنج

GC00020782012/09/152027/09/10

نظم وطرق تستخدم الياف ضوئية في م ت خ/ب/454711/2005
GC00020792012/04/302025/05/27انبوبة لولبية

م ت خ/ب/467467/2006
طريقة، نظام وجهـاز تخـزين بـرامـج 

لمحاكاة مكمن باسـتخدام دفع الغاز 
الـذائب فـي الـزيت الثقيـل

GC00020802012/08/042026/12/19

طريقة ونظام لفصل تيار منصرف من م ت خ/ب/474355/2005
GC00020812012/05/292025/02/28مفاعل أوليغمرة

م ت خ/ب/488083/2007
طريقة لتحديد إسهامات آبار مستقلة و/أو 
أجزاء من بئر في إنتاج مجموعة آبار و/أو 

أجزاء من بئر
GC00020822012/10/082027/04/06

GC00020832012/07/292028/01/01نشر جابيونم ت خ/ب/499894/2008
GC00020842012/08/262029/06/23طريقة لتوجيه مسار مكالمة هاتفيةم ت خ/ب/5013774/2009
GC00020852012/04/302028/10/21نسخة معدلة من إطار توزيع ضوئي لإلدارةم ت خ/ب/5111996/2008
GC00020862012/05/022027/04/03طبقة صقل غير الصقةم ت خ/ب/528077/2007

تركيبات وطرق لعمل تعديل انتقائى م ت خ/ب/531213/2001
GC00020872012/05/092021/03/10لسماحية التكوينات تحت سطح األرض

GC00020882012/08/252024/09/27جهاز استنشاق متعدد الجرعاتم ت خ/ب/543845/2004

طريقة إدراج إطار إدارة حقل لتحسين م ت خ/ب/558476/2007
GC00020892012/09/162027/06/09تطوير الحقل والتخطيط والعمليات

GC00020902012/10/112027/11/13نظام إلدارة حقل النفطم ت خ/ب/569496/2007

نظام تكييف هواء يستخدم وسيلة تبريد م ت خ/ب/5710068/2008
GC00020912012/08/112028/01/29مخفضة للرطوبة

GC00020922012/08/112028/01/29وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة لتدفئة نطاقيةم ت خ/ب/5810066/2008
GC00020932012/08/112028/01/29وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة لتدفئة نطاقيةم ت خ/ب/5910067/2008

م ت خ/ب/6010203/2008
جهاز لحماية طرف أنثى لمكوِّن وصلة 
أنبوبية ملولبة مزوَّدة بمكبح مضاد لفك 

القالووظ
GC00020942012/08/112028/02/22

GC00020952012/10/112028/04/02نظام وطريقة إلجراء تقسيم متعدد الحجمم ت خ/ب/6110483/2008

مركبات ثالثية الحلقات تحتوي على م ت خ/ب/6210613/2008
GC00020962012/09/162028/04/15النيتروجين واستخداماتها
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م ت خ/ب/6311186/2008

تحديد خواص خزان متصدع وعمل 
نموذج لشبكة تصدعات منفصلة بدمج 
تباين الخواص الزلزالية مع بيانات سجل 

صور البئر

GC00020972012/09/162028/06/27

مشتقات كوينازولين دايون، تحضيرها م ت خ/ب/6411850/2008
GC00020982012/09/162028/10/10وإستخدامها العالجى

نظام وطريقة إلجراء عمليات إنتاج في م ت خ/ب/6511888/2008
GC00020992012/08/112028/10/10حقل نفط

GC00021002012/09/162028/10/14عملية إلنتاج اإليثينم ت خ/ب/6611935/2008

نظام شبكات االتصال الهوائي واستخدام م ت خ/ب/673715/2004
GC00021012012/09/162024/08/07البروتوكوالت

قرص غير متلف للتحكم في فقد المائع م ت خ/ب/682375/2002
GC00021022012/08/112022/12/13وطريقة الستخدامه

GC00021032012/05/282026/09/24مبادل حراريم ت خ/ب/696963/2006
GC00021042012/05/282025/11/07جهاز طرد مركزي به طبقة مسامية متصلةم ت خ/ب/705341/2005

وسيلة خلط مائع بداخل مفاعل أو مدمجة م ت خ/ب/717119/2006
GC00021052012/05/282026/10/27معه

جهاز نفثي للبئر للتصدع بالهيدروجين م ت خ/ب/7210564/2008
GC00021062012/09/162028/04/08ومسح البئر

أداة بئر نافورية الستخالص النفط من م ت خ/ب/7311256/2008
GC00021072012/09/162028/07/07اآلبار

GC00021082012/09/162029/10/18المّساح اآللي م ت خ/ب/7414518/2009

م ت خ/ب/7514585/2009
طريقة إلنتاج هيكل واقي من الرصاص 

والقذائف، والهيكل الواقي من الرصاص 
والقذائف

GC00021092012/09/162029/10/27

GC00021102012/11/182023/10/14عملية لتحفيز التصدّع لخزانات الكربوناتم ت خ/ب/762976/2003

تحميض قالب تكوينات متباينة ذات م ت خ/ب/775035/2005
GC00021112012/11/062025/08/13إنفاذية عالية

GC00021122012/09/162025/08/23نظام اتصال في موقع بئرم ت خ/ب/785070/2005
GC00021132012/11/062025/08/30طرق للتحكم في فقد المائعم ت خ/ب/795097/2005

إضافات لمائع تصديع مكونة من خليط م ت خ/ب/805151/2005
GC00021142012/09/162025/09/11جاف

وحدة وعملية متكاملة لضغط وتبريد م ت خ/ب/815618/2005
GC00021152012/11/182025/12/25وتنقية الهواء

GC00021162012/11/182026/01/03نظام تجميع نفايات بقارنة مطورةم ت خ/ب/825663/2006

طريقة وجهاز لقياس قابلية ابتالل م ت خ/ب/836305/2006
GC00021172012/09/162026/05/22التكوينات الجيولوجية
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طريقة وجهاز إلرسال أو إستقبال معلومات م ت خ/ب/846682/2006
GC00021182012/09/162026/07/28ما بين معدات أسفل الحفرة والسطح

م ت خ/ب/856869/2006
ارتباط جديد بين األجوميالتين ومثبط 
إلعادة امتصاص النورأدرينالين، وتركيبة 

صيدالنية تحتوي عليه
GC00021192012/08/282026/09/05

م ت خ/ب/867664/2007
طرق لمعالجة تكوينات تحت أرضية 
بموائع معتمدة على مركبات عديدة 

السكريات غير متجانسة
GC00021202012/11/062027/01/23

GC00021212012/09/162027/04/02طريقة اللكلة البارافينم ت خ/ب/878064/2007

صناديق لمخارج مرافق مزودة باطار م ت خ/ب/889506/2007
GC00021222012/08/282027/11/18للغطاء

GC00021232012/08/282027/11/20مجمع مبانم ت خ/ب/899533/2007
GC00021242012/11/182027/12/28وسيلة نزولم ت خ/ب/909847/2007

نظام وطريقة إلجراء عمليات محاكاة في م ت خ/ب/9110060/2008
GC00021252012/09/162028/01/29حقل نفط

طريقة وجهاز لتسجيل أداء بئر حيث يتم م ت خ/ب/9210211/2008
GC00021262012/09/162028/02/25نقل البيانات بعمود أنابيب

GC00021272012/09/162028/04/02تركيبة بولي بروبيلينم ت خ/ب/9310292/2008

جهاز لتغيير معدل النابض المؤثر م ت خ/ب/9410306/2008
GC00021282012/10/082028/03/07لالستخدام في الُمشغِّالت الِرِقية

GC00021292012/09/162028/03/18عملية إلزالة مركبات تمزيق الغدد الصماءم ت خ/ب/9510394/2008

بطانة مضادة للبلى قابلة للتشوه/ قابلة م ت خ/ب/9611339/2008
GC00021302012/08/282028/07/18للنفخ

GC00021312012/10/082028/08/26مطرقة مغنطيسيةم ت خ/ب/9711606/2008
GC00021322012/10/082028/11/29حامل دعامةم ت خ/ب/9812293/2008
GC00021332012/11/182028/09/13مبخر ذي مراحل ومض متعددةم ت خ/ب/9911718/2008

صمام ذو مكبس موضوع داخل جدار م ت خ/ب/10010260/2008
GC00021342012/09/252028/03/01خارجي

GC00021352012/09/152026/01/24طريقة إلنتاج تيتانيومم ت خ/ب/1015716/2006

م ت خ/ب/1027091/2006
طريقة لزيادة كفاءة منشأة موحدة لتوليد 
القدرة تعمل بالغاز والبخار مزودة بدورة 

متكاملة لتحويل الوقود إلى غاز
GC00021362012/11/192026/10/27

GC00021372012/09/152028/03/28مشتقات إيميدازوليدينونم ت خ/ب/10310488/2008

عملية لتحضير بوليمرات بوليمرات م ت خ/ب/1045816/2006
GC00021382012/09/152026/02/14تساهمية -1 أولفين

GC00021392012/09/012025/12/04مشتقات كوينازولين MTKIم ت خ/ب/1055464/2005
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GC00021402012/11/192027/12/28آلية تنكيس لجهاز تشكيل أواني زجاجيةم ت خ/ب/1069771/2007
GC00021412012/11/192026/02/17وصلة أنبوبيـةم ت خ/ب/1075828/2006

جهاز لتحديد خصائص سائل متعدد م ت خ/ب/1081231/2001
GC00021422012/11/182021/03/13االطوار ذو شكل موصل ومتصل

GC00021432012/11/182025/06/03انبوب صب بوعاء لصهر المعادنم ت خ/ب/1094740/2005

سبائك من الصلب رباعية االطوار عالية م ت خ/ب/1105636/2005
GC00021442012/11/182025/12/27القوة

م ت خ/ب/1119822/2007
جهاز لحمايه نهاية ذكرية لمكون وصلة 
انبوبية مسننة وله مواضع مفتوحة ومغلقة 
وطرق مصاحبة لهذا الجهاز وأالت تركيب

GC00021452012/11/182027/12/28

GC00021462012/11/062028/01/11موائع حفرة البئر للحفر المغلفم ت خ/ب/1129932/2008

مضادات مستقبل هرمون الثيرويد هرمون م ت خ/ب/1136611/2006
GC00021472012/09/082026/07/18الغدة الدرقية

GC00021482012/09/082028/08/09مشتقات أميد بيبرازينم ت خ/ب/11411483/2008
GC00021492012/09/242028/02/01مركبات ثالثية دائرية, تركيبات, وطرقم ت خ/ب/11510086/2008
GC00021502012/09/242028/02/01مركبات ثالثية دائرية, تركيبات, وطرقم ت خ/ب/11610084/2008

مركبات -2 بيريدين 2-- يل أمينو - م ت خ/ب/1172454/2003
GC00021512012/09/242023/01/21بيريدو ]d 3- ،2[ بيريميدين 7-- ون

طريقة ووحدة صناعية لنقل مواد صلبة م ت خ/ب/1183442/2004
GC00021522012/09/092024/05/07دقيقة الحبيبات

GC00021532012/09/092028/12/13مواد حشو دعمي واستخداماتهام ت خ/ب/11912385/2008

عملية إلسالة الغاز الطبيعي وانتاج م ت خ/ب/1202291/2002
GC00021542012/06/222022/10/25الهيدروكربونات

طريقة لتحضير زيت غاز مزال منه الشمع م ت خ/ب/1212513/2003
GC00021552012/06/222023/02/24حفزيا أو مكون لمزج زيت الغاز

أكسدة طور سائل بتوزيع مادة تفاعل م ت خ/ب/1225095/2005
GC00021562012/09/162025/08/30محسنة

أغشية وطرق تفيد في استخدامات المواد م ت خ/ب/1236777/2006
GC00021572012/09/162026/08/15الكاوية

مركبات بيريميديل سيكلو بنتان كمثبطات م ت خ/ب/12411234/2008
AKT إلنزيم الكيناز البروتينيGC00021582012/06/192028/07/04

م ت خ/ب/12510804/2008
فرن حلقي يحتوي على تجاويف خبز 

بنسبة امتداد أفقية كبيرة وطريقة لخبز مواد 
كربونية فيه

GC00021592012/06/222028/05/12

أفران حلقية مزودة بوصالت تمدد محسنة م ت خ/ب/1266549/2006
GC00021602012/06/222026/07/09وأنواع من الطوب مصممة لبنائها
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وسيلة لتداول وعاء إلكتروليتي إلنتاج م ت خ/ب/1274022/2004
GC00021612012/06/222024/11/23األلومنيوم

GC00021622012/11/182024/11/19نظام من أجل توصيل عمودين في النقلم ت خ/ب/1284004/2004
GC00021632012/09/162028/01/15قلب متزامن لفترة التراخيم ت خ/ب/1299970/2008

نظام إلنتاج بوليستر يستخدم عجينة م ت خ/ب/13010289/2008
GC00021642012/09/242028/03/04ساخنة في منطقة أسترة

سرير آلي لتسوية أغطية السرير الخاصة به م ت خ/ب/13114638/2009
GC00021652012/09/122029/11/03بطريقة آلية

عامود صينية وطريقة للتحول الكتلي في م ت خ/ب/1325548/2005
GC00021662012/09/152025/12/18عامود صينية

وصلة أنبوبية ذات أسالك تتضمن قوارن م ت خ/ب/1332682/2003
GC00021672012/09/152023/05/27حاثة لحلقة التيار

GC00021682012/09/152027/07/20جهاز تمرين لمركبات نقل الركابم ت خ/ب/1348745/2007

مركبة نظيفة ذاتية الدفع للنقل الثقيل، م ت خ/ب/13511099/2008
GC00021692012/06/222028/06/20للعمل بالتحديد فى الموانى

طريقة لتحضير حبوب راتنج يحتوي على م ت خ/ب/1369023/2007
GC00021702012/09/292027/09/07مركب طارد للحشرات

GC00021712012/09/152027/10/19وسيلة بحاضن لتثبيت ألواح وعنصر فصلم ت خ/ب/1379271/2007

محامل منزلقة للهندسة اإلنشائية ومواد م ت خ/ب/13811322/2008
GC00021722012/09/152028/07/15لذلك

وصالت أنابيب خارجية متصلة لولبيًا م ت خ/ب/1393054/2003
GC00021732012/11/182023/11/29مطورة

GC00021742012/11/182027/12/04عنصر اختبار التحميلم ت خ/ب/1409638/2007
GC00021752012/11/082028/06/28توصيالت لعناصر أنبوبية قابلة للتمددم ت خ/ب/14111198/2008

م ت خ/ب/1428017/2007
عملية نزع هيدروجين جزئية محفزة بشكل 

غير متجانس لهيدروكربون واحد على 
األقل يراد نزع الهيدروجين منه

GC00021762012/09/032027/03/25

حجرة اإلطفاء الذاتية الطفاء حرائق ابار م ت خ/ب/1437575/2007
GC00021772012/11/202027/01/06النفط والغاز

م ت خ/ب/14410846/2008
عملية لتحضير الحبيبات المبنية على 
بوليمرات البالستك الحرارى القابلة 

للتمدد والمنتج ذو العالقة
GC00021782012/10/072028/05/17

م ت خ/ب/14511176/2008
جهاز ، طريقة و برنامج منتج للتحكم آلي 
مباشر و كسر أداة غلق غاز في مضخات 

غواصة كهربائية 
GC00021792012/10/072028/06/27

GC00021802012/10/072028/03/11جهاز قياس تدفقم ت خ/ب/14610360/2008
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مبادل حراري من النوع اللوحي لمفاعل م ت خ/ب/1477214/2006
GC00021812012/11/262026/11/14كيميائي ثابت الحرارة

م ت خ/ب/1489078/2007
طريقة إلنتاج رواسب هيدروكربون تحت 

األرض من تكوين أرضي باستخدام تفسير 
َدة الصدوع متضمنا تعقب الصدوع المخدَّ

GC00021822012/10/112027/09/14

م ت خ/ب/14910173/2008
تشكيالت وطرق لمعالجة غاز الوقود من 
خالل اإلزالة الكلية للكبريت والتشبع 

باألوليفينات
GC00021832012/09/152028/02/15

التقنية الجديده لألجبان من االنواع م ت خ/ب/1505162/2005
GC00021842012/11/262025/09/13التقليدية

دليـل حلـقة رقـبة لماكينة صـناعـة أواني م ت خ/ب/1515646/2006
GC00021852012/10/102025/12/31زجاجـية

تكوين مركبات ثالثية االصل حفزيًا من م ت خ/ب/1523880/2004
GC00021862012/12/312024/10/10مونومرات اوليفين

GC00021872012/10/142026/03/17طريقة لتشغيل مفاعل مالط ثالثي االطوارم ت خ/ب/1535967/2006
GC00021882012/10/142026/03/17طريقة لتشغيل مفاعل بطبقة مائعم ت خ/ب/1545969/2006

عملية تحويل هيدروكربون تشتمل على م ت خ/ب/1559785/2007
GC00021892012/10/142027/12/28نظام تفاعل بالتمرير الجانبي المتتالي

وسيلة للحد من حدوث التسرب في خلية م ت خ/ب/1562968/2003
GC00021902012/10/152023/10/11إلكتروليتية

GC00021912012/10/152028/06/24عملية عالية القص إلنتاج كلوروبنزينم ت خ/ب/15711139/2008
GC00021922012/10/152028/06/24عملية عالية القص إلنتاج سيكلو هكسانم ت خ/ب/15811140/2008

نظام وعملية عاليان القص إلنتاج أنهيدريد م ت خ/ب/15911142/2008
GC00021932012/10/152028/06/24أسيتيك

نظام وعملية إلنتاج داي أيزو سيانات م ت خ/ب/16011147/2008
GC00021942012/10/152028/06/24تولوين 

عملية قص عالي إلنتاج هيدرو فوق م ت خ/ب/16111148/2008
GC00021952012/10/152028/06/24أكسيد الكيومين

نظام وعملية إلنتاج منتج سائل من غاز م ت خ/ب/16211165/2008
GC00021962012/10/152028/06/24خفيف

نظام وعملية إلنتاج أنيلين وتولوين داي م ت خ/ب/16311167/2008
GC00021972012/10/152028/06/24أمين

نظام وعملية إلنتاج أحماض البنزويك م ت خ/ب/16411168/2008
GC00021982012/10/152028/06/24وأحماض الفثاليك

GC00021992012/10/152028/06/24نظام وعملية إلجراء ألكلةم ت خ/ب/16511170/2008
GC00022002012/10/212028/06/09عملية لتنقية هيدروكربوناتم ت خ/ب/16611005/2008
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GC00022012012/11/052026/12/23عملية لمعالجة البروبين باإليبوكسيدم ت خ/ب/1677531/2006

م ت خ/ب/16810835/2008

عملية إزالة CO2، N2، أو H2S من 
خالئط الغاز عن طريق االمتزاز المتأرجح 
باستخدام وحدات تالمس ممتزة ذات 

مسامية متوسطة منخفضة

GC00022022012/11/062028/05/16

GC00022032012/11/062027/10/26وسيلة لمنع انفجار عنصر بمحول كهربائيم ت خ/ب/1699354/2007
GC00022042012/11/062028/08/31عملية بلمرة في طور المالطم ت خ/ب/17011640/2008
GC00022052012/11/062028/08/31عملية بلمرة في طور المالطم ت خ/ب/17111639/2008
GC00022062012/11/062028/04/02طريقه ونظام الدارة المعلوماتم ت خ/ب/17210367/2008
GC00022072012/11/062027/01/14نظام مرئي متحرك للمركباتم ت خ/ب/1737604/2007

م ت خ/ب/1747432/2006
عملية إلنتاج منتج في طور مكثف من 
واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في 

طور الغاز
GC00022082012/11/062026/12/16

GC00022092012/11/062026/12/16عملية ادخال مجموعة كربونيلم ت خ/ب/1757430/2006
GC00022102012/11/062026/11/21عمليــة النتاج اوليفيناتم ت خ/ب/1767256/2006
GC00022112012/11/062026/11/21عملية النتاج االيثيلينم ت خ/ب/1777255/2006
GC00022122012/11/122028/11/17جهاز وطريقة للتحكم بضاغطم ت خ/ب/17812182/2008
GC00022132012/07/262029/09/29مجمع شمسيم ت خ/ب/17914398/2009
GC00022142012/11/132027/03/16طريقة وجهاز لقراءة المعلومات بصريًام ت خ/ب/1807937/2007

عملية للتكسير بالهيدروجين واألزمرة م ت خ/ب/18111678/2008
GC00022152012/11/142028/09/08بالهيدروجين لخام تغذية برافيني

طريقة لبدء عملية إلنتاج هيدروكربونات م ت خ/ب/1827346/2006
GC00022162012/11/142026/12/05من غاز تخليق

GC00022172012/11/142026/07/17طريقة لبدء عملية تخليق هيدروكربونيم ت خ/ب/1836599/2006

مجموعة فتحة تفتيش واألسلوب المتعلق م ت خ/ب/1845640/2005
GC00022182012/11/142025/12/30بها

GC00022192012/12/052027/10/26توفير مصفوفة استشعارم ت خ/ب/1859353/2007
GC00022202012/12/052027/10/29مضخة كهربائية قابلة للتشغيل المغمورم ت خ/ب/1869386/2007
GC00022212012/12/052028/05/20عملية لتحويل زيوت ثقيلة بالهيدروجينم ت خ/ب/18710874/2008
GC00022222012/12/092027/05/25إنتاج غاز تصنيع واستخدامهم ت خ/ب/1888391/2007

م ت خ/ب/1896646/2006

 well تشكيل نموذج لبئر
modeling يقترن باستخالص 
extraction الهيدروكربونات 

hydrocarbons من التكوينات 
 subsurface تحت السطحية

formations

GC00022232012/12/092026/07/24
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انعكاس تكراري لبيانات من مصادر م ت خ/ب/1909136/2007
GC00022242012/12/092027/09/23جيوفيزيائية آنية

GC00022252012/12/092029/03/17طريقة فعالة لقلب بيانات جيوفيزيائيةم ت خ/ب/19113078/2009

تخفيف موجة سطحية في أوساط غير م ت خ/ب/19213130/2009
GC00022262012/12/092029/03/24متجانسة حيزيًا

GC00022272012/12/092025/07/09طرق إلزالة مركبات تحتوي على الكبريتم ت خ/ب/1934895/2005
GC00022282012/12/102027/03/06طريقة للضبط والمراقبـةم ت خ/ب/1947900/2007

م ت خ/ب/1959517/2007
نعل أحذية مقاوم للماء ويسمح بنفاذ 
البخار وحذاء يستخدم فيه هذا النعل 
وطريقة لصنع هذا النعل وهذا الحذاء

GC00022292012/12/102027/11/19

عملية إنتاج هيدروكربونات عطرية مضاف م ت خ/ب/1965568/2005
GC00022302012/12/162025/12/20إليها مجموعة ألكيل من ميثان

تنقية الجسم المضاد باستخدام م ت خ/ب/19712054/2008
GC00022312012/12/262028/10/28كروماتوجراف التبادل الكاتيوني

سماد مغلف ذي انبعاث مقنن للمكون م ت خ/ب/1986442/2006
GC00022322012/12/172026/06/16الفعال وعملية إلنتاجه

م ت خ/ب/19910719/2008
مركبات، وتركيبات تشتمل علي مثل هذه 
المركبات، وطرق عالج السرطان وأمراض 

المناعة الذاتية باستخدام هذه المركبات
GC00022332012/12/262028/04/29

عملية إنتاج هيدروكربونات عطرية من م ت خ/ب/2005565/2005
GC00022342012/12/192025/12/19ميثان

GC00022352012/12/192025/12/19عملية إنتاج هيدروكربونات سائلة من ميثانم ت خ/ب/2015564/2005
GC00022362012/12/192028/03/22نظام وطريقة إلرسال طلب وإدارة حملم ت خ/ب/20210428/2008
GC00022372012/12/192028/04/02تجهيزة قضيب توصيل للتوزيع الكهربائي م ت خ/ب/20310438/2008

م ت خ/ب/2043464/2004
تركيب عامل حفاز وعملية أكسدة انتقائية 

لاليثان و / أو اإلثيلين للحصول على 
حمض الخليك

GC00022382012/12/232024/05/14

نظام وطريقة لتنسيق وجعل عمليات الغاز م ت خ/ب/2058212/2007
GC00022392012/12/232027/04/23الطبيعي المسال LNG أفضل ما يمكن

GC00022402012/12/232028/07/18تركيبة جديدة لطالء من الجلم ت خ/ب/20611341/2008

م ت خ/ب/20710268/2008
طريقة لمعالجة مركبات عضوية موجودة 

في ماء الصرف، جهاز ونظام لذلك ونظام 
bitumen لجمع القار

GC00022412012/12/232028/04/02

أداة إلزالة غالف خشن تستخدم في م ت خ/ب/20812586/2008
GC00022422012/12/222028/12/29حفرة بئر
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جهاز لتجفيف بقايا الطعام أو المواد م ت خ/ب/2095806/2006
GC00022432012/12/292026/02/12الرطبة

م ت خ/ب/2107720/2007

مشتقات -N أريل مخلط كربوكساميد 
ثالثية الحلقات محتوية على وحدة 
بنزيميدازول، تحضيرها وإستخدامها 

العالجي

GC00022442012/12/312027/02/02

عملية لتحضير منتجات تحتوي على م ت خ/ب/2118118/2007
GC00022452012/12/312027/04/10مجموعة كربونيل

عملية لتحويل غاز التخليق إلى مواد م ت خ/ب/2128417/2007
GC00022462012/12/312027/05/29تحتوي على األكسجين

تحديد معلومات مائع و/أو خزان م ت خ/ب/21310184/2008
GC00022472012/12/312028/02/17باستخدام إكمال بواسطة أجهزة قياس

GC00022482012/09/302025/09/25مخرج الهرب السريع م ت خ/ب/2145211/2005



الصفحات األولى
لبراءات االختراع الممنوحة 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002035: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36446/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12522/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[

 أمريكا         21/12/2007 16246     
روبرت  -2 ووجسيتش ويكزالكووسكي، -1:  المخترعون] 72[

 هيجبي. دبليو
 901  8ذا افنيو فيالدلفيا جيار كوربوريشن،:   مالك البراءة] 73[

، بينسلفانيا، 19406،  كينق اوف بروسيا، 100سويت، ايست
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 لي الشواف سعود محمد ع: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 3/04 

 :المراجع ] 56[
- US 6190033 81 (RICKMAN et al.) 20 February 
2001 
- US 5198156 A (MIDDLETON et al.) 30 March 
1993  
- US 5904423 A (FORSCHNER et al.) 18 May 
1999 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 دفاعة ذات سطح انسياب غازي] 54[
يتعلق هذا االختراع بتركيبة دفاعة تتضمن عمود إدارة وعدة مغارف مباعدة حول عمود اإلدارة بشكل محيطي،    :الملخص ] 57[

وتتضمن كل مغرفة جزء علوي للريشة، وجزء سفلي للريشة يكونا مباعدين عن بعضهما البعض عند الحواف األمامية وموصولين عند 
ويتعلق هذا  .حواف الداخلية وضلع يمتد إلى الخلف من الحواف الداخلية، وتقرن كل مغرفة بعمود اإلدارة عن طريق االتصال عند الضلعال

االختراع بنظام وطريقة لخلط الغاز أو السائل في سائل يتضمنا وعاء الحتواء سائل، عمود إدارة يمتد في الوعاء وتركيبة دفاعة معدَّة 
مود اإلدارة، لتنغمر تحت سطح السائل ولتشتمل على عدة مغارف وتتضمن كل مغرفة جزء علوي للريشة وجزء سفلي لتدور حول ع

للريشة مباعدين عن بعضهما البعض عند الحواف األمامية وموصولين عند الحواف الداخلية وضلع يمتد إلى الخلف من الحواف الداخلية 
 .يق االتصال عند الضلعبحيث تقرن كل مغرفة بعمود اإلدارة عن طر
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فيليب  -3 ،زيـبـيـنج شان -2 ،زينجتاو جاو -1:  المخترعون] 72[

 انجفاين . جيه
برود  1515، . ايه بي بي لوموس جلوبال انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحده االمريكية، نيوجيرسي، 07003، بلومفيلد، ستريت
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 29/00, 35/00, 23/70, 23/38, 21/08; 
C10G 47/14, 45/62 

 :المراجع ] 56[
- W0 2004/052537 A (ABB LUMMUS GLOBAL 
INC) 24 June 2004  
- WO 01/17901 A (TECHNISCHE 
UNIVERSITEIT DELFT; ABB LUMMUS 
GLOBAL, INC; SHAN,  ZHIPING) 15 March 
2001  
- WO 03/045548 A (ABB LUMMUS GLOBAL 
INC) 05 June 2003  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 حفاز معالجة هيدروجينية محسن به زيوليت وله مسامية متوسطة عالية] 54[
حفاز معالجة هيدروجينية محسن به زيوليت وله مسامية متوسطة عالية  الملخص  يتعلق االختراع الراهن بحفاز  :الملخص ] 57[

catalyst  يستخدم في عملية تحويل هيدروكربونيhydrocarbon conversion  عنصر واحد  (1)يشتمل على المكونات الثالثة التالية
 microporousنوع واحد على األقل من زيوليت دقيق المسام  hydrogenation ،(2)جة على األقل به مجموعة وظيفية مهدر

zeolite أكسيد غير عضوي غير بلوري مسامي  (3)، وporous,noncrystalline inorganic oxide  به مسام متوسط الحجم
mesopores  مترابطة بينياً بشكل عشوائي وله انعكاس أشعة سينيةx-ray reflection 2.5درجة إلى  0.5يتراوح من  ?2زاوية ب 

 .درجة
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C10G 47/14, 45/62 

 :المراجع ] 56[
- W0 2004/052537 A (ABB LUMMUS GLOBAL 
INC) 24 June 2004  
- WO 01/17901 A (TECHNISCHE 
UNIVERSITEIT DELFT; ABB LUMMUS 
GLOBAL, INC; SHAN,  ZHIPING) 15 March 
2001  
- WO 03/045548 A (ABB LUMMUS GLOBAL 
INC) 05 June 2003  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 حفاز معالجة هيدروجينية محسن به زيوليت وله مسامية متوسطة عالية] 54[
حفاز معالجة هيدروجينية محسن به زيوليت وله مسامية متوسطة عالية  الملخص  يتعلق االختراع الراهن بحفاز  :الملخص ] 57[

catalyst  يستخدم في عملية تحويل هيدروكربونيhydrocarbon conversion  عنصر واحد  (1)يشتمل على المكونات الثالثة التالية
 microporousنوع واحد على األقل من زيوليت دقيق المسام  hydrogenation ،(2)جة على األقل به مجموعة وظيفية مهدر

zeolite أكسيد غير عضوي غير بلوري مسامي  (3)، وporous,noncrystalline inorganic oxide  به مسام متوسط الحجم
mesopores  مترابطة بينياً بشكل عشوائي وله انعكاس أشعة سينيةx-ray reflection 2.5درجة إلى  0.5يتراوح من  ?2زاوية ب 

 .درجة
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002037: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33729/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2151/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/07/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          02/08/2001 09/920.981     
ديكينسون . كورتيس دي -2 حسان طاهري، -1:  المخترعون] 72[
 جاكوبسون. بول ايه -3 ،
 200بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك ، :   مالك البراءة] 73[

واليات ال ،60601، إلينوي، شيكاغو، إيست راند لوف درايف
 ميركيةاألمتحدة ال
 د محمد علي الشواف سعو: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/06; C07C 51/215, 51/25 

 :المراجع ] 56[
- EP 1033167A (BASF AG ) 06 September 2000 
- JP 61054229 A (MITSUBISHI HEAVY IND 
LTD ) 18 March 1986 
- GB 2040432 A (HISAKA WORKS LTD ) 28 
August 1980 
 

 
 محمد السماعيل:  الفاحص

 مفاعالت تدفقية لتفاعالت تحويل كيميائية باستخدام حفازات غير متجانسة] 54[
طاردة للحرارة  كيميائيةفي انظمة معالجة تشمل تفاعالت تحويل  الستخدامهيتعلق االختراع الراهن بجهاز محسن  :الملخص ] 57[

حافز  باستخدامطاردة للحرارة  كيميائيةمفاعالت تدفقية لتفاعالت تحويل ،  وبشكل أخص. لمركبات عضوية الى منتجات ذات قيمة أضافية
وتشمل المفاعالت التدفقية وفقاً لالختراع على مجموعة من المواسير . خط انتشار الحرارة  غير متجانس ثابت تحتوي على وسيلة لضبط

شعب توزيع دخول مهيأ لالتصال تدفقًي مع مشعب الحق م، المسورة يكون كل منها سطح خارجي مهيأ لتالمس مع وسط انتقال حراري 
من خالل قنوات مشكلة باستخدام مادة حفازية غير متجانسة توضع داخل كل ماسورة أثناء التشغيل في تسلسل من مناطق حفاز ذات طول 

اساسية للماسورة في مستوى مماثل أو مختلف على امتداد المحور الطولي للماسورة ويقاس داخل كل منطقة مقطع عرضي منتظم بصفة 
ويشمل تسلسل المناطق على منطقتين على األقل بحيث يكون لكل منطقة الحقة ، متعامد على المحور الطولي وبذلك يحدد حجم المنطقة

ذا ويتعلق وجه آخر لالختراع بعمليات تستخدم مفاعالت تدفقية من ه. مقطع عرضي أكبر او أصغر من ذلك للمنطقة السابقة المجاورة
 .على سبيل المثال التصنيع المتواصل ألنهيدريد المالئيك، القبيل
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002038: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35123/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7225/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         18/11/2005 11/282,424     
 3جونزاليز ،. مانويل إي - 2كوتس،. دون ام -1:  المخترعون] 72[
. جيمس بي - 5ليويلين،. بريان سي - 4هيرميس،. روبرت إي -

 بلويس
. انك. ايه.اس.شيفرون يو -1:  مالكو البراءة] 73[

-94583،  6001 سان رومان روود، كانيون  بولينقير،سانرومان
لوس االموس  - 2، ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  كاليفورنيا، 4289

اي بي ، /ال سي ، ال ال سي ، البوراتوري، ناشونال سيكيوريتي
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، نيو ميسيكو، 87545

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/13, E21B 43/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0194144 A1 (HALLIBURTON 
ENERGY SERV INC.) 08 September 2005  
 - US 2004/0149431 A1 (HALLIBURTON 
ENERGY SERVICES INC.) 05 August 2004   
- US 5927405 A (ABB VETCO GRAY INC.) 27 
July  1999   
- US 4417625 A (MOBELL BLOWOUT 
SERVICES LTD.) 29 November  1983 

 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 التحكم بالضغط داخل حيز حلقي لحفرة بئر] 54[
يتعلق االختراع الراهن بعملية لالستعاضة عن جزء على األقل من المائع الموجود داخل الحيز الحلقي لنظام أنابيب تغليف  :الملخص ] 57[

ئع الثاني مسبقاً لتزويد مقياس للتحكم بالضغط داخل الحيز الحلقي حيث يتم تسخين المائع ويتم اختيار الما .داخل حفرة بئر بسائل ثانٍ 
  .الموجود داخل الحيز
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002038: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35123/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7225/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         18/11/2005 11/282,424     
 3جونزاليز ،. مانويل إي - 2كوتس،. دون ام -1:  المخترعون] 72[
. جيمس بي - 5ليويلين،. بريان سي - 4هيرميس،. روبرت إي -

 بلويس
. انك. ايه.اس.شيفرون يو -1:  مالكو البراءة] 73[

-94583،  6001 سان رومان روود، كانيون  بولينقير،سانرومان
لوس االموس  - 2، ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  كاليفورنيا، 4289

اي بي ، /ال سي ، ال ال سي ، البوراتوري، ناشونال سيكيوريتي
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، نيو ميسيكو، 87545

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/13, E21B 43/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0194144 A1 (HALLIBURTON 
ENERGY SERV INC.) 08 September 2005  
 - US 2004/0149431 A1 (HALLIBURTON 
ENERGY SERVICES INC.) 05 August 2004   
- US 5927405 A (ABB VETCO GRAY INC.) 27 
July  1999   
- US 4417625 A (MOBELL BLOWOUT 
SERVICES LTD.) 29 November  1983 

 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 التحكم بالضغط داخل حيز حلقي لحفرة بئر] 54[
يتعلق االختراع الراهن بعملية لالستعاضة عن جزء على األقل من المائع الموجود داخل الحيز الحلقي لنظام أنابيب تغليف  :الملخص ] 57[

ئع الثاني مسبقاً لتزويد مقياس للتحكم بالضغط داخل الحيز الحلقي حيث يتم تسخين المائع ويتم اختيار الما .داخل حفرة بئر بسائل ثانٍ 
  .الموجود داخل الحيز
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 براءة اختراع ]12[
 0002039GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40209/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6016/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2005/02/29        2005-94996        
 كونيو جوتو  -2 ،ريويتشي ايماي -1:  المخترعون] 72[
، يك مانسمان اويل اند جاز فرانس فالور -1:  مالكو البراءة] 73[

 ،فرنسا، ايميري -اولنوي 59620 -رو اناتول فرانس 54
، تشوم-4كيتاهاما ، 33-5سوميتومو ميتال اندستريز، ليمتد ،  -2

 اليابان، اوساكا، شي-اوساكا، كو-تشو
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16L 15/04; C10M 105/22; C23C 22/07 

 :المراجع ] 56[
- JP 2004-53013 A (SUMITOMO METAL 
INDUSTRIES, LTD) 19 February 2004  
- JP 2003-42354 A (SUMITOMO METAL 
INDUSTRIES, LTD) 13 February 2003 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية] 54[
نة ويتم يتعلـق االختـراع الراهـن بوصلـة ملولبــة ألنابيـب فوالذية تـُستخدم في بئر زيت ويكون   :الملخص ] 57[ لها مقاومة تخدش محســَّ

حمايتها من الصدأ تشتمل على عضو ذكـري وعضو أنثـوي لكل منهمــا سطح تالمس يشتمل على جزء ملولب وجــزء تـالمـس معدنـي 
ة أو ويشتمل سطح التالمس لواحد على األقل من العضوين الذكري واألنثوي على طبقة سفلية من طليـة تزليق شبه صلب .غيـر ملولـب

سائلة لزجة تحتوي على األقل على شمع وملح فلز ترابي قلوي لحمض دهنـي وال تحتـوي علـى فلز ثقيل ضار مثـل الرصـاص وطبقـة 
 علويـة مـن طليـة صلبـة جافة يتـم تشكيلـها مـن تركيب طالء من راتنـج مائـي، تركيـب طـالء مـن نـوع المذيـب العضـوي أو تركيب طالء

 .اإلشعاع فوق البنفسجيللمعالجة ب
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002040: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33724/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5154/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 سويسرا          16/09/2004 01525/04     
 ريميجي تشور -2 هينز نيوهوف، -1:  المخترعون] 72[
براون بوفري الستوم تكنولوجي ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

 ،  سويسرابادن، 5400-اس اتش، 7ستريت 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01D 5/18, 5/22 

 :المراجع ] 56[
- US 5320485 A (BOURGUIGNON et al.) 14 June 
1994 
- US 2002/098078 A1 (BEECK ALEXANDER et 
al.) 25 July 
- US 5669759 A (BEABOUT et al.) 23 September 
1997 
- US 5350277 A (JACALA et al.) 27 September 
1994 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 كنة توربينية لها غطاء مبرد بواسطة مائعريشة لم] 54[
، وبصفة خاصة بريشة توربين )turbomachine blade )10يتعلق االختراع الراهن بريشة لمكنة توربينية  :الملخص ] 57[

turbine blade  خاصة بتوربين غازيgas turbine   . وتشتمل ريشة المكنة التوربينية المصممة وفقاً لالختراع على جذر ريشة
blade root )11 ( مزود بتيار تغذية لمائع تبريدcooling-fluid feed )12( طرف ريشة ،blade tip )13 ( يشكل مـع عنصـر غطاء

shroud element )14 .( ويـُرتب ممر تدفق خالليthroughflow passage ألقل واحد على ا)الذي يمتد في االتجاه الطولي ) 19
 shroudويـُشكل ممر تبريد الغطاء ). airfoil )15داخل سطح االنسياب الهوائي  blade longitudinal directionللريشة 

cooling passage )22 ( في عنصر الغطاءshroud element  على طول مقطعsection  من األخير على األقل، ويوصل ممر تبريد
، ويتدفق مائـع تبريد )أ19( throughflow passageبممر التدفق الخاللي ) 23 ،24( openingهذا بواسطة فتحة ) 22(لغطاء ا

cooling fluid  ويرتب عنصر لتوجيـه التدفق . هذا أثنـاء تشغيـل ريشة المكنة التوربينية) 22(خالل ممـر تبريد الغطـاءflow-
guiding element لتوجيه جزء على األقل من تيار تدفق مائع ) 32، 12ش – 31 – 1ش-31، 11د-31- 1د-31، 30(ل واحـد على األق

 .أو في تيار داخل إلى أو تيار خارج من ممر تبريد الغطاء/التبريد المتدفق خالل ممر تبريد الغطاء في ممر تبريد الغطاء و
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002040: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33724/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5154/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 سويسرا          16/09/2004 01525/04     
 ريميجي تشور -2 هينز نيوهوف، -1:  المخترعون] 72[
براون بوفري الستوم تكنولوجي ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

 ،  سويسرابادن، 5400-اس اتش، 7ستريت 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01D 5/18, 5/22 

 :المراجع ] 56[
- US 5320485 A (BOURGUIGNON et al.) 14 June 
1994 
- US 2002/098078 A1 (BEECK ALEXANDER et 
al.) 25 July 
- US 5669759 A (BEABOUT et al.) 23 September 
1997 
- US 5350277 A (JACALA et al.) 27 September 
1994 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 كنة توربينية لها غطاء مبرد بواسطة مائعريشة لم] 54[
، وبصفة خاصة بريشة توربين )turbomachine blade )10يتعلق االختراع الراهن بريشة لمكنة توربينية  :الملخص ] 57[

turbine blade  خاصة بتوربين غازيgas turbine   . وتشتمل ريشة المكنة التوربينية المصممة وفقاً لالختراع على جذر ريشة
blade root )11 ( مزود بتيار تغذية لمائع تبريدcooling-fluid feed )12( طرف ريشة ،blade tip )13 ( يشكل مـع عنصـر غطاء

shroud element )14 .( ويـُرتب ممر تدفق خالليthroughflow passage ألقل واحد على ا)الذي يمتد في االتجاه الطولي ) 19
 shroudويـُشكل ممر تبريد الغطاء ). airfoil )15داخل سطح االنسياب الهوائي  blade longitudinal directionللريشة 

cooling passage )22 ( في عنصر الغطاءshroud element  على طول مقطعsection  من األخير على األقل، ويوصل ممر تبريد
، ويتدفق مائـع تبريد )أ19( throughflow passageبممر التدفق الخاللي ) 23 ،24( openingهذا بواسطة فتحة ) 22(لغطاء ا

cooling fluid  ويرتب عنصر لتوجيـه التدفق . هذا أثنـاء تشغيـل ريشة المكنة التوربينية) 22(خالل ممـر تبريد الغطـاءflow-
guiding element لتوجيه جزء على األقل من تيار تدفق مائع ) 32، 12ش – 31 – 1ش-31، 11د-31- 1د-31، 30(ل واحـد على األق

 .أو في تيار داخل إلى أو تيار خارج من ممر تبريد الغطاء/التبريد المتدفق خالل ممر تبريد الغطاء في ممر تبريد الغطاء و
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 براءة اختراع ]12[
 0002041GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 35088/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10175/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2007/02/19            07102622.3     
 -3 فيليب جانسر، -2 ريني هيرسبيرجر، -1:  المخترعون] 72[

 وولفجانج ميلتز
، Lichtstrasse  35 نوفارتيس ايه جي ،:  مالك البراءة] 73[

 ، سويسرابازل، 4056
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/12, 401/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/077932 A (NOVARTIS AG ]CH[; 
NOVARTIS PHARMA GMBH ]AT[; 
HERSPERGER RENE ]CH[; JAN) 25 August 
2005 
- WO 99/32100 A (TAKEDA CHEMICAL 
INDUSTRIES LTS ]JP[) 01 July 1999 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مشتقات اريل حمض كاربوكسيل أميد هكسيل الحلقى] 54[
 أو ملح مقبول صيدليا أو إستر مولد دواء مشتق منه ؛  1مركب وفقا للصيغة    :الملخص ] 57[
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 .هم كما حدد في المواصفة   Xو   Rحيث أن المتباينات  
 

      12 :الحماية  عناصرعدد 
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 براءة اختراع ]12[
 0002042GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35127/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5804/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
     ،ويسنرمارك  -2 ،سميث. روسيل جيه -1:  المخترعون] 72[
اندرو  -5 ،كوكر. كريستوفر إي -4 ،كوستانـتـيـنـو. ستيفن ايه -3
. جون آر -8 ،راج بورديا -7 ،هيتسيت. ايليزابيث ايه -6 ،بارون. آر

 لوسكوتوفا 
، بينقل رود 5904، . اوكسان ماتيريالز، انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكيه، تكساس، 77092،هيوستن 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C09K 8/80 

  :المراجع ] 56[
- US 200410224155 A1 (BARRON et al.) 11 
November 2004  
- US 2003/0224165 A1 (ANDERSON et al.) 04 
December 2003  
- US 2002/0048676 A1 (MCDANIEL et al.) 25 
April 2002  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 تركيب وطريقة لصنع مادة حشو دعمي] 54[
الملخص     A Composition and Method for Making a Proppantتركيب وطريقة لصنع مادة حشو دعمي  :الملخص ] 57[

 openيمكن استخدامها لدعم أجزاء تكوين تحت أرضي مفتوحة  proppantsيتعلق االختراع الراهن بمواد حشو دعمي 
subterranean formation fractions.  وبشكل إضافي، يتم الكشف عن تركيبات لمواد حشو دعميproppant formulations 

كما يتم الكشف عن طرق لدعم أجزاء تكوين تحت أرضي  .عمي وفقاً لالختراع الراهنيستخدم فيها واحد أو أكثر من مواد الحشو الد
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 .الحشو الدعمي
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 براءة اختراع ]12[
 0002042GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35127/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5804/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
     ،ويسنرمارك  -2 ،سميث. روسيل جيه -1:  المخترعون] 72[
اندرو  -5 ،كوكر. كريستوفر إي -4 ،كوستانـتـيـنـو. ستيفن ايه -3
. جون آر -8 ،راج بورديا -7 ،هيتسيت. ايليزابيث ايه -6 ،بارون. آر

 لوسكوتوفا 
، بينقل رود 5904، . اوكسان ماتيريالز، انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكيه، تكساس، 77092،هيوستن 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C09K 8/80 

  :المراجع ] 56[
- US 200410224155 A1 (BARRON et al.) 11 
November 2004  
- US 2003/0224165 A1 (ANDERSON et al.) 04 
December 2003  
- US 2002/0048676 A1 (MCDANIEL et al.) 25 
April 2002  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 تركيب وطريقة لصنع مادة حشو دعمي] 54[
الملخص     A Composition and Method for Making a Proppantتركيب وطريقة لصنع مادة حشو دعمي  :الملخص ] 57[

 openيمكن استخدامها لدعم أجزاء تكوين تحت أرضي مفتوحة  proppantsيتعلق االختراع الراهن بمواد حشو دعمي 
subterranean formation fractions.  وبشكل إضافي، يتم الكشف عن تركيبات لمواد حشو دعميproppant formulations 

كما يتم الكشف عن طرق لدعم أجزاء تكوين تحت أرضي  .عمي وفقاً لالختراع الراهنيستخدم فيها واحد أو أكثر من مواد الحشو الد
وعالوة على ذلك، يتم الكشف عن استخدامات أخرى لمواد الحشو الدعمي وفقاً لالختراع الراهن، باإلضافة إلى طرق صنع مواد  .مفتوحة

 .الحشو الدعمي
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 براءة اختراع ]12[
 0002043GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35084/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13790/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 محمد صالح بخرجي : المخترع] 72[
 بخرجي، حي االتصاالت، عمر محمد صالح:  مالك البراءة] 73[

 ، الدمام، السعودية31432 الدمام 5568ب .ص
 
 
 
 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F28C 3/06 

 :المراجع ] 56[
- GB 1299921 A (BALTIMORE AIRCOIL 
COMPANY, INC.) 13 December 1972 
- DE 102005039050 A1 (ENVIA INFRA GMBH) 
01 March 2007 
- WO 98/58221 A1 (DYMENT) 23 December 1998 
US 1658533 A (L. T. MART) 07 February 1928-  

 مريم الزايد: الفاحص 
 خافض حرارة المياه الفوري] 54[
الصيف الحارة القادمة  إلى المستهلك من خـزان الميـاه جهاز كهربائي يستخدم بوجه خاص لخفض درجة حرارة مياه    :الملخص ] 57[

بحيث نضع الوعاء األصغر بداخل  ,ويتألف الجهاز الخافـض من وعائين إسطوانيين بقطرين مختلفين ,الرئيسي الذي فوق العمارة أو البيت
ن الجهاز على كما يتضم ,الداخلي العلوية الجهاز مروحة شفط تركب فوق شفة الوعاء يتضمن  .الوعاء األكبر إلى أن تتالمس القاعدتان

بـدخل الماء الحار  .تـركب فـوق مروحة الشفـط لضمان دخول هـواء خال من األتـربة والحشرات إلى داخل الجهاز 5قـبة عليها فالتـر
يتوجه الماء  ,الفيضان  الجهاز وتمنعه منوامة تحافظ على مستـوى الماء في ماراً بع ,للجهاز من الجانب عن طريق أنبوب بالستيكي 

يتضمن الـقـرص خـروم  مركب علـيـها بّخاخات دقـيـقة عـلى محيـطه  .الحار إلى قـرص دائري مخرم مركب في الوسـط األعلى   للجهاز
درجة  10لـل من يتخلل الهواء القادم من مروحة الشـفط هـذا الرذاذ فـيق ,الحار من تـلـك البّخاخات على شكل رذاذ يـخرج الماء ,الخارجي 

يتجمع هـذا الماء في قاع الجهاز  ,يصطدم هـذا الرذاذ بالجسم األسـطواني الداخلي المخرم فـيتحول إلى قـطرات من الماء البارد ,حرارتـه
 .لمستهلك مباشرةتقوم المضخة المركبة بداخل الجهاز بشفـط هـذا الماء  البارد نسبـياً وضخه إّما  إلى خزان ماء العمارة أو إلى ا .الخافض
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002044: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33645/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5609/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    537514 
541985 

23/12/2004 
23/80/2005 

    نيوزيلندا 
 نيوزيلندا

- مايكل روس كيسيل  -2، -جريمي موراي  -1:  المخترعون] 72[
 46نيوزلندا،  -تارفيس تكنولوجي ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 نيوزيلندا ،اوكالند، نورث كوت، دوكبيري افنيو
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :يف الدولي التصن] 51[
Int. Cl.7: B65D 1/40, 21/08, 77/20, 85/72 

 :المراجع ] 56[
- WO 1990/012741 A1(MAGNONI et al.) 01 
November 1990 
- CN 2250933 Y(WU,XINDAI) 02 April 1997 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 حاوية ذات طيات مغضنة للجدران الجانبية والقاعدة] 54[
وعاء يتضمن على األقل منطقة جدار جانبي واحدة ومنطقة جدار قاعدية تحيط بمنطقة إحتواء تتضمن فتحة علوية  :الملخص ] 57[

محاطة بفلنجة عند رأس الجدران الجانبي، تتضمن الجدران الجانبية ميزات جدار جانبي ذو طيات ُمغَضنة والذي بواسطتها، عند عصر 
    .طقة الجدار القاعدية الجانبية للوعاء بشكل أكبر نسبة إلى حد الفتحة العلويةالجدران الجانبية، يتم ضغط على األقل من

 
 36: عدد األشكال      57 :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.

35نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002044: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33645/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5609/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    537514 
541985 

23/12/2004 
23/80/2005 

    نيوزيلندا 
 نيوزيلندا

- مايكل روس كيسيل  -2، -جريمي موراي  -1:  المخترعون] 72[
 46نيوزلندا،  -تارفيس تكنولوجي ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 نيوزيلندا ،اوكالند، نورث كوت، دوكبيري افنيو
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :يف الدولي التصن] 51[
Int. Cl.7: B65D 1/40, 21/08, 77/20, 85/72 

 :المراجع ] 56[
- WO 1990/012741 A1(MAGNONI et al.) 01 
November 1990 
- CN 2250933 Y(WU,XINDAI) 02 April 1997 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 حاوية ذات طيات مغضنة للجدران الجانبية والقاعدة] 54[
وعاء يتضمن على األقل منطقة جدار جانبي واحدة ومنطقة جدار قاعدية تحيط بمنطقة إحتواء تتضمن فتحة علوية  :الملخص ] 57[

محاطة بفلنجة عند رأس الجدران الجانبي، تتضمن الجدران الجانبية ميزات جدار جانبي ذو طيات ُمغَضنة والذي بواسطتها، عند عصر 
    .طقة الجدار القاعدية الجانبية للوعاء بشكل أكبر نسبة إلى حد الفتحة العلويةالجدران الجانبية، يتم ضغط على األقل من
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002045: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33728/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1551/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         28/04/2000 0010433.0     
 -3 جهاد داكا، -2 جورج ماري كاريل ماثيز، -1:  المخترعون] 72[

 جوهان ادريان مارتنز، -5 روجر ايجخودت، -4 رامان رافيشانكار،
 ايجور ميشين -7 ماتشتلد ماريا ويلفرايد ميرتنز، -6
 5200،  .اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، تكساس، 77520بيوى درايف، بيتاون، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 11/02, 2/12, 29/141, 67/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6962672 B2 ( GAUTHER JACK ]FR[) 08 
November 2005 
- EP 0465252 A (HOECHST CELANESE CORP 
]US[) 8 January 1992 
- DE 2608459 A1 (TECHNIGAZ) 16 September 
1976 
- US 5501359 A (CHIUVIN JEAN-MICHEL ]FR[ 
et al.) 26 March 1996 
- US 5419139 A (BLUM CELIA M ]US[ et al.) 30 
May 1995 
- US 4378403 A (KOTCHARIAN MICHEL ]FR[ 
29 March 1983  
- DE 2720572 A1 (LINDE AG; DYCKERHOFF & 
WIDMANN AG) 09 November 1978 
- GB 2025317 A (TECHNIGAZ) 23 January 1980 
- WO 2006/003192 A ( SHELL INT RESEARCH 
]NL[; SHELL CANADA LTD ]CA[; FELIUS 
TANNO MAARTEN) 12 January 2006 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 عملية اوليجمرة الكين] 54[
ذرات كربون تشمل تالمس خام تغذية يحتوي على  6إلى  3يتعلق االختراع الراهن بعملية ألوليجمرة ألكينات تحتوي على  :الملخص ] 57[
 yو  xذرة كربون، ويكون  yثر به بشكل اختياري، مركب ألكين واحد أو أك) ب(ذرة كربون، و  xمركب ألكين واحد أو أكثر به ) أ(

، في ظروف للحصول على منتج أوليجمري بشكل انتقائي يحتوي على MFSمع حفاز يحتوي على زيوليت من نوع البنية ، مختلفين
خام عندما ال يحتوي ) درجة مئوية(م .د 175و  125تتراوح بين   وتجرى العملية عند درجة حرارة. مقادير سائدة من أوليجمرات معينة

م عندما يحتوي خام لتغذية على ألكين .د 200و  140م، ويفضل بين .د 240و  140ذرات كربون، وبين  3التغذية إال على ألكانات بها 
 .ذرات كربون أو أكثر 4واحد على األقل به 
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002046GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35124/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6643/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2005/07/27        60/702,807        
 -3 ،كلينجمان. سكوت آر -2 ،راهول باكال -1:  المخترعون] 72[

 هابرل . ديفيد سي -5 ،ديل. بروس ايه -4 ،بورديت. جاسون ايه
 .ص، موبيل ابستريم ريسيرتش كمبنيسون اك:  مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة االمريكيه ،77252 ،تكساس، هيوستن، 2189 ب
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G06G 7/48 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0122640 A1 (DUSTERHOFT) 24 JUNE 
2004  
- US 6810332132 (HARRISON) 26 OCT 2004  
- US 2005/0149307 A1 (GURRINAR et al.)7 JULY 
2005  
- WO 03/072907 A1 ( JALALI YAZDI et al.) 04 
SEPTEMBER 2003 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
من التكوينات تحت  hydrocarbonsالهيدروكربونات  extractionيقترن باستخالص  well modelingتشكيل نموذج لبئر ] 54[

 subsurface formationsالسطحية 
وفي أحد التجسيدات، توصف طريقـة  .يتعلق االختراع الراهن بطريقة وجهاز يرتبطـان بأطوار مختلفـة إلنجاز البئـر   :الملخص ] 57[

وبعد ذلك، يتم  .ل مرتبط بكل نمط من أنماط اإلخفاقويتم الحصول على حد تقني واحد على األق .تتضمن تحديـد أنماط إخفـاق إلنجاز بئر
 .ثم تحل الدالة الهدفية لتكوين حد أداء بئر .تشكيل دالة هدفية إلنجاز البئر
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 براءة اختراع ]12[
 0002046GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35124/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6643/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2005/07/27        60/702,807        
 -3 ،كلينجمان. سكوت آر -2 ،راهول باكال -1:  المخترعون] 72[

 هابرل . ديفيد سي -5 ،ديل. بروس ايه -4 ،بورديت. جاسون ايه
 .ص، موبيل ابستريم ريسيرتش كمبنيسون اك:  مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة االمريكيه ،77252 ،تكساس، هيوستن، 2189 ب
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G06G 7/48 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0122640 A1 (DUSTERHOFT) 24 JUNE 
2004  
- US 6810332132 (HARRISON) 26 OCT 2004  
- US 2005/0149307 A1 (GURRINAR et al.)7 JULY 
2005  
- WO 03/072907 A1 ( JALALI YAZDI et al.) 04 
SEPTEMBER 2003 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
من التكوينات تحت  hydrocarbonsالهيدروكربونات  extractionيقترن باستخالص  well modelingتشكيل نموذج لبئر ] 54[

 subsurface formationsالسطحية 
وفي أحد التجسيدات، توصف طريقـة  .يتعلق االختراع الراهن بطريقة وجهاز يرتبطـان بأطوار مختلفـة إلنجاز البئـر   :الملخص ] 57[

وبعد ذلك، يتم  .ل مرتبط بكل نمط من أنماط اإلخفاقويتم الحصول على حد تقني واحد على األق .تتضمن تحديـد أنماط إخفـاق إلنجاز بئر
 .ثم تحل الدالة الهدفية لتكوين حد أداء بئر .تشكيل دالة هدفية إلنجاز البئر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002047: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35121/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7618/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          20/01/2006 60/760,737     
     باكر،. ديفيد ايه -2 بيجلر،. مارك دبليو -1:  المخترعون] 72[
 اسماعيل سيهان، -5 ماركوس اسمان، -4 موهر،. جون دبليو -3
   جيمس باورز، -8 بورديت،. جاسون ايه -7 ديل،. بروس ايه -6
 ميرز. جيمس اتش -10 ديفيد كيماكيم،. اس. ايه -9
بي  ،اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني:   مالك البراءة ]73[

واليات ال، تكساس،  2189-77252، هيوستون، 2189 او بوكس
 ميركيةاألمتحدة ال
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5212885 A (EXXON PRODN RES CO) 25 
May 1993 
- US 5411301 A (EXXON PRODN RES CO) 02 
May 1995 
- US 2003094814 A1 (MODERN PRODUCTS IND 
INC) 22 May 2003 
- GB 1515357 A (NOVA HUT KLEMENTA 
GOTTWALDA) 21 June 1978 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 طريقة ونظام لتقييم مجموعات من الوصالت الملولبة] 54[
وبصفة خاصة ترتبط هذه الطريقة  .يتعلق االختراع الراهن بطريقة مرتبطة باختيار أنبوبيات إلنتاج الهيدروكربونات   :الملخص ] 57[

وفي هذه الطريقة، تحدد مكونات مجموعة تقييم لوصالت ملولبة بواسطة تحليل الصياغة وفقاً  .بتقييم حدود األداء لوصالت ملولبة
ويجرى تحليل الصياغة وفقاً لنموذج  .ار فيزيائي على مجموعة أولى من الوصالت الملولبة في مجموعة التقييمثم، يجرى اختب .لنموذج

وبمجرد إجراء تحليل الصياغة  .على المجموعة األولى ومجموعة ثانية من الوصالت الملولبة، حيث ال تختبر المجموعة الثانية فيزيائياً 
ثم، يطبق عامل  .ختبار الفيزيائي وتحليل الصياغة وفقاً لنموذج لتقدير عامل أداء مميز للمجموعة األولىوفقاً لنموذج، تقارن النتائج من اال

 .األداء المميز على المجموعة الثانية، وتعين حدود األداء على أساس عامل األداء المميز هذا
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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

 براءة اختراع ]12[
 0002048GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35125/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6645/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2005/07/27     60/702,812           
 -3 ،راهول باكال -2 ،روسينبوم. دارين اف -1:  المخترعون] 72[

 محمد زاهور  -5 ،ديل. بروس ايه -4 ،كلينجمان. سكوت آر
، ابستريم ريسيرتش كمبنياكسون موبيل :   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، 77252،تكساس، هيوستن، 2189 صندوق البريد
 االمريكيه

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G06F19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6842700 B2 (POE) 11 January 2005    
- US 20020084071 A1 (MCCOY et al.) 04 July 
2002   
- US 2005/0149307 A1 ( GURPINAR et al.) 07 July 
2005 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
من التكوينات تحت  hydrocarbons الهيدروكربونات extraction يقترن باستخالص well modeling  تشكيل نموذج لبئر] 54[

 السطحية
وفي أحد التجسيدات، توصف طريقة تتضمن  .بطريقة وجهاز يرتبطان بأطوار مختلفة إلنجاز البئريتعلق االختراع الراهن  :الملخص ] 57[

وتختـار وسيلـة  .تحديد قوانين فيزيائية مبدئية أولى تحكم أداء إنجاز بئر والوسائط المرتبطة بالقوانين الفيزيائية المبدئية األولى أو بالبئر
وبعد ذلك، يتم تكوين حد فيزيائي مقترن بناًء على وسيلة المحاكاة  .قوانين الفيزيائية المبدئية األولىمحاكاة فيزيائية مقترنـة بناًء على ال

 .الفيزيائية المقترنة التي تدمج القوانين الفيزيائية المبدئية األولى والوسائط
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 براءة اختراع ]12[
 0002048GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35125/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6645/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2005/07/27     60/702,812           
 -3 ،راهول باكال -2 ،روسينبوم. دارين اف -1:  المخترعون] 72[

 محمد زاهور  -5 ،ديل. بروس ايه -4 ،كلينجمان. سكوت آر
، ابستريم ريسيرتش كمبنياكسون موبيل :   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، 77252،تكساس، هيوستن، 2189 صندوق البريد
 االمريكيه

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G06F19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6842700 B2 (POE) 11 January 2005    
- US 20020084071 A1 (MCCOY et al.) 04 July 
2002   
- US 2005/0149307 A1 ( GURPINAR et al.) 07 July 
2005 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
من التكوينات تحت  hydrocarbons الهيدروكربونات extraction يقترن باستخالص well modeling  تشكيل نموذج لبئر] 54[

 السطحية
وفي أحد التجسيدات، توصف طريقة تتضمن  .بطريقة وجهاز يرتبطان بأطوار مختلفة إلنجاز البئريتعلق االختراع الراهن  :الملخص ] 57[

وتختـار وسيلـة  .تحديد قوانين فيزيائية مبدئية أولى تحكم أداء إنجاز بئر والوسائط المرتبطة بالقوانين الفيزيائية المبدئية األولى أو بالبئر
وبعد ذلك، يتم تكوين حد فيزيائي مقترن بناًء على وسيلة المحاكاة  .قوانين الفيزيائية المبدئية األولىمحاكاة فيزيائية مقترنـة بناًء على ال

 .الفيزيائية المقترنة التي تدمج القوانين الفيزيائية المبدئية األولى والوسائط
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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 19 40

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002049: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40218/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5298/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/10/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         29/10/2004 60/623,813     
جاكوب هيندريك . د -2 ماريا توبيو باريرا، -1: المخترعون] 72[

 باستيان نويجن .د -4 بيالر كالفو سالف، -3 بيجنين،
، سوسيداد يونيبيرسونال .ايه.فارما مار اس:  مالك البراءة] 73[

 28770أي ، 1،دي لوس رييس، افدا، بوليقونو اندوستريال ال مينا
 إسبانيا ،كولمينار فيجو، مدريد

 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/4995 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/064843 A (THE REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA; HAYGOOD, 
MARGO; SALOMON) 22 August 2002 
- WO 00/69441 A (PHARMA MAR, S.A; 
BOWMAN, ANGELA; CVITKOVIC, ESTEBAN; 
DEMETRI, GEORGE) 23 November 2000 
- WO 03/039571 A (PHARMAMAR S.A; 
JIMENO, JOSE; RUIZ CASADO, ANA; LOPEZ 
LAZARO, LUIS; ROW) 15 May 2003 

 ندى البهيجي: لفاحص ا
 تركيبات إكتيناسيدين] 54[
، طرق لتحضيرها، مواد تصنيع ecteinascidin formulationsراع الراهن تركيبات إكتيناسيدين يزود االخت   :الملخص ] 57[

articles of manufacture  وطقوم kits  مع هذه التركيبات، وطرق لمعالجة أمراض تكاثرية proliferative diseases  باستخدام
 .نفس التركيبات
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        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36449/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3325/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         26/03/2003 2003-086024   
             ماساكازو ايكيدا، -2 نوبيو اوكي، -1:  المخترعون] 72[
 هيرويوكي سيكي  -3
 1تشومي ، 12-3نيبون اويل كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 يابانال، طوكيو، ميناتو -كيو، شيمباشي نيشي 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :صنيف الدولي الت] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/78; C07C 1/04, 9/00; C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
  
- JP 5 - 8444 4 A (S hell International Research 
Maatschappij B . V.) 06 April 1993 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 تروبش التخليقي وطريقة النتاج الهيدروكربون-حفاز لتفاعل فيشر] 54[
يتعلق االختراع الراهن بتزويد حفاز له القدرة على توفير انتقائية منخفضة نحو الميثان في مناطق ذات نسب تحويل    :الملخص ] 57[

وتم حل المشكلة باستخدام حفاز تم الحصول .تخليقيتروبش ال-في تفاعل فيشر ?واحتمالية مرتفعة الزدياد طول السلسلة  COمرتفعة لـ 
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        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36449/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3325/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         26/03/2003 2003-086024   
             ماساكازو ايكيدا، -2 نوبيو اوكي، -1:  المخترعون] 72[
 هيرويوكي سيكي  -3
 1تشومي ، 12-3نيبون اويل كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

 يابانال، طوكيو، ميناتو -كيو، شيمباشي نيشي 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :صنيف الدولي الت] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/78; C07C 1/04, 9/00; C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
  
- JP 5 - 8444 4 A (S hell International Research 
Maatschappij B . V.) 06 April 1993 

 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 تروبش التخليقي وطريقة النتاج الهيدروكربون-حفاز لتفاعل فيشر] 54[
يتعلق االختراع الراهن بتزويد حفاز له القدرة على توفير انتقائية منخفضة نحو الميثان في مناطق ذات نسب تحويل    :الملخص ] 57[

وتم حل المشكلة باستخدام حفاز تم الحصول .تخليقيتروبش ال-في تفاعل فيشر ?واحتمالية مرتفعة الزدياد طول السلسلة  COمرتفعة لـ 
عليه بتشريب مركبين مصدريين أو أكثر يحتويان على فلز يختار من كوبلت، نيكل، وروثينيوم على مادة حاملة أساسها سليكا تحتوي على 

 .لبالكتلة أو أق %0.3بالكتلة أو أكثر إلى  %0.03أو فلز ترابي قلوي بكمية ترواحت من /فلز قلوي و
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 براءة اختراع ]12[
 0002051GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 33651/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3208/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2003/02/10       03250826.9       
باراماسيفام  -2 ،إدوارد كونراد براس -1:  المخترعون] 72[

 سينثيل كومار 
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذي هيج، تش أرا 2596,30، كاريل فان بيلندتالن
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/14; F25J 3/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 0612968 A (KELLOGG M W CO) 31 August 
1994 
  

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 إزالة سوائل من غاز طبيعي من تيار غاز طبيعي غازي] 54[
يتعلق هذا االختراع بإزالة سوائل غاز طبيعي من تيار غاز طبيعي غازي عند ضغط مرتفع للحصول على تيار من ناتج   :الملخص ] 57[

 -:غازي به نسبة منخفضة من سوائل الغاز الطبيعي وتتضمن
 ).8(وقسم امتصاص علوي ) 7(يتركب من قسم نزع منخفض ) 6(في عمود غسل ) 3(إدخال غاز طبيعي مبرد ) أ(
.من عمود الغسل) 12(إزالة التيار العلوي ) ب(  
التيار العلوي المتكثف جزئيا إلى تيار ناتج غازي ) 17(، وفصل )12(للتيار العلوي ) 14(التكثيف جزئيا ) ج(
) 21(، وتيار ارتجاع سائل )20(  
إدخال تيار االرتجاع ) هـ). (23(وتيار ارتجاع ثاني ) 22(إلى تيار ارتجاع أول ) 21(نزع تيار االرتجاع السائل ) د(

) 6(في عمود الغسل ) 8(إلى أعلى قسم االمتصاص ) 22(األول   
 التيار السفلي) 6(اع عمود الغسل مع إزالة من ق) 7(إلى أعلى قسم النزع ) 23(إدخال تيار االرتجاع الثاني ) و(

.الغني في المكونات الثقيلة) 10(السائل   
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002052 : رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33646/12: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7351/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 09/12/2005 05292661.5     
            ايمنويل ليجندر، -2 بيري موجيت، -1:  المخترعون] 72[
 ثيلو بريل  -3
براكسترات ، . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذي هيج، جيه جي 2514، 83-89
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لي التصنيف الدو] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/28 

 :المراجع ] 56[
 - EP 0816838 A (HALLIBURTON COMPANY) 
07 January 1998 
 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة ووسيلة تصوير كهرومغناطيسية] 54[
عن طريق  CJ, CCلى نحو كهرومغناطيسي ألنبوب يتعلق االختراع الحالي بطريقة تصوير كهرومغناطيسي  لقياس المتغيرات الفيزيائية ع   :الملخص ] 57[

ومجموعة من   ZTX, LFTX, DTXالتي تشتمل على مجموعة من ملفات المرسل  ZMA, MCMA, MonMa, ImMAمجموعة من تجهيزات القياس 
 ,ZRX1, ZR2, MRX MC, PRX1, PRX2, PRX3, PRX4, PRX5, PRX6, PRX7, PRX8, PRX9, PRX10, PRX11ملفات المستقبل 

PRX12, PRX13, PRX14, PRX15, PRX16, PRX17, PRX18،  بحيث يتم ربط ملفات المرسل وملفات المستقبل لكي تشكل مجموعة من تجهيزات
من ئية لمجموعة القياس، وبحيث تكون مجموعة تجهيزات القياس مهيأة لوضعها في أنبوب وتتم إزاحتها من خالل األنبوب، وبحيث يتم قياس المتغيرات الفيزيا

 :المواضع بطول األنبوب وتشتمل الطريقة على الخطوات التالية
 ،Z-MESتحديد قيمة أولى لنسبة متوسطة من اإلنفاذية المغناطيسية إلى الموصلية الكهربائية وقيمة أولى لمتوسط قطر داخلي من األنبوب ) أ

 ،MC-MES تحديد متوسط السمك الكهرومغناطيسي لألنبوب ) ب
وفقا لترددات  Mon-MESنية من متوسط نسبة اإلنفاذية المغنطيسية إلى الموصلية الكهربائية وقيمة ثانية من متوسط القطر الداخلي لألنبوب تحديد قيمة ثا) ج

 ،Z-MESاالستثارة  التي تكون أقل بشكل أساسي من ترددات االستثارة  المستخدمة لتحديد القيم األولى 
 ،Im-MESومغناطيسي من األنبوب وعيوب األنبوب من سمك كهر EMTIMتحديد صورة أولى ) د

 و، Dis-MESتمييز العيوب عند المحيط الداخلي لألنبوب من العيوب عند المحيط الخارجي لألنبوب ) هـ
 .لألنبوب مع األخذ في االعتبار موضع العيوب IOFIMتشكيل صورة أولى مصححة ) و
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002052 : رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33646/12: رار الموافقة على منح البراءة رقم ق
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7351/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 09/12/2005 05292661.5     
            ايمنويل ليجندر، -2 بيري موجيت، -1:  المخترعون] 72[
 ثيلو بريل  -3
براكسترات ، . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذي هيج، جيه جي 2514، 83-89
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لي التصنيف الدو] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/28 

 :المراجع ] 56[
 - EP 0816838 A (HALLIBURTON COMPANY) 
07 January 1998 
 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة ووسيلة تصوير كهرومغناطيسية] 54[
عن طريق  CJ, CCلى نحو كهرومغناطيسي ألنبوب يتعلق االختراع الحالي بطريقة تصوير كهرومغناطيسي  لقياس المتغيرات الفيزيائية ع   :الملخص ] 57[

ومجموعة من   ZTX, LFTX, DTXالتي تشتمل على مجموعة من ملفات المرسل  ZMA, MCMA, MonMa, ImMAمجموعة من تجهيزات القياس 
 ,ZRX1, ZR2, MRX MC, PRX1, PRX2, PRX3, PRX4, PRX5, PRX6, PRX7, PRX8, PRX9, PRX10, PRX11ملفات المستقبل 

PRX12, PRX13, PRX14, PRX15, PRX16, PRX17, PRX18،  بحيث يتم ربط ملفات المرسل وملفات المستقبل لكي تشكل مجموعة من تجهيزات
من ئية لمجموعة القياس، وبحيث تكون مجموعة تجهيزات القياس مهيأة لوضعها في أنبوب وتتم إزاحتها من خالل األنبوب، وبحيث يتم قياس المتغيرات الفيزيا

 :المواضع بطول األنبوب وتشتمل الطريقة على الخطوات التالية
 ،Z-MESتحديد قيمة أولى لنسبة متوسطة من اإلنفاذية المغناطيسية إلى الموصلية الكهربائية وقيمة أولى لمتوسط قطر داخلي من األنبوب ) أ

 ،MC-MES تحديد متوسط السمك الكهرومغناطيسي لألنبوب ) ب
وفقا لترددات  Mon-MESنية من متوسط نسبة اإلنفاذية المغنطيسية إلى الموصلية الكهربائية وقيمة ثانية من متوسط القطر الداخلي لألنبوب تحديد قيمة ثا) ج

 ،Z-MESاالستثارة  التي تكون أقل بشكل أساسي من ترددات االستثارة  المستخدمة لتحديد القيم األولى 
 ،Im-MESومغناطيسي من األنبوب وعيوب األنبوب من سمك كهر EMTIMتحديد صورة أولى ) د

 و، Dis-MESتمييز العيوب عند المحيط الداخلي لألنبوب من العيوب عند المحيط الخارجي لألنبوب ) هـ
 .لألنبوب مع األخذ في االعتبار موضع العيوب IOFIMتشكيل صورة أولى مصححة ) و
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002053: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33647/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7405/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         15/12/2005 11/305,489     
     لوفيل،. جون ار -2 تيومان التينكوبرو، -1:  المخترعون] 72[
 شونفينج زينج  -4 روبيرت بوتشر، -3
براكسترات ، . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذي هيج، جيه جي 2514، 83-89
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/26 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/018840 A (SCHLUMBERGER CA 
LTD ]CA[; SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL ]FR[; SCHLUMBER) 04 March 2004 
- US 2005 /178551 A1 (TOLMAN RANDY C ]US[ 
ET AL) 18 August 2005 
- WO 00/43633 A (EXXONMOBILE UPSTREAM 
RESEARCH ]US[) 27 July 2000 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام وطريقة لمعالجة بئر] 54[
مجموعات ويتم ترتيب مراحل المائع في شكل مجموعة متكررة من ال. يتعلق االختراع الحالي بنظام لحقن مائع في بئر :الملخص ] 57[

ويمكن استخدام نظام استشعار لكشف متغير واحد أو أكثر . ك لتيسير التحكم في حدوث الحقنوذل، داخل أنابيب نظام حقن الموائع  المتتالية
 .فيما يتصل بالموائع المنقولة إلى قاع البئر من خالل األنابيب بهدف تعزيز إجراءات الحقن
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 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9445/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
جوتليب ميخائيل  -2 ديفد ايسلنجر، -1: المخترعون] 72[

 جاك اوربان  -3 فالديلينوفيتش،
، 71.ب.ص ،شلمبيرجر هولدنجز ليمتد :   لبراءةمالك ا] 73[

جزر العذراء البريطانية،   ، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 متحدةالمملكة ال
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F04D 13/10, 29/62, 29/02  

 :المراجع ] 56[
- US 4781531A (JAMES MARK C) 01 November 
1988 
- DE 19742023A1 (BEEZ GUENTHER DIPLING) 
25 March 1999 
- US 3375789A (EASTON FRANK BERNAD) 02 
April 1968 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 إنشاء مرحلي لمضخة كهربائية مغمورة] 54[
ويزداد العمر . يتعلق النظام المقترح بمضخات كهربائية مغمورة تستخدم في إنتاج الهيدروكربونات من آبار الزيت :الملخص ] 57[

ويتم تحقيق الهدف المشار إليه بواسطة إنشاء  منطقة . التشغيلي لمرحلة المضخة بواسطة تعزيز خواص التآكل الحات  والسحجي للمرحلة
ويتم الحفاظ علي القطاعات في اإلنشاء    .اعات منفصلة يتم تصنيعها من مادة مقاومة للتآكلالتدفق  لمرحلة مضخة مغمورة من قط

ويتم تركيب جلبة كمية من  مصنوعة من مادة بالستيكية قابلة للتشوه بين القب والقطاعات . المرحلي  من خالل حلقات توافق باالنضغاط
للقطاعات في صورة مانع للتسرب البرينيثي سطحي من نوع سبعي؛ ويتم وضع  وبين الحلقة والقطاعات، ويتم إنشاء التداخل الجانبي

طوق مانع للتسرب مع قطبان في اتجاه القطر بين القطاعات والقب وتكون القضبان  مساوية لكمية القطاعات؛ ويتم ضغط جلبة مصنوعة 
 .من مادة مقاومة للتآكل بإحكام داخل قب الناشرة

 
    12: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002054: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33640/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9445/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
جوتليب ميخائيل  -2 ديفد ايسلنجر، -1: المخترعون] 72[

 جاك اوربان  -3 فالديلينوفيتش،
، 71.ب.ص ،شلمبيرجر هولدنجز ليمتد :   لبراءةمالك ا] 73[

جزر العذراء البريطانية،   ، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 متحدةالمملكة ال
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F04D 13/10, 29/62, 29/02  

 :المراجع ] 56[
- US 4781531A (JAMES MARK C) 01 November 
1988 
- DE 19742023A1 (BEEZ GUENTHER DIPLING) 
25 March 1999 
- US 3375789A (EASTON FRANK BERNAD) 02 
April 1968 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 إنشاء مرحلي لمضخة كهربائية مغمورة] 54[
ويزداد العمر . يتعلق النظام المقترح بمضخات كهربائية مغمورة تستخدم في إنتاج الهيدروكربونات من آبار الزيت :الملخص ] 57[

ويتم تحقيق الهدف المشار إليه بواسطة إنشاء  منطقة . التشغيلي لمرحلة المضخة بواسطة تعزيز خواص التآكل الحات  والسحجي للمرحلة
ويتم الحفاظ علي القطاعات في اإلنشاء    .اعات منفصلة يتم تصنيعها من مادة مقاومة للتآكلالتدفق  لمرحلة مضخة مغمورة من قط

ويتم تركيب جلبة كمية من  مصنوعة من مادة بالستيكية قابلة للتشوه بين القب والقطاعات . المرحلي  من خالل حلقات توافق باالنضغاط
للقطاعات في صورة مانع للتسرب البرينيثي سطحي من نوع سبعي؛ ويتم وضع  وبين الحلقة والقطاعات، ويتم إنشاء التداخل الجانبي

طوق مانع للتسرب مع قطبان في اتجاه القطر بين القطاعات والقب وتكون القضبان  مساوية لكمية القطاعات؛ ويتم ضغط جلبة مصنوعة 
 .من مادة مقاومة للتآكل بإحكام داخل قب الناشرة

 
    12: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002055: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33639/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9635/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 مكتب األوربيال   06/12/2006 06125501.4     
 -2 فرانسيسكو انتونيو هنري جانسين، -1:  المخترعون] 72[

 ليفينو مارينو دي مول 
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذي هيج، اتش أر2596,30    كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم ن سليما: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F17C 1/16 

 :المراجع ] 56[
- US 6962672 B2 (GAUTHIER JACK ]FR[) 08 
November 2005 
- EP 9465252 A (HOECHST CELANESE CORP ]US[ ) 
08 January 1992 
- DE 2608459 A1 (TECHNIGAZ) 16 September 1976 
- US 5501359 A (CHAUIN JEAN-MICHEL ]FR[ et al.) 
26 March 1996 
- US 5419149 A (BLUM CELIA M ]US[ et al.) 30 May 
1995 
- US 4378403 A (KOTCHARIAN MICHEL ]FR[ ) 29 
March 1983 
- DE 2720572 A1 (LINDE AG; DYCKERHOFF 
&WIDMANN AG) 09 November 1978 
- GB 2025317 A (TECHNIGAZ) 23 January 1980 
- WO 2006/003192 A (SHELL INT RESEARCH ]NL[; 
SHELL CANADA LTD ]CA[; FELIUS TANNO 
MAARTEN ) 12 January 2006 

 محمد السماعيل: لفاحص ا
 استخدام مادة مركبة كحاجز لمائع في ظروف منخفضة درجة الحرارة] 54[
  :كحاجز لمائع في ظروف منخفضة درجة الحرارة، ويكون للمادة المركبة يتعلق االختراع الحالي باستخدام مادة مركبة :الملخص ] 57[
 .على األقل في الظروف المحيطة% 5إجهاد شد عند االنهيار يبلغ ) ب(جيجا باسكال؛ و 50معامل يونج للشد أقل من ) أ(

 .لمادة المركبةكما يتعلق االختراع الحالي بطبقة بينية ونظام حجز لمائع منخفض درجة الحرارة يشتمل على ا
 

 6: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002056GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33643/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5502/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا      2004/12/15 11/012,446     
        ،ييان تشين -2 ،سوليفان. فيليب اف -1:  المخترعون] 72[
 لي . جيسي سي -4 ،بوب. تيموثي ال -3
، باركسترات، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج،  جي جيه 2514 ،83-89
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C09K 8/60 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/056130 A (SOFITECH N.V; 
SCHLUMBERGER CANADA LIMITED; 
SERVICES PETROLIERS SCHLUMB) 10 July 
2003 
- WO 2005/071038 A (SCHLUMBERGER 
CANADA LIMITED; SERVICES PETROLIERS 
SCHLUMBERGER; SCHLUMB) 04 August 2005 
- US 2005/059555 A1 (DUSTERHOFT RONALD 
G et al.) 17 March 2005 
- US 2005/107265 A1 (SULLIVAN PHILIP et al.) 
19 May 2005 

احمد سليم الهنائي: الفاحص    
 تعديل قابلية انسياب مادة مرنة لزجة خافضة للتوتر السطحي ]54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتقصير وقت استعادة القص لنظم مائع معتمد على مادة لزجة مرنة لتخفيف التوتر  :الملخص ] 57[

البولي فينيل المتحلل جزئيا بالماء والبولي  السطحي محتوية عن طريق إضافة كمية كافية من معزز لقابلية االنسياب يتم اختياره من إستر
وتزيد معززات االنسيابية أيضا من لزوجة المائع كما أن هناك حاجة إلى تركيز منخفض للغاية من معززات . أكريالت المتحللة جزئيا بالماء

في معالجات بئر البترول، مثل تعبئة  والموائع مفيدة. ومخفضات التوتر السطحي المفضلة هي البيتانات واألمينات الرباعية. االنسياب
 .األجزاء والحصى

 
 5: عدد األشكال      11:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002056GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33643/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5502/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا      2004/12/15 11/012,446     
        ،ييان تشين -2 ،سوليفان. فيليب اف -1:  المخترعون] 72[
 لي . جيسي سي -4 ،بوب. تيموثي ال -3
، باركسترات، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج،  جي جيه 2514 ،83-89
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C09K 8/60 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/056130 A (SOFITECH N.V; 
SCHLUMBERGER CANADA LIMITED; 
SERVICES PETROLIERS SCHLUMB) 10 July 
2003 
- WO 2005/071038 A (SCHLUMBERGER 
CANADA LIMITED; SERVICES PETROLIERS 
SCHLUMBERGER; SCHLUMB) 04 August 2005 
- US 2005/059555 A1 (DUSTERHOFT RONALD 
G et al.) 17 March 2005 
- US 2005/107265 A1 (SULLIVAN PHILIP et al.) 
19 May 2005 

احمد سليم الهنائي: الفاحص    
 تعديل قابلية انسياب مادة مرنة لزجة خافضة للتوتر السطحي ]54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتقصير وقت استعادة القص لنظم مائع معتمد على مادة لزجة مرنة لتخفيف التوتر  :الملخص ] 57[

البولي فينيل المتحلل جزئيا بالماء والبولي  السطحي محتوية عن طريق إضافة كمية كافية من معزز لقابلية االنسياب يتم اختياره من إستر
وتزيد معززات االنسيابية أيضا من لزوجة المائع كما أن هناك حاجة إلى تركيز منخفض للغاية من معززات . أكريالت المتحللة جزئيا بالماء

في معالجات بئر البترول، مثل تعبئة  والموائع مفيدة. ومخفضات التوتر السطحي المفضلة هي البيتانات واألمينات الرباعية. االنسياب
 .األجزاء والحصى

 
 5: عدد األشكال      11:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002057GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 33513/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5526/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2004/12/17        04030003.0       
 لودفيج موراش :  المخترع] 72[
، 6365، 34 سيسترلودفيج موراش ،:   مالك البراءة] 73[

 نمساال، يرجكيرتشب
 العمار  إبراهيم سليمان:  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04H 6/42 

 :المراجع ] 56[
- US 4674937 A (WARSHAUER et al.) 23 June 
1987 
  
 

 
 احمد سليم الهنائي: الفاحص 

 مرآب لساحات االنتظار] 54[
تشتمل كل . المذكور يتعلق االختراع الحالي بمرآب لساحات االنتظار يشتمل على منطقتي انتظار على األقل بداخل المرآب   :الملخص ] 57[

منطقة انتظار على مجموعة من ساحات االنتظار بجوار جدار، ويمتد جزء من ذلك الجدار على طول مجموعة ساحات االنتظار المذكورة، 
ار ويشتمل هذا الجزء من الجدار المذكور على نمط من األلوان يتضمن لونين متناقضين على األقل، بحيث تختلف أنماط ألوان أجزاء الجد

 .الخاصة بمختلف مناطق االنتظار من حيث اللون والنمط
 

 3:  عدد األشكال           12 :الحماية  عدد عناصر
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002058GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 35126/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11726/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2007/09/18   60/973,438          
 ليف رينج:  المخترع] 72[
بوست أوك  515، .المب، انك/ويذرفورد : مالك البراءة] 73[

الواليات ، تكساس، 77027، هيوستن، سويت 600، بوليفارد
  المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 34/14, 34/26, 43/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0055786 A1 (MAGUIRE et al.) 25 
March 2004   
- US 2007/0107941 A1 (FILLIPOV et al.) 17 May 
2007   
- US 200410206512 A1 (BAUGH) 21 October 2004 
- US 2003/0196818 A1 (LYNDE et al.) 23 October 
2003  
- US 2546978 A (G. A. COLLINS et al.) 03 April 
1951   
- WO 97/49894 A1 (ZBAKER HUGHES 
INCORPORATED) 31 December 199   
- US 6481500 B1 (BURD et al.) 19 November 2002  
- US 2006/0048939 A1 (JOHNSON) 9 March 2006  
- WO 03/104611 A1 (SAND CONTROL, INC) 18 
December 2003 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أجهزة وطرق لتمديد بطانات في آبار ذات امتداد بعيد] 54[
، inner stringانة في حفرة بئر قد يشمل عمود أنابيب داخلي لتمديد بط apparatusيتعلق االختراع الراهن بجهاز   :الملخص ] 57[

كـم تركيبة مقترنة مع عمود األنابيب الداخلي يمكن تشغيلها لتتعشق الجزء الداخلي للبطانة وتسهل تمديد البطانة في حفرة البئر، وآليـة تح
control mechanism طريقة  .نة وحفرة البئريمكن تشغيلها لضبط اتصال مائعي بين الجزء الداخلي للبطاmethod  لتمديد بطانة في

حفرة بئر قد تشمل خطوات تزويد عمود أنابيب داخلي في البطانة، حيث يشمل عمود األنابيب الداخلي تركيبة يمكن تشغيلها لتتعشق الجزء 
ى عمود األنابيب الداخلي لتقدم البطانة في الداخلي للبطانة، تعشيق الجزء الداخلي للبطانة، وتزويد ضغط موائع لتحريك البطانة بالنسبة إل

 .حفرة البئر
 

 10: عدد األشكال      26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002058GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 35126/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11726/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2007/09/18   60/973,438          
 ليف رينج:  المخترع] 72[
بوست أوك  515، .المب، انك/ويذرفورد : مالك البراءة] 73[

الواليات ، تكساس، 77027، هيوستن، سويت 600، بوليفارد
  المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 34/14, 34/26, 43/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0055786 A1 (MAGUIRE et al.) 25 
March 2004   
- US 2007/0107941 A1 (FILLIPOV et al.) 17 May 
2007   
- US 200410206512 A1 (BAUGH) 21 October 2004 
- US 2003/0196818 A1 (LYNDE et al.) 23 October 
2003  
- US 2546978 A (G. A. COLLINS et al.) 03 April 
1951   
- WO 97/49894 A1 (ZBAKER HUGHES 
INCORPORATED) 31 December 199   
- US 6481500 B1 (BURD et al.) 19 November 2002  
- US 2006/0048939 A1 (JOHNSON) 9 March 2006  
- WO 03/104611 A1 (SAND CONTROL, INC) 18 
December 2003 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أجهزة وطرق لتمديد بطانات في آبار ذات امتداد بعيد] 54[
، inner stringانة في حفرة بئر قد يشمل عمود أنابيب داخلي لتمديد بط apparatusيتعلق االختراع الراهن بجهاز   :الملخص ] 57[

كـم تركيبة مقترنة مع عمود األنابيب الداخلي يمكن تشغيلها لتتعشق الجزء الداخلي للبطانة وتسهل تمديد البطانة في حفرة البئر، وآليـة تح
control mechanism طريقة  .نة وحفرة البئريمكن تشغيلها لضبط اتصال مائعي بين الجزء الداخلي للبطاmethod  لتمديد بطانة في

حفرة بئر قد تشمل خطوات تزويد عمود أنابيب داخلي في البطانة، حيث يشمل عمود األنابيب الداخلي تركيبة يمكن تشغيلها لتتعشق الجزء 
ى عمود األنابيب الداخلي لتقدم البطانة في الداخلي للبطانة، تعشيق الجزء الداخلي للبطانة، وتزويد ضغط موائع لتحريك البطانة بالنسبة إل

 .حفرة البئر
 

 10: عدد األشكال      26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002059GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40153/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2728/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/06/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2002/06/28          02014422.6       
إرمانو  -3 ،ميركو تاروزو -2 ،انريكو ريزي -1:  المخترعون] 72[

 فيليبي 
، فيا سان كارلو، . ايه. ميثانول كاسالي اس : مالك البراءة] 73[

 سويسرا ،انزونابريج، 6932سي أتش ، 22
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28D 9/00; B01J 8/02, 19/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 1153653 A (METHANOL CASALE SA) 14 
November 2001  
- DE 1003347 A (BASF AG) 04 January 2001  
- FR 2771802 A (DIETRICH & CIE DE) 04 June 
1999 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 وحدة تبادل حراري متعددة الخدمات] 54[
يتعلق االختراع الحالي بوحدة تبادل حراري من النوع متعدد الخدمات تشتمل على غالف أسطواني بشكل أساسي ينغلق  :الملخص ] 57[

مبادالت حرارية يتم تدعيمها داخل هذا الغالف وتكون فى إتصال مائع مع عند األطراف المقابلة بواسطة ألواح قاعدة متناظرة، ومجموعة 
 .الجزء الخارجي منه

 
 14: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002060: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33882/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5233/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 14/10/2004 04105058.4     
 -3 جابريلي مي، -2 ماسيمو كوفيزي، -1:  المخترعون] 72[

 ستيفانو بيرتوليني 
فيا ، . ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس:   مالك البراءة] 73[

 ، إيطالياميالنو، 20124، 25، بيرجوليسي
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00, 2/34, 2/01 

 :المراجع ] 56[
- WO 97/04015 A (MONTELL TECHNOLOGY 
COMPANY B.V) 06 February 1997 
- WO 00/66640 A (BOREALIS TECHNOLOGY 
OY; LESKINEN, PAULI; ALASTALO, KAUNO) 
09 November 2000 
- US 5610244 A (GOVONI et al.) 11 March 1997 

 علي احمد المال: لفاحص ا
 عملية لبلمرة أوليفينات في طور الغاز] 54[
مالمسة  -:أوليفينات في وجود نظام محفز، والعملية تشتمل على -يتعلق االختراع بعملية لبلمرة واحدة أو أكثر من ألفا   :الملخص ] 57[

أوليفينات المذكورة بشكل مستمر مع نظام المحفز المذكور في مفاعل بلمرة أولية، حيث به يتم تنفيذ التفاعل في  -واحد أو أكثر من ألفا
بشكل مستمر  (أ)تغذية البوليمر األولي الذي تم الحصول عليه في الخطوة  -ْ◌ م؛ 50ْْ◌ م إلى  23ْوسط سائل عند درجة حرارة تتراوح من 

ماسورة )ق بلمرة متصلة فيما بينها، حيث تتدفق جسيمات البوليمر النامية ألعلى خالل منطقة بلمرة أولى إلى مفاعل للطور الغازي به مناط
 (ماسورة نازلة)تحت التميع السريع أو ظروف انتقال سريع، وتترك الماسورة الصاعدة المذكورة وتدخل منطقة بلمرة ثانية  (صاعدة

ماسورة النازلة المذكورة ويعاد إدخالها إلى الماسورة الصاعدة المذكورة؛حيث بها تتم تغذية تتدفق خاللها ألسفل بفعل الجاذبية، وتغادر ال
بشكل مستمر عند قطاع من الماسورة الصاعدة المذكورة يتميز بسرعة غازية ألعلى  (أ) البوليمر األولي الذي تم الحصول عليه في الخطوة

 .ث /م 3أكبر من 
 

 1: األشكال  عدد     14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002060: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33882/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5233/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 14/10/2004 04105058.4     
 -3 جابريلي مي، -2 ماسيمو كوفيزي، -1:  المخترعون] 72[

 ستيفانو بيرتوليني 
فيا ، . ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس:   مالك البراءة] 73[

 ، إيطالياميالنو، 20124، 25، بيرجوليسي
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00, 2/34, 2/01 

 :المراجع ] 56[
- WO 97/04015 A (MONTELL TECHNOLOGY 
COMPANY B.V) 06 February 1997 
- WO 00/66640 A (BOREALIS TECHNOLOGY 
OY; LESKINEN, PAULI; ALASTALO, KAUNO) 
09 November 2000 
- US 5610244 A (GOVONI et al.) 11 March 1997 

 علي احمد المال: لفاحص ا
 عملية لبلمرة أوليفينات في طور الغاز] 54[
مالمسة  -:أوليفينات في وجود نظام محفز، والعملية تشتمل على -يتعلق االختراع بعملية لبلمرة واحدة أو أكثر من ألفا   :الملخص ] 57[

أوليفينات المذكورة بشكل مستمر مع نظام المحفز المذكور في مفاعل بلمرة أولية، حيث به يتم تنفيذ التفاعل في  -واحد أو أكثر من ألفا
بشكل مستمر  (أ)تغذية البوليمر األولي الذي تم الحصول عليه في الخطوة  -ْ◌ م؛ 50ْْ◌ م إلى  23ْوسط سائل عند درجة حرارة تتراوح من 

ماسورة )ق بلمرة متصلة فيما بينها، حيث تتدفق جسيمات البوليمر النامية ألعلى خالل منطقة بلمرة أولى إلى مفاعل للطور الغازي به مناط
 (ماسورة نازلة)تحت التميع السريع أو ظروف انتقال سريع، وتترك الماسورة الصاعدة المذكورة وتدخل منطقة بلمرة ثانية  (صاعدة

ماسورة النازلة المذكورة ويعاد إدخالها إلى الماسورة الصاعدة المذكورة؛حيث بها تتم تغذية تتدفق خاللها ألسفل بفعل الجاذبية، وتغادر ال
بشكل مستمر عند قطاع من الماسورة الصاعدة المذكورة يتميز بسرعة غازية ألعلى  (أ) البوليمر األولي الذي تم الحصول عليه في الخطوة

 .ث /م 3أكبر من 
 

 1: األشكال  عدد     14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002061: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33515/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9349/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         26/10/2006 60/863.021     
 جون مارك :   المخترع] 72[
بوالريس  3فلوور تكنولوجيز كوربوريشن، :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 92698سي ايه ، اليسو فيجو، وي
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10L 1/02 ; F25J 1/00 

 :المراجع ] 56[
-US 4174357A(Chapman et al.) 13 November 1979 
US 6023942A(Thomas et al.) 15 February 2000-   

 
 
 

 محمد السماعيل: الفاحص 
 C5+لنواتج تكثيف  RVPتشكيالت وطرق التحكم في ] 54[
متحكم فيه من غاز تغذية في تشكيالت وطرق يتم فيها تجزئة جزء ثقيل من RVP بـ +C5 يتعلق االختراع بإنتاج نواتج  :الملخص ] 57[

ويتم بعد ذلك دمج التيارات . من جزء خفيف من غاز التغذية +C5مميز ويتم فيها إنتاج تيار  RVP  غاز التغذية إلى تيارات عديدة لها 
بدون حاجة لنواتج خارجية لخلط  RVPفي  يتم تحقيق تحكم وبالتالي،. متحكم فيه RVPبـ  +C5الُمشّكلة بتلك الطريقة إلنتاج نواتج 

 .تيارات معالجة مشتقة من غاز التغذية 
 

 2: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002062: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40212/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8203/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          25/04/2006 60/794,864     
    يي اويو،-جون دي -2 بورتر،. جون آر -1:  المخترعون] 72[
 هيلمك . هارولد دبليو -3
 5200، . اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، تكساس، 77520، باي واي درايف ، باي تاون 
 االمريكية

 
 
 
 وافسعود محمد علي الش: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 5/22 

 :المراجع ] 56[
- US 4236996 A (MOBILE OIL CORPORATION) 
02 December 1980 
- US 2775628 A (EXXON RESEARCH 
ENGINEERING CO) 25 December 1956 
- US 4211886 A (MOBILE OIL CORPORATION) 
08 Ju1y 1980 
- US 4188282 A (MOBILE OIL CORPORArION) 
12 February 1980 
- DE I910037 A1 (BADGER COMPANY INC) 09 
October 1969 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 زيلين-عملية إلنتاج بارا] 54[
فصل خام  (أ)تتضمن  , ( PARA-XYLENEزيلين  –بارا ) PXيتعلق االختراع الراهن بعملية إلنتاج منتج غني ب    :الملخص ] 57[

إلنتاج تيار غني بالهيدروكربونات  C8 hydrocarbonsذرات كربون   8يحتوي على هيدركربونات تحتوي على   feedstockالتغذية 
C8  , (  ب)  فصل جزء أول على األقل من التيار الغني بالهيدروكربوناتC8   إلنتاج تيار أول غني بPX  وتيار أول مستنفد الPX , ( 

بتركيز أكبر مقارنه  PXإلنتاج تيار مؤزمر أول يحتوي على  PXجزء على األقل من التيار األول مستنفد ال   isomerizing أزمرة (جـ 
أو جزء على األقل من التيار  المؤزمر األول  /و C8فصل جزء ثان من التيار الغني بالهيدروكربونات     (د), PXبالتيار األول مستنفد ال 

إلنتاج تيار مؤزمر  PXأزمره جزء على األقل من التيار الثاني مستنفد ال  (هـ ) , PXوتيار ثان مستنفد ال  PXي ب إلنتاج تيار ثان غن
استعادة جزء على األقل من واحد على األقل من التيارين  (و  ) , PXبتركيز أكبر مقارنة بالتيار الثاني مستنفد ال  PXثان يحتوي على 

التيار المؤزمر  ,تزويد جزء على األقل من التيار المؤزمر األول  (ز  )و  , PXفي صورة منتج غني ب  PXاألول والثاني الغنيين ب 
 ).أ(أو جميعها إلى خطوة الفصل  PXأو التيار الثاني الغني ب  PXالتيار األول الغني ب  ,الثاني 

 
 5: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002062: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40212/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8203/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          25/04/2006 60/794,864     
    يي اويو،-جون دي -2 بورتر،. جون آر -1:  المخترعون] 72[
 هيلمك . هارولد دبليو -3
 5200، . اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، تكساس، 77520، باي واي درايف ، باي تاون 
 االمريكية

 
 
 
 وافسعود محمد علي الش: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 5/22 

 :المراجع ] 56[
- US 4236996 A (MOBILE OIL CORPORATION) 
02 December 1980 
- US 2775628 A (EXXON RESEARCH 
ENGINEERING CO) 25 December 1956 
- US 4211886 A (MOBILE OIL CORPORATION) 
08 Ju1y 1980 
- US 4188282 A (MOBILE OIL CORPORArION) 
12 February 1980 
- DE I910037 A1 (BADGER COMPANY INC) 09 
October 1969 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 زيلين-عملية إلنتاج بارا] 54[
فصل خام  (أ)تتضمن  , ( PARA-XYLENEزيلين  –بارا ) PXيتعلق االختراع الراهن بعملية إلنتاج منتج غني ب    :الملخص ] 57[

إلنتاج تيار غني بالهيدروكربونات  C8 hydrocarbonsذرات كربون   8يحتوي على هيدركربونات تحتوي على   feedstockالتغذية 
C8  , (  ب)  فصل جزء أول على األقل من التيار الغني بالهيدروكربوناتC8   إلنتاج تيار أول غني بPX  وتيار أول مستنفد الPX , ( 

بتركيز أكبر مقارنه  PXإلنتاج تيار مؤزمر أول يحتوي على  PXجزء على األقل من التيار األول مستنفد ال   isomerizing أزمرة (جـ 
أو جزء على األقل من التيار  المؤزمر األول  /و C8فصل جزء ثان من التيار الغني بالهيدروكربونات     (د), PXبالتيار األول مستنفد ال 

إلنتاج تيار مؤزمر  PXأزمره جزء على األقل من التيار الثاني مستنفد ال  (هـ ) , PXوتيار ثان مستنفد ال  PXي ب إلنتاج تيار ثان غن
استعادة جزء على األقل من واحد على األقل من التيارين  (و  ) , PXبتركيز أكبر مقارنة بالتيار الثاني مستنفد ال  PXثان يحتوي على 

التيار المؤزمر  ,تزويد جزء على األقل من التيار المؤزمر األول  (ز  )و  , PXفي صورة منتج غني ب  PXاألول والثاني الغنيين ب 
 ).أ(أو جميعها إلى خطوة الفصل  PXأو التيار الثاني الغني ب  PXالتيار األول الغني ب  ,الثاني 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002063: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33965/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6032/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         01/04/2005 0550858     
 -3 سورانيتي سيلفيستر، -2 بيل كورين، -1:  المخترعون] 72[

 زافير -مورين جان
براون بوفيري  7الستوم تكنولوجي ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرابادن ، 5401،  ،ستريت
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 29/04, 29/06 

 :المراجع ] 56[
- US 5478370 A ( SPANGLER et al.)  26  
December 1995 
 
 

 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 جهاز احتراق يُنتج الهيدروجين ويُعيد استعماَل ثاني أكسيد الكربون الملتقَط] 54[
، 1(حسب االختراع، يُنتج جهاز االحتراق أبخرة تحتوي على ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء ويشتمل على حجرة تفاعل  :الملخص ] 57[
ويمتاز  ،)22أ، 12، 12(، ووسائل السترجاع الحرارة جزء منها موضوع في مهد مائع كثيف )20، 10(ذات مهد مائع جار، وفاصل ) 2

يتألف . يجتازها مزيج غازي، )220أ، 120، 120(الموضوع في المهد يتألف من أنابيب تحفيز  بأن الجزء من وسائل استرجاع الحرارة
يخضع الغاز إلى عملية تكسير تحوله إلى غاز . أو نفط أو غاز مصفاة أو من اثنين أو أكثر من هذه الغازات/المزيج الغاز من غاز طبيعي و

 .تركيبي يحتوي على الهيدروجين
حفيز في مهد مائع كثيف مكون من الرماد الناتج عن االحتراق بإعادة تسخين الحافز على نحو متجانس وتسهيل يسمح وضع أنابيب الت

 .تفاعل تكسير مزيج الغاز الطبيعي
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 براءة اختراع ]12[
 0002064GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40325/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7036/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا              2005/10/13        0520866   .5        
 نيل يونج  -3 ،كيث بوك -2 ،نراينر هتزما -1:  المخترعون] 72[
 501تومس آند بيتس انترناشيونال، إنك ، :  مالك البراءة] 73[

الواليات ،  19809 ديالوير ،ويلنجتون ،67د رود، سويت سيلفرساي
 المتحدة االمريكيه

 

 الدكتور حسن المال  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: H02J 13/00, 9/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0978 924 A2 (WILLING GMBH DR ING ]DE[)9 
February 2000 
- DE 19814366 A1 (CEAG SICHERHEITSTECHNIK 
GMBH ]DE[) 07 October 1999 
- GB 2331390 A(JSB ELECTRICAL PLC ]GB[ ) 19 May 
1999 
- US 3978388 A (DE VRIES HANS) 31 August 1976 
- US 5455761 A (KUSHIRO NORIYUKI ]JP[ et al.) 03 
October 1995 

مصعب أحمد الفضالة: الفاحص    
 نظام إضاءة للطوارئ ووحدة إنارة] 54[
ويشمل نظام إضاءة الطوارئ المقترح وحدة  0تقوم بتشغيل أنوار طوارئ (11)ووحدة إنارة  (1)يتعلق هذا اإلختراع بنظام إضاءة طوارئ   :الملخص ] 57[

بمصدر إمداد  (21)لوصل المخرج  (19)وجهاز تحويل مركزي  (21)وتشمل مخرج واحد على األقل  (15)متصلة بمصدر إمداد رئيسي مركزي للكهرباء  (3)مركزية 
لتوزيع الطاقة  (5)، وتُشكل الوحدة الفرعية (3)الوحدة المركزية  (21)متصل بمخرج  (31)بمدخل  (5)طاقة طوارئ مركزية، ووحدة فرعية واحدة على األقل 

المتصلة  (61)فوق خطوط الطاقة  (11) ت اإلنارةوإلى إشارات اإلرسال المقصودة للتحكم في تشغيل أنوار الطوارئ لوحدا (7)الكهربائية إلى مخارج الدوائر الطرفية 
مشكلة لبدء نقل هذه اإلشارات للتحكم في تشغيل األنوار الفردية بواسطة هذه اإلشارات، حيث تشمل  (45)، ووحدة تحكم محلي (7)بمخرج الدائرة الطرفية المتعلق 

رمز أو عدة رموز، خاصة عنوان،  (11)تُخصص لوحدة اإلنارة  (11)دات اإلنارة هذه اإلشارات نمط بتات يحتوي على رموز والتي بواسطتها يمكن مخاطبة وح
مشكلة للعمل عند إستقبال إحدى اإلشارات المتضمنة نمط بتات يحتوي على أحد الرموز المخصصة لوحدة اإلنارة  (69)وحدة تحكم  (11)وتشمل وحدة اإلنارة 

ً لجانب ثاٍن ودون اإلعتماد ع (11)المذكورة  بمصدر إمداد  (5)يتم توصيل وحدة فرعية واحدة على األقل  (11)لى القدرة على ُمخاطبة وحدات اإلنارة الفردية وطبقا
في الحاالت العادية إلى مخارج  (37)لتوزيع الطاقة من مصدر اإلمداد الرئيسي المحلي للكهرباء  (43)وتشمل مفتاح تحويل محلي  (37)رئيسي محلي للكهرباء 

 (7)ية الدوائر الطرف
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 براءة اختراع ]12[
 0002064GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40325/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7036/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا              2005/10/13        0520866   .5        
 نيل يونج  -3 ،كيث بوك -2 ،نراينر هتزما -1:  المخترعون] 72[
 501تومس آند بيتس انترناشيونال، إنك ، :  مالك البراءة] 73[

الواليات ،  19809 ديالوير ،ويلنجتون ،67د رود، سويت سيلفرساي
 المتحدة االمريكيه

 

 الدكتور حسن المال  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: H02J 13/00, 9/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0978 924 A2 (WILLING GMBH DR ING ]DE[)9 
February 2000 
- DE 19814366 A1 (CEAG SICHERHEITSTECHNIK 
GMBH ]DE[) 07 October 1999 
- GB 2331390 A(JSB ELECTRICAL PLC ]GB[ ) 19 May 
1999 
- US 3978388 A (DE VRIES HANS) 31 August 1976 
- US 5455761 A (KUSHIRO NORIYUKI ]JP[ et al.) 03 
October 1995 

مصعب أحمد الفضالة: الفاحص    
 نظام إضاءة للطوارئ ووحدة إنارة] 54[
ويشمل نظام إضاءة الطوارئ المقترح وحدة  0تقوم بتشغيل أنوار طوارئ (11)ووحدة إنارة  (1)يتعلق هذا اإلختراع بنظام إضاءة طوارئ   :الملخص ] 57[

بمصدر إمداد  (21)لوصل المخرج  (19)وجهاز تحويل مركزي  (21)وتشمل مخرج واحد على األقل  (15)متصلة بمصدر إمداد رئيسي مركزي للكهرباء  (3)مركزية 
لتوزيع الطاقة  (5)، وتُشكل الوحدة الفرعية (3)الوحدة المركزية  (21)متصل بمخرج  (31)بمدخل  (5)طاقة طوارئ مركزية، ووحدة فرعية واحدة على األقل 

المتصلة  (61)فوق خطوط الطاقة  (11) ت اإلنارةوإلى إشارات اإلرسال المقصودة للتحكم في تشغيل أنوار الطوارئ لوحدا (7)الكهربائية إلى مخارج الدوائر الطرفية 
مشكلة لبدء نقل هذه اإلشارات للتحكم في تشغيل األنوار الفردية بواسطة هذه اإلشارات، حيث تشمل  (45)، ووحدة تحكم محلي (7)بمخرج الدائرة الطرفية المتعلق 

رمز أو عدة رموز، خاصة عنوان،  (11)تُخصص لوحدة اإلنارة  (11)دات اإلنارة هذه اإلشارات نمط بتات يحتوي على رموز والتي بواسطتها يمكن مخاطبة وح
مشكلة للعمل عند إستقبال إحدى اإلشارات المتضمنة نمط بتات يحتوي على أحد الرموز المخصصة لوحدة اإلنارة  (69)وحدة تحكم  (11)وتشمل وحدة اإلنارة 

ً لجانب ثاٍن ودون اإلعتماد ع (11)المذكورة  بمصدر إمداد  (5)يتم توصيل وحدة فرعية واحدة على األقل  (11)لى القدرة على ُمخاطبة وحدات اإلنارة الفردية وطبقا
في الحاالت العادية إلى مخارج  (37)لتوزيع الطاقة من مصدر اإلمداد الرئيسي المحلي للكهرباء  (43)وتشمل مفتاح تحويل محلي  (37)رئيسي محلي للكهرباء 

 (7)ية الدوائر الطرف
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 براءة اختراع ]12[
 0002065GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3625312: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   12/10/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10039/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/02/02        11/701,996       
     ،تشابمان. بريان آر -2 ،يان ديفوريست -1:  المخترعون] 72[
اليستاير  -5 ،بروس روبرت لوندمارك -4 ،جوردين. ايريك بي -3

 جورجون . جيه اوليفير -7 ،بوالوا. مايكل سي -6 ،ويستوود. دي
 13501، . اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك : مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، تكساس، 77079، هيوستن، كاتي فريوي
 ميركيةاأل
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI. 7: C08L 23/16, 91/00, 23/18 

 :المراجع ] 56[
- US 5080942 A (MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING COMPANY) 14 January 
1992 
- US 2003/0204008 A1 (ROBERT PAGET 
CAMPION) 30 October 2003 
- WO 99/24506 A1 (UNIROYAL CHEMICAL 
COMPANY INC) 20 May 1999 
- WO 02/31044 A1 (DURABAN OY) 18 April 2002 

 حسنال محمدسجا : الفاحص 
 خواص محسنة لتراكيب بوليمرية مطاطية معالجة بالبيروكسيد] 54[
ىيشتمل التركيب عل مكىن  .ىطريقة لصنعه elastomer compositionيتعلق االختراع الراهن بتركيب بىليمري مطاطأ  :الملخص ] 57[

،  propyleneبرىبيلين - ethyleneىاحد اى اكلر من إليلين  elastomerيحتىي عل بىليمر مطاطأ  rubber componentمطاطأ 
-nonىماد ملدنة اير مضاف إليوا مجمىعات ىظيفية  peroxideىاحد اى اكلر من البيرىكسيد  curing agent 5عامل معالجة 

functionalized plasticizer  ىاحد اى اكلر لوا دليل لءىجةviscosity index ال يقل عن 
 

      74 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002066GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35473/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6564/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 جنوب أفريقيا           2005/07/12         2005/05579         
 ،ماثيو جيمس اوفريت -2 ،هوليساني موميال -1:  المخترعون] 72[
انيتي  -6 ،اسنا كيليان -5 ،جون توماس ديكسون -4 ،كيفن بالن -3

 هيدلي مورجان ديفيد  -7 ،بولمان
 1ليمتد ، ) بروبريتاري(ساسول تيكنولوجي :   مالك البراءة] 73[

 ، جنوب أفريقياجوهانسبرغ، 2196، روزبانك، ستوردي أفنيو
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/36 

 :المراجع ] 56[
- WO2004/056480A1(SASOL TECHNOLOGY 
(PTY) LIMITED) 08 July 2004  
- WO02/04119A1 (BP CHEMICALS LIMITED) 
17 January 2002   
- David S. Mcguinness et al. A Process for the 
Trimcrisation and Tetramerisation of Ethylene 1- 
to l-Hexene and l-Octene. 1P.Com number 
IPCOM000031729D, 7 October 2004 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تحويل مركبات أولفينية إلى أوليجومرات في ظل وجود منشط مخفف يحتوي على فلز] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير عملية إلنتاج منتج أوليجومري عن طريق تحويل مركب أولفيني واحد على األقل إلى  :الملخص ] 57[

مركب  (2)مصدر فلز انتقالي؛  (1)توفير محفز تحويل إلى أوليجومرات منشَّط يشتمل على توليفة من  ( أ) :العمليةأوليجومرات وتتضمن 
تخفيف محفز  ( ب)مركب أولفيني واحد على األقل؛  (4)منشط يحتوي على فلز و (3)؛ m X1 (Y) X2 (R2)n(R1)ربط له الصيغة 

مالمسة المركب األولفيني الواحد على  (ج)بوسط سائل يتم إدخاله؛ و  (أ)تاجه في الخطوة التحويل إلى أوليجومرات المنشَّط الذي تم إن
 .إلنتاج منتج أوليجومري (ب)األقل المراد تحويله إلى أوليجومرات بالمحفز المنشَّط الذي تم تخفيفه في الخطوة 

 
 4: عدد األشكال      21 :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.

57نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002066GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35473/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6564/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 جنوب أفريقيا           2005/07/12         2005/05579         
 ،ماثيو جيمس اوفريت -2 ،هوليساني موميال -1:  المخترعون] 72[
انيتي  -6 ،اسنا كيليان -5 ،جون توماس ديكسون -4 ،كيفن بالن -3

 هيدلي مورجان ديفيد  -7 ،بولمان
 1ليمتد ، ) بروبريتاري(ساسول تيكنولوجي :   مالك البراءة] 73[

 ، جنوب أفريقياجوهانسبرغ، 2196، روزبانك، ستوردي أفنيو
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/36 

 :المراجع ] 56[
- WO2004/056480A1(SASOL TECHNOLOGY 
(PTY) LIMITED) 08 July 2004  
- WO02/04119A1 (BP CHEMICALS LIMITED) 
17 January 2002   
- David S. Mcguinness et al. A Process for the 
Trimcrisation and Tetramerisation of Ethylene 1- 
to l-Hexene and l-Octene. 1P.Com number 
IPCOM000031729D, 7 October 2004 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تحويل مركبات أولفينية إلى أوليجومرات في ظل وجود منشط مخفف يحتوي على فلز] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير عملية إلنتاج منتج أوليجومري عن طريق تحويل مركب أولفيني واحد على األقل إلى  :الملخص ] 57[

مركب  (2)مصدر فلز انتقالي؛  (1)توفير محفز تحويل إلى أوليجومرات منشَّط يشتمل على توليفة من  ( أ) :العمليةأوليجومرات وتتضمن 
تخفيف محفز  ( ب)مركب أولفيني واحد على األقل؛  (4)منشط يحتوي على فلز و (3)؛ m X1 (Y) X2 (R2)n(R1)ربط له الصيغة 

مالمسة المركب األولفيني الواحد على  (ج)بوسط سائل يتم إدخاله؛ و  (أ)تاجه في الخطوة التحويل إلى أوليجومرات المنشَّط الذي تم إن
 .إلنتاج منتج أوليجومري (ب)األقل المراد تحويله إلى أوليجومرات بالمحفز المنشَّط الذي تم تخفيفه في الخطوة 

 
 4: عدد األشكال      21 :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 19 58

 

 براءة اختراع ]12[
 0002067GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35472/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7349/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي        2005/12/09         05111872.7        
روب  -2 ،جاي لود ماجدا ماريا فيربيست -1: ن المخترعو] 72[

 الويسوس ماريا فان ترير 
  ،.في. يونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترناش:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30 كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C04B 28/36 

 :المراجع ] 56[
- US4376830 A (CHEVRON RES. CO) 15 March 
1983  
- US6194594 Bl (DEGUSSA-I-IULS AG) 27 
February 2001  
- US4I64428 A (CHEVRON RES. CO) 14 august  
1979  
- GB2I39202 A (SEATON DEV. LTD) 07 
November 1984 

يحي ناصر البوصافي: الفاحص    
 عملية لتحضير مالط كبريتي أو تركيبة من مالط كبريتي وركام] 54[
تشتمل على الخطوات كبريتي أو تركيبة من مالط كبريتي وركام، حيث  يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير مالط  :الملخص ] 57[

أو ركام وسيالن عضوي يحتوي على بولي سلفيد به على األقل مجموعتي سيليل  /مزج حشوة غير عضوية واحدة على األقل و) أ: (ةاآلتي
الكبريت  )أ(مزج سواء أثناء أو بعد الخطوة  )ب .(مأو الركا /عضوي والسماح للسيالن العضوي بالتفاعل مع الحشوة غير العضوية و

أو الركام عند درجة الحرارة إسالة الكبريت للحصول على مزيج يشتمل على كبريت منصهر  /العنصري مع الحشوة غير العضوية و
كما يوفر االختراع  .تجميد الخليط للحصول على مالط كبريتي أو تركيبة من مالط كبريتي وركام) ج(و أو ركام؛  /وحشوة غير عضوية و

مالط كبريتي أو تركيبة من مالط كبريتي وركام يمكن الحصول عليه بتلك العملية واستخدام سيالن عضوي يحتوي على بولي سلفيد به 
 .على األقل مجموعتي سيليل عضوي كعامل إقران في مالط كبريتي أو تركيبة من المالط الكبريتي وركام

 
      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002068GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35468/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7243/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي         2005/11/21  05257158.5          
    ،هاري فان دير هيجدن -2 ،كيوك آن اون -1:  المخترعون] 72[
جوهان بول  -5 ،اري فان زون -4 ،راريك جوهانز ماريا دي بو -3

 سميت 
 ،.في. بيشل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج  : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30   كاريل فان بيلندتالن 
 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 31/24, 31/18, 31/34; C07C 2/32, 
2/36, 11/02, 11/107; C07F 9/50 

 :المراجع ] 56[
- WO 204119 A (BRPE) 17 January 2002  
- WO 2004056477 A1 (SASO-N) 08 July 2004  
- WO2004056479 A1 (SASO-N) 08 July 2004 
- JP2003 088760 A (TOYJ ) 25 March 2003 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 التحويل الحفزي للمونومرات األوليفينية إلى أوليجومرات] 54[
مركب   )ب(مصدر كروم أو موليبدنوم أو تنجستن؛   ):أ(ى للمحفز تشتمل عليتعلق االختراع الحالي بتركيبة منتجة  :الملخص ] 57[

من هيدروچين أو  R5؛ حيث يتم اختيار -N(R5)–هي مجموعة تجسير من الصيغة  X :؛ حيث(I)ترابطي أول له الصيغة العامة 
استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة   مجموعة هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها

كل على حدة من مجموعات عطرية بها  R4إلى  R1على األقل من  3بها استبدال أو مجموعة سيليل أو مشتق من ذلك؛  يتم اختيار 
إلى  R1واضع أورثو، و  يتم بشكل مستقل انتقاء واحدة من استبدال اختياري، كل منها يحمل مجموعة قطبية على واحدة على األقل من م

R4  اختياريًا من مجموعة هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة أو مجموعة
قطبية في أي من مواضع هيدروكربيل غير متجانسة بشرط أنه عندما تكون المجموعة عطرية فإنها ال تحتوي على مجموعة  استبدال 

في المركب  Xهي مجموعة تجسير كما تم تحديد ذلك بالنسبة لـ  'X :؛    حيث(II)مركب ترابطي ثان له الصيغة العامة  )ج(أورثو؛  
 من مجموعة 'R4إلى  'R1على األقل من  'R2و  'R1؛  يتم بشكل مستقل إنتقاء (I)في الصيغة العامة  )ب(الترابطي  األول، المكون 

هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة بشرط 
أنه عندما تكون المجموعة عطرية فإنها ال تحتوي على مجموعة استبدال قطبية في أي من المواضع أورثو، واختياريًا يتم بشكل مستقل 

أو كلتيهما أو يتم استبعادهما من مجموعة عطرية بها استبدال اختياري تحمل مجموعة استبدال قطبية على  'R4و  'R3إنتقاء واحدة من 
يتعلق االختراع الحالي أيًضا بنظام محفز يشتمل على تركيبة منتجة للمحفز طبقًا لالختراع الحالي  .واحد على األقل من مواضع أورثو

ا يتعلق االختراع الحالي أيًضا بعملية لتحويل مونومرات أوليفينية إلى ترايمرات وتترامرات،  كم  .محفز مشترك )د(ومكون إضافي؛  
أوكتين، وحيث تشتمل العملية على  -1هكسين و -1وبشكل خاص تحويل اإليثيلين إلى ترايمرات وتترامرات حيث يتحول  اإليثيلين إلى 

 .طبقًا لالختراع الحالي مالمسة مونومر أوليفيني واحد على األقل مع نظام حفزي
 

      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.

59نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002068GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35468/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7243/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي         2005/11/21  05257158.5          
    ،هاري فان دير هيجدن -2 ،كيوك آن اون -1:  المخترعون] 72[
جوهان بول  -5 ،اري فان زون -4 ،راريك جوهانز ماريا دي بو -3

 سميت 
 ،.في. بيشل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج  : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30   كاريل فان بيلندتالن 
 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 31/24, 31/18, 31/34; C07C 2/32, 
2/36, 11/02, 11/107; C07F 9/50 

 :المراجع ] 56[
- WO 204119 A (BRPE) 17 January 2002  
- WO 2004056477 A1 (SASO-N) 08 July 2004  
- WO2004056479 A1 (SASO-N) 08 July 2004 
- JP2003 088760 A (TOYJ ) 25 March 2003 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 التحويل الحفزي للمونومرات األوليفينية إلى أوليجومرات] 54[
مركب   )ب(مصدر كروم أو موليبدنوم أو تنجستن؛   ):أ(ى للمحفز تشتمل عليتعلق االختراع الحالي بتركيبة منتجة  :الملخص ] 57[

من هيدروچين أو  R5؛ حيث يتم اختيار -N(R5)–هي مجموعة تجسير من الصيغة  X :؛ حيث(I)ترابطي أول له الصيغة العامة 
استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة   مجموعة هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها

كل على حدة من مجموعات عطرية بها  R4إلى  R1على األقل من  3بها استبدال أو مجموعة سيليل أو مشتق من ذلك؛  يتم اختيار 
إلى  R1واضع أورثو، و  يتم بشكل مستقل انتقاء واحدة من استبدال اختياري، كل منها يحمل مجموعة قطبية على واحدة على األقل من م

R4  اختياريًا من مجموعة هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة أو مجموعة
قطبية في أي من مواضع هيدروكربيل غير متجانسة بشرط أنه عندما تكون المجموعة عطرية فإنها ال تحتوي على مجموعة  استبدال 

في المركب  Xهي مجموعة تجسير كما تم تحديد ذلك بالنسبة لـ  'X :؛    حيث(II)مركب ترابطي ثان له الصيغة العامة  )ج(أورثو؛  
 من مجموعة 'R4إلى  'R1على األقل من  'R2و  'R1؛  يتم بشكل مستقل إنتقاء (I)في الصيغة العامة  )ب(الترابطي  األول، المكون 

هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة بشرط 
أنه عندما تكون المجموعة عطرية فإنها ال تحتوي على مجموعة استبدال قطبية في أي من المواضع أورثو، واختياريًا يتم بشكل مستقل 

أو كلتيهما أو يتم استبعادهما من مجموعة عطرية بها استبدال اختياري تحمل مجموعة استبدال قطبية على  'R4و  'R3إنتقاء واحدة من 
يتعلق االختراع الحالي أيًضا بنظام محفز يشتمل على تركيبة منتجة للمحفز طبقًا لالختراع الحالي  .واحد على األقل من مواضع أورثو

ا يتعلق االختراع الحالي أيًضا بعملية لتحويل مونومرات أوليفينية إلى ترايمرات وتترامرات،  كم  .محفز مشترك )د(ومكون إضافي؛  
أوكتين، وحيث تشتمل العملية على  -1هكسين و -1وبشكل خاص تحويل اإليثيلين إلى ترايمرات وتترامرات حيث يتحول  اإليثيلين إلى 

 .طبقًا لالختراع الحالي مالمسة مونومر أوليفيني واحد على األقل مع نظام حفزي
 

      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002069: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35119/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4572/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          23/04/2004 60/565,077     
تشيستر ليدلي  -2 كريستوفر كيلفين هاريس، -1:  المخترعون] 72[

 فينيجار . هارولد جيه -3 ساندبيرج،
. 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: E21B 43/24, 36/04; H05B 6/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/040513 A (SHELL OIL COMPANY; 
SHELL 1-18 CANADA LIMITED) 15 May 2003 
- US 5182427 A (MCGAFFIGAN et al.) 1-18 26 
January 1993 
- EP 0130671 A (METCAL INC) 1-18 9 January 
1985 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 سخانات بدرجة حرارة محدودة تستخدم لتسخين تكوينات أرضية تحت سطحية] 54[
عضو مغناطيسي؛ وموصل كهربائي متصل كهربائيا بالعضو  :يتعلق االختراع الحالي بتوفير سخان، يشتمل على :الملخص ] 57[

يكون الموصل الكهربائي مهيأ  .توفير خرج حراري أدنى من درجة حرارة كوري للعضو المغناطيسيالمغناطيسي، حيث يكون مهيأ ل
ويوفر السخان ذاتيا كمية منخفضة من الحرارة تقريبا عند وأعلى من درجة حرارة  .درجة 25لتوصيل معظم التيار الكهربائي للسخان عند 

 .كوري للعضو المغناطيسي
 

 45: عدد األشكال      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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002070: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35118/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5517/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النرويج         16/12/2004 20045478     
 روني فريير :   المخترع] 72[
بروفيسور او إيزي ويل سوليوشنز ايه اس ، :   مالك البراءة] 73[

 نرويجال، 1103، ستافانجر 11، 4021الف هانسينسفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/14, 33/127 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/067906 Al (BAKER HUGHES INC) 12 
August 2004 
- US 3385367 A (PAUL KOLLSMAN) 28 May 
1968 
- US 5211238 A (ROBERT B. CARPENTER) 18 
May 1993 
- US 5402849 A (ALFRED R. JENNINGS, JR.) 04 
April 1995 
- US 5188176 A (ROBERT B. CARPENTER) 23 
February 1993 
- US 5942031 A (PING-SUN CHEUNG) 24 August 
1999 
- US 5476142 A (LAURA KAJITA) 19 December 
1995 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة وأداة لغلق فجوة مملوءة بشكل غير كامل بمادة للصب] 54[
، حيث توضع مادة قابلة 10مملوءة بشكل غير كامل بمادة للصب  12فجوة يتعلق االختراع الحالي بطريقة وأداة لغلق    :الملخص ] 57[

إلى الفراغات  10، حيث تمتد بعد معالجة مادة الصب 6، وتمتد المادة القابلة لالمتداد 10المراد ملئها بمادة الصب  12في الفجوة  6للتمدد 
 . 10التي لم تمأل بهذه المادة  16

 
 4: د األشكال عد     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.

61نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002070: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35118/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5517/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النرويج         16/12/2004 20045478     
 روني فريير :   المخترع] 72[
بروفيسور او إيزي ويل سوليوشنز ايه اس ، :   مالك البراءة] 73[

 نرويجال، 1103، ستافانجر 11، 4021الف هانسينسفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/14, 33/127 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/067906 Al (BAKER HUGHES INC) 12 
August 2004 
- US 3385367 A (PAUL KOLLSMAN) 28 May 
1968 
- US 5211238 A (ROBERT B. CARPENTER) 18 
May 1993 
- US 5402849 A (ALFRED R. JENNINGS, JR.) 04 
April 1995 
- US 5188176 A (ROBERT B. CARPENTER) 23 
February 1993 
- US 5942031 A (PING-SUN CHEUNG) 24 August 
1999 
- US 5476142 A (LAURA KAJITA) 19 December 
1995 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة وأداة لغلق فجوة مملوءة بشكل غير كامل بمادة للصب] 54[
، حيث توضع مادة قابلة 10مملوءة بشكل غير كامل بمادة للصب  12فجوة يتعلق االختراع الحالي بطريقة وأداة لغلق    :الملخص ] 57[

إلى الفراغات  10، حيث تمتد بعد معالجة مادة الصب 6، وتمتد المادة القابلة لالمتداد 10المراد ملئها بمادة الصب  12في الفجوة  6للتمدد 
 . 10التي لم تمأل بهذه المادة  16
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 براءة اختراع ]12[
 0002071GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40188/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5733/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               2005/01/27          0501733.0       
 اندرو جوناثان باري  -2 ،أالن دوجالس تيرل -1:  المخترعون] 72[
، ليمتد) انفيستمنتس(كان توباكو بريتش اميري:  مالك البراءة] 73[
، أي ال 3 أر 2دبليو سي  ،لندن ،تر ستريتاو 1، لوب هاوسج

 المملكة المتحدة
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B65D 5/00, 5/42, 21/02, 71/02, 85/10 

 :المراجع ] 56[
- US 3143266 A (IMATAKE MIDORL) 04 August 
1964  
-US 2959338 A (THURSTON GERALD E) 08 
November 1960  
- FR 2614720 A (WIDMANN HORST) 04 
NOVEMBER 1988 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 عبوات ألنواع التدخين] 54[
يكون لكل عبوة  .تستطيع كل منهما احتواء منتجات (P1, P2)يتعلق االختراع الحالي بعبوة تشتمل على عبوة فرعية أولى وعبوة فرعية ثانية  :الملخص ] 57[

في  .التي تتعاون مع القاعدة الحتواء منتجات داخل العبوات الفرعية ('E2, E2)وحافة ثانية  ('E1, E1)متصلة بحافة أولى   ('F1, F1)فرعية قاعدة وواجهة أولى 
تشتمل هذه الوسائل  ,(P1, P2)لفرعية األولى والثانية بربط العبوة ا (JL)تقوم وسائل  .تكون العبوة الفرعية عبارة عن حاوية ذات قاعدة مستطيلة ,نموذج مفضل

بينما تتجاور  ,من كل عبوة فرعية مع بعضها البعض ('F1, F1)تتقابل الواجهات األولى  ,في وضع أول من العبوات الفرعية .(S1, S2)على شريطين أول وثاني 
 .ها البعض وتتجاور الحواف الثانية من العبوات الفرعية األولى والثانية مع بعضها البعضمن العبوة الفرعية األولى والثانية مع بعض ('E1, E1)الحواف األولى 

بشكل مفصلي بالنسبة للعبوة الفرعية  (S1)من العبوات الفرعية ويثبت الشريط األول  ('F1, F1)عبر الواجهات األولى  (S1, S2)ويمتد الشريط األول والثاني 
بشكل مفصلي بالنسبة  (S2)بينما يثبت الشريط الثاني  ,منها ('E2)ويثبت بالنسبة للعبوة الفرعية الثانية عند الحافة الثانية  ,منها (E1)األولى عند الحافة األولى 

وعند توصيلهما  .نية منهامن العبوة الفرعية الثانية وتثبت بشكل مفصلي بالعبوة الفرعية األولى عند الحافة الثا ('E1)عند الحافة األولى  (P2)للعبوة الفرعية الثانية 
حيث تتحرك كل منهما بالنسبة لألخرى وذلك فيما بين  ,قابلتين للحركة (P1, P2)تكون العبوتان الفرعيتان األولى والثانية  ,(S1, S2)معاً باستخدام الشريطين 

وفي وضع ثالث  ,(E1)حول الحافة األولى  (P1) للعبوة فرعية األولى بالنسبة (P2)وأيضاً في وضع ثاني تدور فيه العبوة الفرعية الثانية  ,الوضع األول على األقل
 .('E2)حول الحافة الثانية  (P1)بالنسبة للعبوة الفرعية األولى  (P2)أيضاً تدور فيه العبوة الفرعية الثانية 
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 براءة اختراع ]12[
 0002072GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 33772/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1524/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/07/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           1999/11/29           99204023,8    
روبيرت مارتيجن  -2 ،اليا اميل بيرشينكو -1:  المخترعون] 72[

كيفين  البيرت   -4 ،جون ميكائيل كارانكاس -3 ،فان هارديفيلد
   ،جوردون  توماس  شاهين -6 ،ايريك  دي  روفيجناك -5 ،ماهير

 ايتان  زهانج  -9 ،سكوت  لي  ويلنجتون -8 ،هارولد جيه فينجار -7
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

 ج، هولنداياتش آر،ذي ه 2596، 30فان بيلندتالن  كارل
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/24 

 :المراجع ] 56[
- US 4397732 A (HOOVER DAVID S et al.) 09 
August 1983 
- W. Kalkreuth, C. Roy, M. Steller Conversion 
characteristics of selected Canadian coals based 
on hydrogenation and pyro1ysis experiments 
"Geological Survey of Canada, Paper 89-8, 1989 
  

 
 احمد سليم الهنائي: فاحص ال

 استرجاع هيدروكربونات من تشكيلة طبقية تحتوي على كيروجين في الموقع] 54[
يوفر االختراع الحالي طريقة لحل الهيدروكربونات حالً  حرارياً وهي في موقعها وذلك في تشكيلة طبقية تحت ارضية  :الملخص ] 57[

 : والطريقة تتضمن . محتوية على كيروجين 
توفير حرارة لجزء على األقل من التشكيلة الطبقية المحتوية على الكيروجين بحيث يصل قسم على االقل من ذلك الجزء  -

 المسخن إلى درجة حرارة حل الكيروجين حالً حرارياً ، والحصول على منتجات الحل الحراري ، و 
  . تجميع منتجات الحل الحراري من التشكيلة الطبقية تحت األرضية  -

% . 3 - 0ر2حيث تـكون التشكيلة الطبقية تحت األرضية منتقاة على كيروجين بمعامل انعكاس فيترينايت مقداره   
كذلك ، يوفر االخــتراع الحالي طريقة النتاج غاز تركيبي بعد تجميع منتجات الحل الحراري ،وذلك بالسماح للتشكيلة الطبقية 

.   ل يولد غاز تركيبيالمحتوية على الكيروجين بالتفاعل مع سائ  
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 براءة اختراع ]12[
 0002072GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 33772/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1524/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/07/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           1999/11/29           99204023,8    
روبيرت مارتيجن  -2 ،اليا اميل بيرشينكو -1:  المخترعون] 72[

كيفين  البيرت   -4 ،جون ميكائيل كارانكاس -3 ،فان هارديفيلد
   ،جوردون  توماس  شاهين -6 ،ايريك  دي  روفيجناك -5 ،ماهير

 ايتان  زهانج  -9 ،سكوت  لي  ويلنجتون -8 ،هارولد جيه فينجار -7
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

 ج، هولنداياتش آر،ذي ه 2596، 30فان بيلندتالن  كارل
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/24 

 :المراجع ] 56[
- US 4397732 A (HOOVER DAVID S et al.) 09 
August 1983 
- W. Kalkreuth, C. Roy, M. Steller Conversion 
characteristics of selected Canadian coals based 
on hydrogenation and pyro1ysis experiments 
"Geological Survey of Canada, Paper 89-8, 1989 
  

 
 احمد سليم الهنائي: فاحص ال

 استرجاع هيدروكربونات من تشكيلة طبقية تحتوي على كيروجين في الموقع] 54[
يوفر االختراع الحالي طريقة لحل الهيدروكربونات حالً  حرارياً وهي في موقعها وذلك في تشكيلة طبقية تحت ارضية  :الملخص ] 57[

 : والطريقة تتضمن . محتوية على كيروجين 
توفير حرارة لجزء على األقل من التشكيلة الطبقية المحتوية على الكيروجين بحيث يصل قسم على االقل من ذلك الجزء  -

 المسخن إلى درجة حرارة حل الكيروجين حالً حرارياً ، والحصول على منتجات الحل الحراري ، و 
  . تجميع منتجات الحل الحراري من التشكيلة الطبقية تحت األرضية  -

% . 3 - 0ر2حيث تـكون التشكيلة الطبقية تحت األرضية منتقاة على كيروجين بمعامل انعكاس فيترينايت مقداره   
كذلك ، يوفر االخــتراع الحالي طريقة النتاج غاز تركيبي بعد تجميع منتجات الحل الحراري ،وذلك بالسماح للتشكيلة الطبقية 

.   ل يولد غاز تركيبيالمحتوية على الكيروجين بالتفاعل مع سائ  
 

 4: عدد األشكال          11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002073: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33888/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8171/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         24/04/2006 11/379,943     
 مارتينيز -يوجينو زينديجاس:   المخترع] 72[
. دي سي. ايه. اتش واي ال تكنولوجيز اس:   مالك البراءة] 73[

سان نيكوالس دي لوس ، 155ايجينو كالرينود جارزا . اف. في
 مكسيكال ،66452نوفو ليون ، جارزا

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C21B 13/00, 13/02; F27B 1/16 

 :المراجع ] 56[
- DE 1033902 B (DIDIER WERKE AG) 10 July 
1958 
- US 2915379 A (AGARWAL JAGDISH C ) 01 
December 1959 
- US 4325731 A (BECKER PAUL et al.) 20 April 
1982 

 علي احمد المال: لفاحص ا
 قة وجهاز إلنتاج حديد مختزل مباشرةطري] 54[
في مفاعل اختزال يحتوي علي منطقة  (DRI)بعملية اختزال مباشرة إلنتاج حديد مختزل مباشرةً يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

الحديد المذكورة مع بواسطة تفاعل بين أكاسيد  (DRI)اختزال الختزال جسيمات محتوية علي أكاسيد الحديد، مثل حبيبات خام الحديد، إلي 
الناتج في منطقة االختزال المذكورة، حيث تتم تدوير تيار من  (DRI)غاز اختزال مرتفع الحرارة، وعلي منطقة تبريد لخفض درجة حرارة 

ويتم تبريده عبر منطقة التبريد المذكورة، ويتم سحب جزء من غاز التبريد المذكور من منطقة التبريد، ، غاز تبريد، يكون عادة غاز طبيعي 
د في منطقة االختزال المذكورة عن طريق قاذف يستخدم غاز ذي ضغط عالي  د غاز ويتم إعادة تدوير جزء من الغاز المبرَّ وتنقيته في مبرِّ

توفير  يؤدي استخدام قاذف إلعادة تدوير غاز التبريد بدالً من استخدام ضاغط ميكانيكي إلي.  للتغذية التعويضية يعمل كمائع محفز للقاذف
يستخدم فيها قاذف  (DRI) تحتوي وحدة االختزال المباشر علي منطقة اختزال. ملحوظ في الكهرباء وتكلفة رأس المال والتشغيل والصيانة

 . واحد علي األقل في إعادة تدوير جزء علي األقل من غاز التبريد إلي منطقة التبريد
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 براءة اختراع ]12[
 0002074GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35120/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10619/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                 2008/04/17          12/105,104    
 أمريكا              2007/04/19         60/925,425        

 ريتشارد تورينز -2 فيجايا هاالبي، -1:  المخترعون] 72[
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز ،.في. بيلوجيند :  مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، بي جي دن هاج
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E2lB 44/00, 34/16; G06F 17/50, 19/00 , 
G01V 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5992519 A (TERlZHANDUR S. 
RAMAKRlSHNAN et al.) 30 November 1999  
- WO 2004/049216 A (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 10 June 2004 
- US 2006/0047489 A (CELINE SCHEIDT et al.) 
02 March 2006  
- US 6873267 B (PAUL TUBEL et al.) 29 March 
2005  
- US 4794534 A (KEITHK. MILLHEIM) 27 
December 1988 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 نظام وطريقة لعمليات اإلنتاج بحقل نفط] 54[
وتشتمل الطريقة على تحديد مجموعة من المحاكيات من مجموعة  .يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلجراء عمليات إنتاج   :الملخص ] 57[

فط ومحاكي لغير موقع البئر إلعداد نموذج لجزء على تتكون من محاكي موقع بئر إلعداد نموذج لجزء على األقل من موقع البئر بحقل الن
األقل من جزء لغير موقع البئر بحقل النفط، وتحديد قالب استراتيجية أولى يشتمل على ظرف أول تم تحديده بناء على متغير أول لمجموعة 

اإلجراء األول أثناء المحاكاة يتم تحديده  المحاكيات وإجراء أول تم تحديده بناء على متغير تحكم في مجموعة المحاكيات، حيث أن تنفيذ
بناء على الظرف األول في ضوء عالقة منطقية ، وتطوير استراتيجية أولى إلدارة مجموعة المحاكيات أثناء المحاكاة، حيث أن 

فط باستخدام مجموعة المحاكيات االستراتيجية األولى يتم تطويرها باستخدام قالب االستراتيجية األول، والمحاكاة االنتقائية لعمليات حقل الن
 .بناء على  االستراتيجية األولى

 
 7: عدد األشكال      31 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002074GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35120/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10619/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                 2008/04/17          12/105,104    
 أمريكا              2007/04/19         60/925,425        

 ريتشارد تورينز -2 فيجايا هاالبي، -1:  المخترعون] 72[
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز ،.في. بيلوجيند :  مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، بي جي دن هاج
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E2lB 44/00, 34/16; G06F 17/50, 19/00 , 
G01V 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5992519 A (TERlZHANDUR S. 
RAMAKRlSHNAN et al.) 30 November 1999  
- WO 2004/049216 A (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 10 June 2004 
- US 2006/0047489 A (CELINE SCHEIDT et al.) 
02 March 2006  
- US 6873267 B (PAUL TUBEL et al.) 29 March 
2005  
- US 4794534 A (KEITHK. MILLHEIM) 27 
December 1988 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 نظام وطريقة لعمليات اإلنتاج بحقل نفط] 54[
وتشتمل الطريقة على تحديد مجموعة من المحاكيات من مجموعة  .يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلجراء عمليات إنتاج   :الملخص ] 57[

فط ومحاكي لغير موقع البئر إلعداد نموذج لجزء على تتكون من محاكي موقع بئر إلعداد نموذج لجزء على األقل من موقع البئر بحقل الن
األقل من جزء لغير موقع البئر بحقل النفط، وتحديد قالب استراتيجية أولى يشتمل على ظرف أول تم تحديده بناء على متغير أول لمجموعة 

اإلجراء األول أثناء المحاكاة يتم تحديده  المحاكيات وإجراء أول تم تحديده بناء على متغير تحكم في مجموعة المحاكيات، حيث أن تنفيذ
بناء على الظرف األول في ضوء عالقة منطقية ، وتطوير استراتيجية أولى إلدارة مجموعة المحاكيات أثناء المحاكاة، حيث أن 

فط باستخدام مجموعة المحاكيات االستراتيجية األولى يتم تطويرها باستخدام قالب االستراتيجية األول، والمحاكاة االنتقائية لعمليات حقل الن
 .بناء على  االستراتيجية األولى

 
 7: عدد األشكال      31 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002075GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 33642/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2419/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/01/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                    2002/03/01         0200055       
 فرنسا                  2002/03/27              0203842    

انتويني  -3 ،البرت برونياو -2 ،اريك فيرج -1:  المخترعون] 72[
 دوراند 

، 54، فرانسزمان اويل اند جاز فالوريك ماني : مالك البراءة] 73[
 فرنسا، اولنوي ايميريس 59620، رو اناتولي فرانس

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16L 15/04; E21B 17/042 

 :المراجع ] 56[
- WO 9908034 A (MARUBENI TUBULARS INC; 
BANKER EDWARD O (US); KLEMETICH 
ERICH F (U) 18 February 1999 
  
 

 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 وصلة مخروطة أنبوبية تحتوي على مساحات عازلة مع تمطط بالستيكي] 54[
التي تتكون ) 43,41(خالل التمديد الشعاعي الناتج عن مرور كرة داخل الوصلة األنبوبية تخضع اإلسنادات المنحنية    :الملخص ] 57[

الذي يتوجه شعاعياً ) 1(للعنصر ) 7(الذي يتوجه شعاعياً نحو الداخل و على السطح المحيط ) 2(للعنصر األنثى  )8(على السطح المحيط 
 . إلى تحريك محوري الواحد نحو االخر حتى االنتقال إللى اإلتصال العازل المتبادل مع التداخل الشعاعي، نحو الخارج

 .تطبيقات في آبار الهيدروكربور
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67نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002076GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33644/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9363/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2006/10/31       11/591,043        
 اليامي . عبدهللا  أس -2 ،الظفيري. عبدهللا أم  -1:  المخترعون] 72[
، ارامكو  شركة الزيت العربية السعوديه:  مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعوديةالظهران، ، 31311السعوديه، 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 4257483 A (MORRIS et al.) 24 March 1981 
- US 2006/0169454 A1 (SAVERY et al.) 03 August 
2006 
- US 4004639 A (SANDIFORD) 25 January 1977 
  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طريقة لتمليط حفر اآلبار باألسمنت] 54[
باستخدام محلول چل مشكل للسيليكات وأسمنت يذوب في  طريقة لتمليط  بئر نفط  باألسمنتيتعلق االختراع الحالي ب   :الملخص ] 57[

في حالة وجود صدع في التكوين تحت األرضي  HClتسمح بذوبان وإزالة األسمنت بـ  األحماض يتم فصله بمجموعة فاصلة بوليمرية
 .أو الغاز/ والحاجة لمنع تدفق الماء و

 
    9 :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 19 68

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002077: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35133/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5860/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

187/MUM/2005 21/02/2005         الهند 
 فيناي كيه ميهتا :   المخترع] 72[
 66، تريفني ،  9/فيناي كيه ميهتا ، أف :   مالك البراءة] 73[

 الهند  ، مهر اشترا، 400006والكيشوار روود ،  مومباي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 علي بن عبد الكريم السويلم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65D 5/42, 65/40 

 :المراجع ] 56[
- US 2533773 A (FORET NORMAN F. DE LA) 1-
3,5-8, 12 December 1950  W0 95/35204 A 
(NEWARK GROUP INDUSTRIES, 9,20 INC) 28 
December 1995 
- US 5482724 A (MORICI et al.) 09 January 1996 
- US 2721687 A (GROSS JOSEPH F) 25 October 
1955 
- US 4096948 A (KUCHENBECKER et al.) 27 
June 1978 
- US 5575418 A (WU ET AL) 19 November 1996 
-  FR 2283056 A (SEKISUI JUSHI KK) 26 March 
1976 
- US 5094385 A (ANTCZAK et al.) 10 March 1992 
- US 4441626 A (HALL et al.) 10 April 1984 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 لوحة، صندوق ونظام تهوية، لوحة عزل وطريقة تصنيع لوحة وصندوق لتهوية] 54[
 .يتعلق االختراع الحالي بلوح تهوية، لوح عازل، نظام تهوية، وأجسام وتطبيقات معمارية موجود فيها ألواح التهوية   :الملخص ] 57[

ها فتحة ثانية، حيث أن الفتحة األولى والثانية متناسبتان مع بعضهما يتكون لوح التهوية هذا من طبقة فيها فتحة أولى، وطبقة مجاورة في
 .البعض، وال يقعان على نفس الخط وال يتداخالن، كما يتكون من ممر يربط بين الفتحة األولى والثانية وبالتالي يسمح بمرور السائل بينها

ألغذية السريعة، حيث يقوم اللوح بتوفير التهوية الكافية للكرتون وبالتالي، فإن الكرتونة مكونة من هذا اللوح عند استخدامها لتغليف ا
 .بحيث ال يجري الماء المتكاثف من البخار الصاعد على األغذية، ويوفر العزل الكافي حتى يبقى الغذاء دافئاً 
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 براءة اختراع ]12[
 0002078GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35413/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9051/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[

 أمريكا               2006/09/11         60/843,682       
 -3 ،توماس الياجر -2 ،لويك فابين تشريو -1:  المخترعون] 72[

 دامان . جولين اتش جيه ام
، واشنطن ستريت، .داو جلوبال تكنولوجيز انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،48674 ،يجانميتش ،ميدالند، بيلدنج 1790
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08K 9/08; C09C 3/10, 1/30; C08J 3/21 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/022853 A (PV SAND AS ]DK[; 
JENSEN VICTOR ]DK[) 18 March 2004   
- EP 1435613 A (MONDO SPA ]IT[) 15 December 
2004   
- WO 97/16479 A (INST NEUE MAT GEMEIN 
GMBH ]DE[; SCHMIDT HELMUT ]DE[; 
ARPAC ERTUGRUL) 09 May 1997 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 resin coated sandلرمل مطلي براتنج تستخدم  polyolefin dispersion technologyتقنية تشتيت متعدد أولفين ] 54[
 :تحتوي على polymer-coated particulate materialيتعلق االختراع الراهن بمادة دقائقية مطلية ببوليمر  :الملخص ] 57[

يزة على األقل من سطح الرك %50؛ ومركب مستخدم، حيث يطلي المركب المستخدم ما نسبته particulate substrateركيزة دقائقية 
؛ thermoplastic polymerبوليمر حراري التلدن  :الدقائقية، وحيث، عند االستخدام، يتضمن المركب المستخدم مشتت يحتوي على

وفي وجه آخر، تتعلق التجسيدات التي تم الكشف عنها في هذا البيان بطريقة لتشكيل مادة  .stabilizing compoundومركب تثبيت 
بوليمر حراري  :دمج ركيزة دقائقية ومشتت، حيث يشتمل المشتت على :يث تتضمن الطريقة الخطوات التاليةدقائقية مطلية ببوليمر، ح

، organic solventيتم اختياره من المجموعة المكونة من مذيب عضوي  dispersion mediumالتلدن؛ مركب تثبيت؛ ووسط مشتت 
 .مشتتماء، وتوليفات منهما؛ إزالة جزء على األقل من الوسط ال

 
     25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002078GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35413/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9051/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[

 أمريكا               2006/09/11         60/843,682       
 -3 ،توماس الياجر -2 ،لويك فابين تشريو -1:  المخترعون] 72[

 دامان . جولين اتش جيه ام
، واشنطن ستريت، .داو جلوبال تكنولوجيز انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،48674 ،يجانميتش ،ميدالند، بيلدنج 1790
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08K 9/08; C09C 3/10, 1/30; C08J 3/21 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/022853 A (PV SAND AS ]DK[; 
JENSEN VICTOR ]DK[) 18 March 2004   
- EP 1435613 A (MONDO SPA ]IT[) 15 December 
2004   
- WO 97/16479 A (INST NEUE MAT GEMEIN 
GMBH ]DE[; SCHMIDT HELMUT ]DE[; 
ARPAC ERTUGRUL) 09 May 1997 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 resin coated sandلرمل مطلي براتنج تستخدم  polyolefin dispersion technologyتقنية تشتيت متعدد أولفين ] 54[
 :تحتوي على polymer-coated particulate materialيتعلق االختراع الراهن بمادة دقائقية مطلية ببوليمر  :الملخص ] 57[

يزة على األقل من سطح الرك %50؛ ومركب مستخدم، حيث يطلي المركب المستخدم ما نسبته particulate substrateركيزة دقائقية 
؛ thermoplastic polymerبوليمر حراري التلدن  :الدقائقية، وحيث، عند االستخدام، يتضمن المركب المستخدم مشتت يحتوي على

وفي وجه آخر، تتعلق التجسيدات التي تم الكشف عنها في هذا البيان بطريقة لتشكيل مادة  .stabilizing compoundومركب تثبيت 
بوليمر حراري  :دمج ركيزة دقائقية ومشتت، حيث يشتمل المشتت على :يث تتضمن الطريقة الخطوات التاليةدقائقية مطلية ببوليمر، ح

، organic solventيتم اختياره من المجموعة المكونة من مذيب عضوي  dispersion mediumالتلدن؛ مركب تثبيت؛ ووسط مشتت 
 .مشتتماء، وتوليفات منهما؛ إزالة جزء على األقل من الوسط ال

 
     25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002079: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33648/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4711/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/575,327 
11/135,314    

28/05/2004 
23/05/2005 

 أمريكا      
 أمريكا     

            ، -جاي . ماكيل جي -2، -سرمد عدنان  -1:  المخترعون] 72[
 .لوفيل. جون آر -4، -كين زيمالك  -3
-83براكسترات ، . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ندا، هول ذي هيج، جيه جي 2514، 89
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/20, 47/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6192983 B1 (NEUROTH DAVID H ET 
AL ) 27 February 2001 
- GB 2275953 A (* HALLIBURTON 
COMPANY) 14 September 1994 
- US 6009216 A (PRUETT et al.) 28 December 
1999 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 نظم وطرق تستخدم الياف ضوئية في انبوبة لولبية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز به حاوية ألياف ضوئية موضوعة في أنبوبة لولبية لنقل المعلومات بين أدوات وأجهزة    :الملخص ] 57[

تحتوي العمليات التي تجرى في حفرة البئر باستخدام . إستشعار داخل حفرة بئر ومعدات موجودة على السطح وطرق تشغيل تلك المعدات
ضوئية على إرسال إشارات تحكم من معدات على السطح إلى معدات في قاع البئر عبر مجموعة ألياف  جهاز به أنبوبة لولبية تعمل بألياف

ضوئية، وإرسال معلومات تم تجميعها من جهاز استشعار واحد على األقل موجود في قاع البئر إلى المعدات على السطح عبر حاوية 
يمكن لألدوات أو أجهزة اإلستشعار . نقل عبر حاوية األلياف الضوئيةاأللياف الضوئية، أو تجميع معلومات بقياس خاصية ضوئية ت

الموجودة في قاع البئر والمتصلة بحاوية األلياف الضوئية أن تحتوي على أجهزة معالجة أو إستجابة لإلشارة الضوئية مباشرة أو األدوات 
 .أو أجهزة االستشعار التي تعمل طبقاً للمبادئ التقليدية

 
 9: عدد األشكال      45 :ماية الح عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002080: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35122/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7467/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         22/12/2005 60/753,900     
         فريدريك جاديل، -2 اكشاي ساهني، -1:  المخترعون] 72[
 مريدول كومار  -3
ماركت  555، . انك. ايه.اس.شيفرون يو:   مالك البراءة] 73[

 المتحدةالواليات ، كاليفورنيا، 94105،سان فرانسيسكو ،ستريت 
 االمريكية

 
 لي الشواف سعود محمد ع: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06G 7/48; E21B 23/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6052520 A (EXXON PRODUCTION 
RESEARCH COMPANY) 18 April 2000 
- US 6227296 B1 (EXXONMOBIL UPSTREAM 
RESEARCH COMPANY) 08 May 2001 
- US 2005/0165593 A1 (Roland L, et al.)28 July 
2005 
- US 6810332 B2 (CHEVRON U.S.A.INC. et al.)26 
October 2004 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة، نظام وجهـاز تخـزين بـرامـج لمحاكاة مكمن باسـتخدام دفع الغاز الـذائب فـي الـزيت الثقيـل] 54[
يصف االختراع الراهن طريقة، نظام وجهاز تخزين برامج للتنبؤ بخاصية لمائع مثل إنتاج المائع من مكمن تحت أرضي    :الملخص ] 57[

 .Sgوتشبع الغاز  Krgوتشـمل الطـريقة إنشاء عالقة خط قاعــدي بيـن النفاذيـة النسـبية للغـاز  .يحتوي على زيت ثقيل محمول مع الغاز
أو بين النفاذية النسبية  Ncaوالرقم الشعري  Sgcلى الرقم الشعري للحصول على الصلة بين تشبع الغاز الحرج ويتم تحديد عالقة تعتمد ع

لعدد من الخاليا في  Ncويتم حساب األرقام الشعرية  .على األقل باالعتماد على معدالت استنفاد متعددة Ncaوالرقم الشعري  Krgroللغاز 
 Krgroو  Sgcثم يتم ضبط عالقة الخط القاعدي لتتوافق مع خاصية واحدة على األقل من  .ضينموذج مكمن يمثل المكمن تحت األر

ويتم اختيار قيم النفاذية  .المختارين من العالقة المعتمدة على الرقم الشعري للحصول على عالقات خط قاعدي مضبوطة مناظرة متعددة
ومن ثم يتـم إجـراء محاكـاة للمكمـن باستخدام قيم  .عدي المضبوطة المناظرةلعدد من الخاليا من عالقات الخط القا Krgالنسبية للغاز 

 .للتنبؤ بخاصية مائع واحد على األقل في مكمن تحت أرضي يحتوي على زيت ثقيل محمول مع الغاز Krgالنفاذية النسبية المختارة 
 

 11: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002080: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35122/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7467/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         22/12/2005 60/753,900     
         فريدريك جاديل، -2 اكشاي ساهني، -1:  المخترعون] 72[
 مريدول كومار  -3
ماركت  555، . انك. ايه.اس.شيفرون يو:   مالك البراءة] 73[

 المتحدةالواليات ، كاليفورنيا، 94105،سان فرانسيسكو ،ستريت 
 االمريكية

 
 لي الشواف سعود محمد ع: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06G 7/48; E21B 23/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6052520 A (EXXON PRODUCTION 
RESEARCH COMPANY) 18 April 2000 
- US 6227296 B1 (EXXONMOBIL UPSTREAM 
RESEARCH COMPANY) 08 May 2001 
- US 2005/0165593 A1 (Roland L, et al.)28 July 
2005 
- US 6810332 B2 (CHEVRON U.S.A.INC. et al.)26 
October 2004 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة، نظام وجهـاز تخـزين بـرامـج لمحاكاة مكمن باسـتخدام دفع الغاز الـذائب فـي الـزيت الثقيـل] 54[
يصف االختراع الراهن طريقة، نظام وجهاز تخزين برامج للتنبؤ بخاصية لمائع مثل إنتاج المائع من مكمن تحت أرضي    :الملخص ] 57[

 .Sgوتشبع الغاز  Krgوتشـمل الطـريقة إنشاء عالقة خط قاعــدي بيـن النفاذيـة النسـبية للغـاز  .يحتوي على زيت ثقيل محمول مع الغاز
أو بين النفاذية النسبية  Ncaوالرقم الشعري  Sgcلى الرقم الشعري للحصول على الصلة بين تشبع الغاز الحرج ويتم تحديد عالقة تعتمد ع

لعدد من الخاليا في  Ncويتم حساب األرقام الشعرية  .على األقل باالعتماد على معدالت استنفاد متعددة Ncaوالرقم الشعري  Krgroللغاز 
 Krgroو  Sgcثم يتم ضبط عالقة الخط القاعدي لتتوافق مع خاصية واحدة على األقل من  .ضينموذج مكمن يمثل المكمن تحت األر

ويتم اختيار قيم النفاذية  .المختارين من العالقة المعتمدة على الرقم الشعري للحصول على عالقات خط قاعدي مضبوطة مناظرة متعددة
ومن ثم يتـم إجـراء محاكـاة للمكمـن باستخدام قيم  .عدي المضبوطة المناظرةلعدد من الخاليا من عالقات الخط القا Krgالنسبية للغاز 

 .للتنبؤ بخاصية مائع واحد على األقل في مكمن تحت أرضي يحتوي على زيت ثقيل محمول مع الغاز Krgالنفاذية النسبية المختارة 
 

 11: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002081: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33964/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 29/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4355/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         03/03/2004 10/792,108     
 كريستشر . بروس إي:   المخترع] 72[
 1001 شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي :   مالك البراءة] 73[

، ذى 77380سيكس بينيس درايف، ذى وودالندز ،تكساس، 
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، وودالندز 

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :نيف الدولي التص] 51[
Int. Cl.7: B01D 1/00, 3/14; C07C 7/04, 11/107 

 :المراجع ] 56[
- WO 99/10280 A1 (PHILLIPS PETROLEUM 
COMPANY) 22 April 1999 
- US 4504693 (TABAK et al.) 12 March 1985 

 
 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 طريقة ونظام لفصل تيار منصرف من مفاعل أوليغمرة] 54[
، oligomerization reactor effluentيتعلق هذا االختراع بطريقة لفصل تيار منصرف من مفاعل أوليغمرة    :الملخص ] 57[

وجزء  liquid portionإلى جزء سائل  oligomerizationالتيار المنصرف من مفاعل األوليغمرة  flashingإيماض  :تشتمل على
الجزأين السائل والبخاري مـن التيـار المنصـرف مـن مفاعـل األوليغمرة  distilling، تقطير vapor portionبخاري 

oligomerization  واستعادةrecovering  تيار منتجات عملية أوليغمرةoligomerization product stream.  ويشتمل نظام
سائل /وحـدة فصل بخار :ـىإلى جزأيـن سائـل وبخـاري عل oligomerizationلفصل التيار المنصرف من مفاعل أوليغمرة 
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 محمد علي الجعفر: الفاحص 
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أو موائع أخري مفصولة /الخارجة منها وتوجيهها عبر تجميعة فصل موائع إلي مجاري خروج المائع لنقل تيارات نفط خام، أو غاز، و
آبار من مجموعة اآلبار عن طريق إجراء اختبار لبئر يتغير خالله إنتاج بئر  على نحو متعاقب، اختبار-أ :جزئياً على األقل، تتضمن الطريقة

أو غاز من مجموعة اآلبار بينما يتم قياس نمط التدفق الديناميكي للمائع، من التيارات المتراكمة للمائع الخارج من /إنتاج نفط و -مختبر؛ ب
 -حد أو أكثر من متغيرات اإلنتاج لكل بئر عن طريق معدات المراقبة؛ جمجموعة اآلبار، عن طريق أجهزة قياس التدفق وتتم مراقبة وا

في إنتاج الموائع عن طريق مجموعة اآلبار على أساس متغيرات اإلنتاج المراقبة  (هـ)حساب المساهمة التقديرية لكل بئر أثناء الخطوة 
تعديل النموذج التقديري إلنتاج كل  -؛ د(د)حصول عليه في الخطوة بواسطة معدات مراقبة اآلبار والنموذج التقديري إلنتاج البئر الذي تم ال

 (ز)بئر من وقت آلخر بشكل متكرر، لكي أثناء المدة المختارة، يتوافق نمط التدفق الديناميكي التقديري المتراكم المحسوب وفقاً للخطوة 
يتم  .فق في مجاري المائع الخارج من تجميعة فصل الموائعلحد ما مع نمط التدفق الديناميكي للمائع المراقب بواسطة أجهزة قياس التد

 .وصف طريقة مشابهة لتحديد إسهام جزء بئر في إنتاج بئر أو مجموعة آبار
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، أن بي 0 9ليدز أل أس ، ستيتاندستريال رين كروس ج،  جيت
 بريطانيا

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7 : E02D 29/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 0816572 A (VALSELLA 
MECCANOTECNICA SPA ]IT[) 07 January 1998 
- GB 2423107 A (HESCO BASTION LTD ]GB[) 
16 August 2006  
- US 5636938 A (RAGAZZO GEORGE ]US[) 10 
June 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نشر جابيون] 54[
من النوع  (22)وجابيون  (22)لحجز جابيون  (30)حاوية  :يتعلق االختراع الحالي بنظام لنشر جابيون يشتمل على   :الملخص ] 57[

بحيث يمكن طيه للتخزين ونشره  (12)وأعضاء متقاطعة  (18 & 16)الذي ينطوي  يشتمل على حوائط جانبية مرتبطة بمفصالت 
في الحاوية؛ ووسيلة توصيل أو ربط أو تعشيق  (20)الحتجاز الجابيون  (30)مرتبطة بالحاوية  (50)لالستخدام؛ ووسيلة احتجاز 

مع  (22)لتوصيل أو ربط أو تعشيق على نحو احتجازي جزء واحد على األقل من الجابيون  (66)احتجازي قابلة للتحرر واحدة على األقل 
؛ حيث تتم تهيئة وسيلة التوصيل أو الربط أو التعشيق االحتجازي القابلة للتحرر الواحدة على األقل لتوصيل أو ربط  (50)وسيلة االحتجاز 

ولكن لتحرير الجابيون  (22)عندما يتم طي الجابيون  (50)مع وسيلة االحتجاز  (22)أو تعشيق على نحو احتجازي جزء من الجابيون 
 (22)عندما يتم نشر الجابيون  (50)ن وسيلة االحتجاز م (22)
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Int. CI.7: H04M 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/072593 A1 (ROBBINS BARRY R (US) 
et al.) 15 April 2004 
-US 2006/183499 A1 (YEGOSHIN LEONID A 
(US) 17 August 2006 

 
 مريم الزايد: الفاحص 

 طريقة لتوجيه مسار مكالمة هاتفية] 54[
يكون على اتصال مع شبكة أولى أ إلى جهاز إرسال  1طريقة لتوجيه مسار مكالمة من جهاز إرسال واستقبال أول   :الملخص ] 57[

التي تمتلك جدول توجيه  3 يكون على اتصال مع شبكة ثانية ب، حيث تشتمل الشبكة األولى على وحدة توجيه مسار 2واستقبال نقال 
أ للشبكة األولى أ  IDمزودة بهوية  20على األقل على وحدة تعريف أولى  2؛ حيث يشتمل جهاز اإلرسال واالستقبال النقال 30المسار 

نية ب يتم ؛ حيث يتم تقديم وحدة تعريف ثا4تشتمل على برمجية لتبقى على اتصال مع شبكة يتم تشغيلها من خالل علبة  21ووحدة برمجة 
؛ حيث بعد أن تكون وحدة التعريف الثانية ب بوقت قصير على 2ب للشبكة الثانية ب لجهاز اإلرسال واالستقبال المتنقل  IDتزويدها بهوية 

م عن طريق الشبكة التي يت 2من جهاز اإلرسال واالستقبال النقال  40، يتم إرسال إشعار 2اتصال مع جهاز اإلرسال واالستقبال المتنقل 
المذكور على المعلومات المتعلقة بالهوية الخاصة بوحدة  40؛ حيث يشتمل اإلشعار 3إلى وحدة توجيه المسار  4تشغيلها من خالل علبة 

بطريقة  30التعريف األولى أ والخاصة بوحدة التعريف الثانية ب؛ حيث يتم تخزين اإلشعار المذكور في جدول توجيه المسارات المذكور 
 30لتطابق ما بين الوحدة األولى أ والوحدة الثانية ب وحيث يتم استعالم جدول توجيه المسارات المذكور  31ها التأسيس يمكن من خالل

وحيث يتم تمرير المكالمة  2إلى جهاز اإلرسال واالستقبال النقال  1عندما يتم إجراء المكالمة الهاتفية من جهاز اإلرسال واالستقبال األول 
 ).3(معلومات المخزنة في جدول توجيه المسارات باالعتماد على ال
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 30لتطابق ما بين الوحدة األولى أ والوحدة الثانية ب وحيث يتم استعالم جدول توجيه المسارات المذكور  31ها التأسيس يمكن من خالل

وحيث يتم تمرير المكالمة  2إلى جهاز اإلرسال واالستقبال النقال  1عندما يتم إجراء المكالمة الهاتفية من جهاز اإلرسال واالستقبال األول 
 ).3(معلومات المخزنة في جدول توجيه المسارات باالعتماد على ال
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002085: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33641/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11996/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 أحمد عبدهللا الصمادي:   المخترع] 72[
ض، ، الريا11371أحمد عبدهللا الصمادي،:   مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعودية
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G02B 6/44 

 :المراجع ] 56[
- US 6556763B1 (PUETZ, Curtis Lee et al.) 29 
April 2003 
- US 6760531B1 (SOLHEID, James J. et al.) 06 
July 2004 
-US 2008/0011514A1 (ZHENG, Wenxin et al.) 17 
January  2008 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نسخة معدلة من إطار توزيع ضوئي لإلدارة] 54[
تتوقف موثوقية شبكات األلياف الضوئية لالتصال عن بعد إلى حد كبير على معدات الربط البيني المصنوعة من األلياف    :الملخص ] 57[

وتشكل أطر التوزيع الضوئي (.موصالت األلياف الضوئية، الخ &التوزيع الضوئي ، موائمات األلياف الضوئية أطر )الضوئية في السنترال 
(ODFs) وهناك حاجة متزايدة لإلنهاء المباشر  .جزءاً متكامالً من السنترال المركزي الذي تحتوي على أنظمة إرسال من األلياف الضوئية

وتعتبر األلياف الضوئية وجدائل .األلياف الضوئية في بيئة القطاع المسنن المركبة داخل السنترالالتوزيع المصنوعة من  /لكابالت الربط
يحتاج إطار التوزيع الضوئي  .األلياف الضوئية ذات الصلة وحبال الربط البيني محصنة ضد النقص بسبب االلتواء الصغير وااللتواء الكبير

وتتعرض  .التوزيع، والتي تأتي مرتبطة مسبقاً بموصالت ألياف ضوئية /اشر لكابالت الربطالمركب على القطاع المسنن إلى اإلنهاء المب
، إذا لم يتم توفير ODFألياف مصقولة مشدودة، لنقص بسبب االلتواء الصغير داخل  /التوزيع التي تتكون من حبال قوية /كابالت الربط

المركبة على القطاع المسنن والمتوفرة في األسواق ال تكون ODFو .لخمسارات توجيه سليمة لضمان الوقاية من االلتواء القطري، ا
جدائل  /كابالت التوزيع /كابالت الربط /بصفة عامة مزودة بلوحات إدارة منفصلة للقيام بالتوجيه المناسب لكابالت األلياف الضوئية الداخلية

وقد أدركت شركة أمواج لالتصاالت عن بعد المشكالت التي -2-.وصالت العبور المصنوعة من األلياف الضوئية، الخ /األلياف الضوئية
ليفية مثل موجهات كابل، حلقات  /يواجهها القائمين على تركيب الشبكات بضرورة وجود إطار توزيع ضوئي مزود بأنظمة إدارة كابلية

 .كابالت الربط الخ /إدارة دائرية، توفير تخزين مرتخ لأللياف
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 براءة اختراع ]12[
 0002086GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33692/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8077/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2006/04/04          60/789,631        
 أمريكا              2006/04/04                 60/788,997

 -3 ،ميشيل جيه ويتش -2 ،أوسامو هاياكاوا -1:  المخترعون] 72[
 آدمز  .جيرومي تي

، دو بونت دي نيمورز أند كومباني إي آي  : مالك البراءة ]73[
الواليات ، 19898ماركت ستريت ، ويلمنجتون ، ديالوير،  1007

 المتحدة االمريكية
 غزاله للملكية الفكرية ابو: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI7: C08K 7/18, 3/36; C08L 27/12, 27/18; 
B05D 5/08; C09D 127/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6761964 B2 (TANNENBAUM HARVEY P 
]US[) 13 July 2004 
- WO 93/06534 A (DU PONT ]US[) 01 April 1993 

 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طبقة صقل غير الصقة] 54[
يتوفر طالء غير الصق فوق قوام  حيث أن الطالء يشمل طالء فوقي و بطانة دهان تلصق الطالء الفوقي بالقوام ، الطالء : الملخص ] 57[

من الوزن معتمد على الوزن المتحد من %  3الفوقي يشمل فلوروبوليمير و كمية فعالة من جسيمات سيراميكية ، وبتفضيل على األقل 
اميكية في الطالء الفوقي ، الجسيمات السيراميكية تتضمن متوسط حجم جسيمي يقرب على األقل من الفلوروبوليمير و الجسيمات السير

 . الجافة  SBARميكرومتر لزيادة مقاومة الحك للطالء المذكور كما حدد بواسطة طريقة  10
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 براءة اختراع ]12[
 0002086GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33692/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8077/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2006/04/04          60/789,631        
 أمريكا              2006/04/04                 60/788,997

 -3 ،ميشيل جيه ويتش -2 ،أوسامو هاياكاوا -1:  المخترعون] 72[
 آدمز  .جيرومي تي

، دو بونت دي نيمورز أند كومباني إي آي  : مالك البراءة ]73[
الواليات ، 19898ماركت ستريت ، ويلمنجتون ، ديالوير،  1007

 المتحدة االمريكية
 غزاله للملكية الفكرية ابو: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI7: C08K 7/18, 3/36; C08L 27/12, 27/18; 
B05D 5/08; C09D 127/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6761964 B2 (TANNENBAUM HARVEY P 
]US[) 13 July 2004 
- WO 93/06534 A (DU PONT ]US[) 01 April 1993 

 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طبقة صقل غير الصقة] 54[
يتوفر طالء غير الصق فوق قوام  حيث أن الطالء يشمل طالء فوقي و بطانة دهان تلصق الطالء الفوقي بالقوام ، الطالء : الملخص ] 57[

من الوزن معتمد على الوزن المتحد من %  3الفوقي يشمل فلوروبوليمير و كمية فعالة من جسيمات سيراميكية ، وبتفضيل على األقل 
اميكية في الطالء الفوقي ، الجسيمات السيراميكية تتضمن متوسط حجم جسيمي يقرب على األقل من الفلوروبوليمير و الجسيمات السير

 . الجافة  SBARميكرومتر لزيادة مقاومة الحك للطالء المذكور كما حدد بواسطة طريقة  10
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 براءة اختراع ]12[
 0002087GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 33796/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1213/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/03/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              1998/12/10            60/111897       
    ،لى هوانج فى  -2 ،جيفرى سى داوسون -1:  المخترعون] 72[
 صبرامانيان كسافان  -3
 5500،  بى جيه سيرفايسيس كومبانى : مالك البراءة] 73[

 أمريكا، 77092نورثويست سنترال درايف، هويستون ،تكساس، 
 
 أحمد نجدت بازارباشى:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 7/02 

 :المراجع ] 56[
- GB 2225364 A (AIR PRODUCTS AND 
CHEMICALS INC) 30 May 1990 
- US 5028271 A (HUDDLESTON et al.) 02 July 
1991 
- US 4938803 A (HUDDLESTON et al.) 03 July 
1990 
- US 4913824 A (KNELLER) 03 April 1990 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 تركيبات وطرق لعمل تعديل انتقائى لسماحية التكوينات تحت سطح األرض] 54[
يتعلق هذا االختراع على وجه العموم بطرق و تركيبات لتعديل سماحية التكوينات التي تقع تحت سطح االرض و على    :الملخص ] 57[

األخص فأن هذا االختراع يتعلق بطرق و تركيبات لعمل خفض انتقائي النتاج الماء من التكوينات التي تقع تحت سطح االرض بتعديل 
 .سماحية التكوين باستخدام مائع معالجة للحد من كمية الماء يحتوي على تير بولمير في مائع على أساس مائي

 
         44 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002088: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40219/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3845/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/09/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
إكسركس  -3 عمار لوال، -2 جينا مالهوترا، -1:  المخترعون] 72[

 راو 
، سينترال  بيالسيس رود  289ليمتد ، سيـبال :   مالك البراءة] 73[

 هندمومباي ، مومباي ال
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61M 15 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/032409 A1 (RITSCHE STEFAN) 1-3,8,9, 14 
March 2002 
- US 5388572 A (FOXEN THOMAS et al.) 1-3,8, 14 
February 1995 
- US 6116238 A ( CAF~ERON ALLAN et al.) 1-3,8, 12 
September 2000 
- WO 02/053216 A (CIPLA LTD ;LULLA AMAR 1 (IN) ; 
RAO XERXES (IN) ) 11 July 2002 
- US 2002032409 Al 14 March2002 
- US 5388572 A 14 February 1995 
- US 6116238 A 12 September 2000 
- WO 02053216 A 11July 2002 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 جهاز استنشاق متعدد الجرعات] 54[
د جهازاً من هذا القبيل يشتمل على حجيرتيـْن  inhalerبجهاز استنشاق  راهنـراع الـق االختـيتعل  :الملخص ] 57[ ويزوِّ

compartment  تدفع وسائل تشغيل)6، 4(ـن تتحركان بالنسبة لبعضها البعض حيث أنه عند تحريك هذين المكونيْ ) 6، 4(أولى وثانية ، 
operating means )16 ،28 ،40 ،42 ،44 ،46 ( حجيرة خرطوشةcartridge compartment )140 ( ًإلى موضع محدد مسبقا

وتقوم بمـد وسيلة تسهيل استنشاق ) medicament extraction facilitating means)14 بالنسبة لوسيلة تسهيل استنشاق دواء 
 .المدفوعة المذكورة للسماح باستنشاق الدواء من قـِـبل المستخدم) 140(ى موضع مجاور للحجيرة إل) 14(الدواء 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002088: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40219/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3845/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/09/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
إكسركس  -3 عمار لوال، -2 جينا مالهوترا، -1:  المخترعون] 72[

 راو 
، سينترال  بيالسيس رود  289ليمتد ، سيـبال :   مالك البراءة] 73[

 هندمومباي ، مومباي ال
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61M 15 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/032409 A1 (RITSCHE STEFAN) 1-3,8,9, 14 
March 2002 
- US 5388572 A (FOXEN THOMAS et al.) 1-3,8, 14 
February 1995 
- US 6116238 A ( CAF~ERON ALLAN et al.) 1-3,8, 12 
September 2000 
- WO 02/053216 A (CIPLA LTD ;LULLA AMAR 1 (IN) ; 
RAO XERXES (IN) ) 11 July 2002 
- US 2002032409 Al 14 March2002 
- US 5388572 A 14 February 1995 
- US 6116238 A 12 September 2000 
- WO 02053216 A 11July 2002 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 جهاز استنشاق متعدد الجرعات] 54[
د جهازاً من هذا القبيل يشتمل على حجيرتيـْن  inhalerبجهاز استنشاق  راهنـراع الـق االختـيتعل  :الملخص ] 57[ ويزوِّ

compartment  تدفع وسائل تشغيل)6، 4(ـن تتحركان بالنسبة لبعضها البعض حيث أنه عند تحريك هذين المكونيْ ) 6، 4(أولى وثانية ، 
operating means )16 ،28 ،40 ،42 ،44 ،46 ( حجيرة خرطوشةcartridge compartment )140 ( ًإلى موضع محدد مسبقا

وتقوم بمـد وسيلة تسهيل استنشاق ) medicament extraction facilitating means)14 بالنسبة لوسيلة تسهيل استنشاق دواء 
 .المدفوعة المذكورة للسماح باستنشاق الدواء من قـِـبل المستخدم) 140(ى موضع مجاور للحجيرة إل) 14(الدواء 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002089: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35482/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8476/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         10/06/2006 60/812,682     
 باريس جوياجولر -2 قاسم غريّب، -1:  المخترعون] 72[
 6001،  .انك. ايه. اس. تشيفرون يو -1:  مالكو البراءة] 73[

واليات ال، كاليفورنيا، 94583، سان رومن، بولينقر كانيون روود
، 61جيفيرس دينوفويق ، . في. لوجيند بي -2 ميركية،األمتحدة ال

 هولندا ،دين هاج، بي جي 2586
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 19/00; G01V1/28, 1/40  

 :المراجع ] 56[
- US 6622574 B2 (BECHTEL BWXT IDAHO, 
LLC) 23 September 2003 
- US 6829570 B1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP) 07 December 2004 
- US 2004/0010374 A1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP1) 15 January 2004 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 طريقة إدراج إطار إدارة حقل لتحسين تطوير الحقل والتخطيط والعمليات] 54[
نظام إدارة الحقل على إطار إدارة حقل قابال  يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طريقة إلجراء إدارة حقل، بحيث يشتمل   :الملخص ] 57[

بحيث يتم فك اقترانه مبدئيا عن أي محاكيات، وبحيث يكون واحدة أو أكثر من الوصالت المهايئة متصلة على نحو تشغيلي  (FM)للحمل 
، وواحدة أو أكثر من الوصالت البينية المفتوحة المرتبطة، على التوالي، بواحدة أو أكثر من الوصالت المهايئة، وبحيث FMفي إطار 

تعديل واحد أو أكثر من المحاكيات  :تتسم كل واحدة من الوصالت البينية المفتوحة بخصائص الوصلة البينية، وتشتمل الطريقة على ما يلي
سمات الوصلة البينية من الوصالت البينية المفتوحة لواحدة أو أكثر من الوصالت المهايئة التي تكون متصلة على بحيث تلتزم المحاكيات ب

 نحو تشغيلي بإطار إدارة الحقل؛ وبعد ذلك يتم اقتران واحد أو أكثر من المحاكيات التي تم تعديلها بواحدة أو أكثر من الوصالت البينية
الوصالت المهايئة إلطار إدارة الحقل استجابة لخطوة التعديل؛ وإجراء إدارة الحقل بشرط أن يتم اقتران واحد المفتوحة لواحدة أو أكثر من 

ر أو أكثر من المحاكيات التي تم تعديلها في واحدة أو أكثر من الوصالت البينية المفتوحة من واحدة أو أكثر من الوصالت المهايئة من إطا
لكي يستوعب مواقف الحقل  FMرنا أيضا من حيث إنه يسمح بالتحكم في كيفية تنفيذ منطق إطار م FMويكون إطار  .إدارة الحقل

من خالل التحكم في عدد المرات التي يتم فيها تنفيذ إجراء التوازن،  FMويتم توضيح مرونة إطار  .الحقيقية التي تتطلب مثل هذا التحكم
ويكون  .للقوائم الحركية الخاصة بكيانات التدفق FM واستخدام عن طريق إطار لمجموعة من التعبيرات،  FMواستخدام عن طريق إطار 

للمتغيرات المخصصة واإلجراءات المخصصة  FM قابال كذلك للتمديد ويتميز في ذلك باستخدام عن طريق إطار  FMإطار  
 واالستراتيجيات المخصصة
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 براءة اختراع ]12[
 0002090GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36242/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9496/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2006/11/15       60/859,398       
 أمريكا                2007/11/14        11/940,222      

          ،فالين باو -2 ،ترابوالي. ايان اتش -1:  المخترعون] 72[
 ،شيبلي. ديفد ان -5 ،ديفد جي روسي -4 ،شيبيريجن. بيتر ايه -3
 كارني . مايكل دبليو -8 ،مك كي. راندل جي -7 ،لوندي. بول اس -6
، 61دينوتيج  جيفيرز، . في. لوجيند بي -1:  مالكو البراءة] 73[

. ايه. اس. تشيفرون يو -2 هولندا،، ذا هيج، بي جي دن هاج 2586
سان ، 94583 اكاليفورني،  بولينجر كانيون رود 6001، . انك

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 43/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6980940 B1 (OMER M. GURPINAR) 27 
December 2005 
- US 5992519 A (TERIZHANDUR S. 
RAMAKRISHNAM) 30 March 1999 
- US 6931378 B2 (M. VIKRAM RAO) 16 August 
2005 
- US 6665568 B1 (BRANDT P. HOTT) 16 
December 2003 
 
  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 نظام إلدارة حقل النفط] 54[
يتم تحديد مشكلة ما في نشاط حقل النفط، حيث . يتعلق االختراع بنظم وطرق إلدارة سير عمل نشاط أحد حقول النفط :الملخص ] 57[

يشمل نشاط حقل النفط عدداً من المهام الالزمة إلتمام مشروع من عدد من المشروعات في سير العمل، وحيث يتم ترتيب مجموعة المهام 
ويتم بشكل انتقائي تحديث ترتيب مجموعة المهام على أساس تحليل نشاط . بطة بنشاط حقل النفطداخل عدد من حاالت سير العمل المرت

ويتم تحليل المشروع بدراسة تقدم المشروع في واحدة من مجموعة حاالت سير العمل للحصول على . حقل النفط الذي قام بها المستخدم
 .كلة في نشاط حقل النفط بناءاً على القرارويتم حل المش. قرار، حيث يكون المشروع مرتبطاً بالمشكلة

 
 18: عدد األشكال      25 :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.

81نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002090GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36242/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9496/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2006/11/15       60/859,398       
 أمريكا                2007/11/14        11/940,222      

          ،فالين باو -2 ،ترابوالي. ايان اتش -1:  المخترعون] 72[
 ،شيبلي. ديفد ان -5 ،ديفد جي روسي -4 ،شيبيريجن. بيتر ايه -3
 كارني . مايكل دبليو -8 ،مك كي. راندل جي -7 ،لوندي. بول اس -6
، 61دينوتيج  جيفيرز، . في. لوجيند بي -1:  مالكو البراءة] 73[

. ايه. اس. تشيفرون يو -2 هولندا،، ذا هيج، بي جي دن هاج 2586
سان ، 94583 اكاليفورني،  بولينجر كانيون رود 6001، . انك

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 43/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6980940 B1 (OMER M. GURPINAR) 27 
December 2005 
- US 5992519 A (TERIZHANDUR S. 
RAMAKRISHNAM) 30 March 1999 
- US 6931378 B2 (M. VIKRAM RAO) 16 August 
2005 
- US 6665568 B1 (BRANDT P. HOTT) 16 
December 2003 
 
  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 نظام إلدارة حقل النفط] 54[
يتم تحديد مشكلة ما في نشاط حقل النفط، حيث . يتعلق االختراع بنظم وطرق إلدارة سير عمل نشاط أحد حقول النفط :الملخص ] 57[

يشمل نشاط حقل النفط عدداً من المهام الالزمة إلتمام مشروع من عدد من المشروعات في سير العمل، وحيث يتم ترتيب مجموعة المهام 
ويتم بشكل انتقائي تحديث ترتيب مجموعة المهام على أساس تحليل نشاط . بطة بنشاط حقل النفطداخل عدد من حاالت سير العمل المرت

ويتم تحليل المشروع بدراسة تقدم المشروع في واحدة من مجموعة حاالت سير العمل للحصول على . حقل النفط الذي قام بها المستخدم
 .كلة في نشاط حقل النفط بناءاً على القرارويتم حل المش. قرار، حيث يكون المشروع مرتبطاً بالمشكلة
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 براءة اختراع ]12[
 0002091GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40196/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10068/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

KR2007/001149         2007/03/08             كوريا 
 المكتب الدولي                2007/02/01  10-2007-0010674 
 -3 ،كو كانج-تشانج -2 ،يونج ، لي-داي -1:  المخترعون] 72[

 ووك جيونج -سونج -5 ،هون لي -4 ،مان يوون-سيوك
، 186، . كوريا ديستريكت هيتنج كورب:   مالك البراءة ]73[

، 463-908 ،دو-جيوني، سي-سونجنام، جو-بندانج، دونج-بندانج
 جمهورية  كوريا

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F25B 25/02, 29/00, 27/02; F24D 9/00; 
F24F 3/14, 5/00; F03G 7/00 

 :المراجع ] 56[
 - KR 10-2006-0075900 A (KOLON 
CONSTRUCTION CO. LTD) 04 July 2006  
- JP 11-132593 A (DAIKIN INDUSTRIES LTD) 
21 May 1999 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام تكييف هواء يستخدم وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة] 54[
عن نظام تكييف هواء يستخدم وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة، ويشتمل على، مصدر تسخين يتعلق االختراع بالكشف  :الملخص ] 57[

إلدخال ماء ساخن له درجة حرارة محددة مقدماً، ومبادل حراري لنقل حرارة من الماء الساخن منتجه بواسطة مصدر تسخين للماء الدائر، 
المبادل الحراري بضغط محدد مقدماً، وخط أنابيب تسخين لنقل الماء  ومضخة دوران لتدوير الماء الساخن الناتج المتبادل الحرارة في

الساخن إلى منطقة مستهدفة لإلمداد بالحرارة أو سحب ماء مستعمل من المنطقة المستهدفة لإلمداد بالحرارة، ومبادل حراري للمستخدم 
لحرارة، ووسيلة تبريد مخفضة للرطوبة تعمل على إزالة لنقل الماء الساخن من خط األنابيب الساخن إلى المنطقة المستهدفة لإلمداد با

وفي نظام تكييف الهواء الذي يستخدم  .الرطوبة المتضمنة في الهواء باستخدام الماء الساخن الذي يتم اإلمداد به من أنبوب الماء الساخن
افق التدفئة النطاقية الكبيرة أو الصغيرة أو وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة مركبة في كل منزل، يتم اإلمداد بماء ساخن منتج بواسطة مر

 غالية غاز أو نفط مركبة بكل منزل إلى وسيلة التبريد المخفضة للرطوبة الستخدامها في إنتاج هواء تبريد
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 براءة اختراع ]12[
 0002092GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40194/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10066/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 KR2007/001147   2007/08/03                 المكتب الدولي 

 كوريا                  2007/02/01  0010671-2007-10
مان -سيوك -3 ،يونج ، لي-داي -2 ،هون لي -1:  المخترعون] 72[

 ووك جيونج -سونج -5 ،كو كانج-تشانج -4 ،يوون
-بندانج، 186، . وريا ديستريكت هيتنج كوربك : مالك البراءة ]73[

جمهورية  ،  463-908،دو-جيوني، سي-سونجنام، جو-بندانج، دونج
 كوريا

 العمار  إبرهايم سليمان: الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F24F 1/00, 3/14, 11/02, 12/00; F25B 
30/00; F28D 7/00 

 : المراجع] 56[
- JP 09243140 A (KAJIMA CORP) 16 September 
1997 
- KR 100550575 B1 (LG ELECTRONICS LTD 
CO) 02 February 2006 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة لتدفئة نطاقية] 54[
يتعلق االختراع بالكشف عن وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة للتدفئة النطاقية والتي تشتمل على، صندوق يتضمن حاجزاً  :الملخص ] 57[

لتقسيم الجزء الداخلي للصندوق إلى مجرى رطب ومجرى جاف، ومبادل حراري محسوس قابل للدوران لتبادل حرارة الهواء الخارجي في 
جرى الجاف، وملف تسخين لرفع درجة حرارة الهواء الخارجي، وعجلة مخفضة للرطوبة قابلة المجرى الرطب مع الهواء الدائر في الم

للدوران إلمتزاز وإزالة الرطوبة المتضمنة في الهواء الدائر في المجرى الجاف ويتم استرجعها بتبخير الرطوبة الممتزة، ومبرد 
كن بهذا الشكل للوسيلة تنفيذ عملية تبريد الهواء باستخدام هواء ساخن ويم .تبخيري لتبريد الهواء الدائر في المجرى الجاف –استرجاعي 

ة عن يتم اإلمداد به بواسطة نظم التدفئة النطاقية وغاليات النفط أو الغاز المركبة في المنازل الفردية، وبذلك يتم تحقيق حجم مصغر للوسيل
 منخفضة بفضل شكل النظام المبسط طريق تنفيذ عملية التبريد تحت حالة الضغط الجوي وبتكاليف إنتاج
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 براءة اختراع ]12[
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 40194/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10066/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 KR2007/001147   2007/08/03                 المكتب الدولي 

 كوريا                  2007/02/01  0010671-2007-10
مان -سيوك -3 ،يونج ، لي-داي -2 ،هون لي -1:  المخترعون] 72[

 ووك جيونج -سونج -5 ،كو كانج-تشانج -4 ،يوون
-بندانج، 186، . وريا ديستريكت هيتنج كوربك : مالك البراءة ]73[

جمهورية  ،  463-908،دو-جيوني، سي-سونجنام، جو-بندانج، دونج
 كوريا

 العمار  إبرهايم سليمان: الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F24F 1/00, 3/14, 11/02, 12/00; F25B 
30/00; F28D 7/00 

 : المراجع] 56[
- JP 09243140 A (KAJIMA CORP) 16 September 
1997 
- KR 100550575 B1 (LG ELECTRONICS LTD 
CO) 02 February 2006 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة لتدفئة نطاقية] 54[
يتعلق االختراع بالكشف عن وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة للتدفئة النطاقية والتي تشتمل على، صندوق يتضمن حاجزاً  :الملخص ] 57[

لتقسيم الجزء الداخلي للصندوق إلى مجرى رطب ومجرى جاف، ومبادل حراري محسوس قابل للدوران لتبادل حرارة الهواء الخارجي في 
جرى الجاف، وملف تسخين لرفع درجة حرارة الهواء الخارجي، وعجلة مخفضة للرطوبة قابلة المجرى الرطب مع الهواء الدائر في الم

للدوران إلمتزاز وإزالة الرطوبة المتضمنة في الهواء الدائر في المجرى الجاف ويتم استرجعها بتبخير الرطوبة الممتزة، ومبرد 
كن بهذا الشكل للوسيلة تنفيذ عملية تبريد الهواء باستخدام هواء ساخن ويم .تبخيري لتبريد الهواء الدائر في المجرى الجاف –استرجاعي 

ة عن يتم اإلمداد به بواسطة نظم التدفئة النطاقية وغاليات النفط أو الغاز المركبة في المنازل الفردية، وبذلك يتم تحقيق حجم مصغر للوسيل
 منخفضة بفضل شكل النظام المبسط طريق تنفيذ عملية التبريد تحت حالة الضغط الجوي وبتكاليف إنتاج
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 براءة اختراع ]12[
 0002093GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40195/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10067/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  KR2007/001148    2007/03/08              المكتب الدولي 

 كوريا                 2007/02/01  10-2007-0010673
 -3 ،يونج ، لي-داي -2 ،مان يوون-سيوك -1:  المخترعون] 72[

 هون لي  -5 ،كو كانج-تشانج -4 ،ووك جيونج-سونج
-بندانج، 186، . كوريا ديستريكت هيتنج كورب : مالك البراءة ]73[

جمهورية ،  463-908،دو-جيوني، سي-سونجنام، جو-بندانج، دونج
كوريا   
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F24F 1/00, 3/14, 11/02, 12/00; F25B 
30/00; F28D 7/00 

  :المراجع ] 56[
- JP 2002-286250 A (MATSUSHITA SEIKO CO 
LTD) 3 October 2002  
- KR 10-0550575 BI (LG ELECTRONICS LTD 
CO) 02 February 2006 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة لتدفئة نطاقية] 54[
يتعلق االختراع بالكشف عن وسيلة تبريد مخفضة للرطوبة للتدفئة النطاقية والتي تشتمل على، صندوق يتضمن حاجز    :الملخص ] 57[

أول لتقسيم الجزء الداخلي للصندوق إلى مجرى رطب ومجرى جاف، وحاجز ثان لتقسيم المجرى الرطب إلى مجرى رطب أول ومجرى 
واء الخارجي في المجرى الرطب األول مع الهواء الخارجي في المجرى الرطب رطب ثاِن ومبادل حراري محسوس لتبادل حرارة اله

الثاني، وملف تسخين لرفع درجة حرارة الهواء الخارجي في المجرى الرطب الثاني، وعجلة مخفضة للرطوبة قابلة للدوران إلمتزاز 
 .تبخيري لتبريد الهواء الدائر في المجرى الجاف –عي وإزالة الرطوبة المتضمنة في الهواء الدائر داخل المجرى الجاف، ومبرد استرجا

أو ويمكن بهذا الشكل للوسيلة تنفيذ عملية تبريد الهواء باستخدام ماء ساخن يتم اإلمداد به بواسطة نظم التدفئة النطاقية وغاليات النفط 
يذ عملية التبريد تحت حالة الضغط الجوي وبتكاليف الغاز المركبة في المنازل الفردية، وبذلك يتم تحقيق حجم مصغر للوسيلة عن طريق تنف

 إنتاج منخفضة بفضل شكل النظام المبسط
 

 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002094GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40197/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10203/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                       2007/02/21      0701222      
سيباستين  -2 ،روكي فيالزكويز بينيدا -1:  المخترعون] 72[

 إروان كاديو  -4 ،إريك دي مايجريت -3 ،كورتوي
، ك مانيزمان اويل اند جاز فرانسفالوري -1:  مالكو البراءة] 73[

فام  -2 فرنسا، ،اولنوى اميري 59620 ،روى اناتول فرانس، 54
، 5مانزانا  6لوت -افينيو فرامبويانيس، ميكسيكو سا دس سي في 

 المكسيك، فيراكروز 91697، برونو باجلياي. ايند. سي دي
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16L 58/18, 15/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 10055 142 A1 (KROLL PETER ]DE[) 08 
May 2002 
- US 2006/042709 A1 (TAKANO TAKAHIRO 
]JP[) 02 March 2006  
- EP 0148807 Al (VALLOUREC ]FR[) 17 July 
1985 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
ن وصلة أنبوبية ملولبة ] 54[ دة بمكبح مضاد لفك القالووظجهاز لحماية طرف أنثى لمكوِّ  مزوَّ
ن  (EF)لحماية طرف أنثى  (D)يتعلق االختراع الحالي بجهاز  :الملخص ] 57[ وصلة أنبوبية ملولبة لحفر وعمل بئر  (T)لمكوِّ

لي وبعده داخلية يتم وضعها بالترتيب قبل القالووظ الداخ (S2)وأسطح  (SI)وطرف حلقي  (FI)هيدروكربون يتم تزويده بقالووظ داخلي 
(FI) يشتمل هذا الجهاز  .ويكون لكل منها اتجاه أول وثان محددين(D)  على جسم(CP)  د بقالووظ خارجي لالشتراك مع  (FE)مزوَّ

من النوع الحلقي المرن الذين يتم وضعهما بالترتيب قبل  (L2)والثاني  (LI)وعنصري منع التسرب األول  (FI)القالووظ الداخلي 
يتسم  .(SI)والحلقية الطرفية  (S2)لتوفير مانعي ترسب أول وثان على الترتيب عند األسطح الداخلية  (FE)وبعده  القالووظ الخارجي

باتجاهين ثالث ورابع محددين يختلف أحدهما على األقل عن االتجاه الثاني أو األول المناظر  (L2)والثاني  (LI)مانعا الترسب األول 
، ويمكن تغيير شكلهما باالنحناء المحوري (EF)على الطرف األنثى  (D)بزاوية مقدارها عشر درجات على األقل قبل قلوظة الجهاز 

، طاقة تقاوم جزئياً أي فك غير مقصود (SI)والسطح الطرفي الحلقي  (S2)الكتساب، من خالل مالمسة السطح مع السطح الحلقي الداخلي 
 .في وضع نهائي (CP)على الجسم  (EF)للقالووظ عند قلوظة الطرف األنثى 

 
 12: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002094GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40197/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10203/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                       2007/02/21      0701222      
سيباستين  -2 ،روكي فيالزكويز بينيدا -1:  المخترعون] 72[

 إروان كاديو  -4 ،إريك دي مايجريت -3 ،كورتوي
، ك مانيزمان اويل اند جاز فرانسفالوري -1:  مالكو البراءة] 73[

فام  -2 فرنسا، ،اولنوى اميري 59620 ،روى اناتول فرانس، 54
، 5مانزانا  6لوت -افينيو فرامبويانيس، ميكسيكو سا دس سي في 

 المكسيك، فيراكروز 91697، برونو باجلياي. ايند. سي دي
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16L 58/18, 15/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 10055 142 A1 (KROLL PETER ]DE[) 08 
May 2002 
- US 2006/042709 A1 (TAKANO TAKAHIRO 
]JP[) 02 March 2006  
- EP 0148807 Al (VALLOUREC ]FR[) 17 July 
1985 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
ن وصلة أنبوبية ملولبة ] 54[ دة بمكبح مضاد لفك القالووظجهاز لحماية طرف أنثى لمكوِّ  مزوَّ
ن  (EF)لحماية طرف أنثى  (D)يتعلق االختراع الحالي بجهاز  :الملخص ] 57[ وصلة أنبوبية ملولبة لحفر وعمل بئر  (T)لمكوِّ

لي وبعده داخلية يتم وضعها بالترتيب قبل القالووظ الداخ (S2)وأسطح  (SI)وطرف حلقي  (FI)هيدروكربون يتم تزويده بقالووظ داخلي 
(FI) يشتمل هذا الجهاز  .ويكون لكل منها اتجاه أول وثان محددين(D)  على جسم(CP)  د بقالووظ خارجي لالشتراك مع  (FE)مزوَّ

من النوع الحلقي المرن الذين يتم وضعهما بالترتيب قبل  (L2)والثاني  (LI)وعنصري منع التسرب األول  (FI)القالووظ الداخلي 
يتسم  .(SI)والحلقية الطرفية  (S2)لتوفير مانعي ترسب أول وثان على الترتيب عند األسطح الداخلية  (FE)وبعده  القالووظ الخارجي

باتجاهين ثالث ورابع محددين يختلف أحدهما على األقل عن االتجاه الثاني أو األول المناظر  (L2)والثاني  (LI)مانعا الترسب األول 
، ويمكن تغيير شكلهما باالنحناء المحوري (EF)على الطرف األنثى  (D)بزاوية مقدارها عشر درجات على األقل قبل قلوظة الجهاز 

، طاقة تقاوم جزئياً أي فك غير مقصود (SI)والسطح الطرفي الحلقي  (S2)الكتساب، من خالل مالمسة السطح مع السطح الحلقي الداخلي 
 .في وضع نهائي (CP)على الجسم  (EF)للقالووظ عند قلوظة الطرف األنثى 

 
 12: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002095GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36244/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10483/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                  2007/03/29       60/920,934       
 أمريكا               2008/03/28            12/058,068     

أويستين  -2 بيبر،.إف.راندولف إي  -1:  المخترعون] 72[
 ،جان أوتو نايسجارد اندرسين -4 ،بير سالومونسين -3 اموندرد،

 ثوماس هاجن -5
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز، . في. لوجيند بي:   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، بي جي دن هاج
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G06F 19/00, G06F 17/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6302204 B1 (REIMERS, NILS et al.) 16 
October 2001  
- US 2006/051214 A1 (PRANGE, MICHAEL 
DAVlD et al.) 13 July 2006  
- US 2001/01142642 A1 (KING, WILLIAM W) 22 
November 2001 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 نظام وطريقة إلجراء تقسيم متعدد الحجم] 54[
االختراع الحالي بطريقة إجراء عمليات داخل حقل زيت به موقع بئر واحد على األقل بداخله حفرة بئر تخترق  يتعلق   :الملخص ] 57[

تكويناً تحت أرضي الستخالص مائع من خزان جوفي فيه، وتنطوي الطريقة على تجميع مجموعة بيانات حجمية أولى حول الزالزل 
نظر مدمج مرئياً بصورة مشتركة مباشرة من مجموعة البيانات الحجمية األولى ومجموعة بيانات حجمية ثانية حول الزالزل، ونقل م

ومجموعة البيانات الحجمية الثانية، وعرض المنظر المدمج مرئياً المشتمل على جسم جيولوجي مرئي، حيث يكون الجسم الجغرافي 
لحجمية الثانية، وضبط العمليات التي تجرى داخل حقل المرئي مناظراً لجزء من مجموعة البيانات الحجمية األولى ومجموعة البيانات ا

 .الزيت بصورة منتقاة استناداً إلى الجسم الجغرافي المرئي
 

 8: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002096GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35465/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10613/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[

 بريطانيا              2007/04/20        0707705.0           
 بريطانيا                  2007/10/19           0720569.3    

 بريطانيا                  2008/03/20         0805311.8      
 ديفد ثوماس ديفس، -2، ديفد إفان ديفيس -1:  المخترعون] 72[
 نيل ديفد بيرسون -5 االن جوزيف هينيسي، -4 االريا جيوردانو، -3
، جالسكو ويلكم هاوسجالكسو جروب ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 بريطاينا، إن إن0 6يو بي  ،ميدلسيكس، جرينفورد،بيركلي أفنيو
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.7: C07D 519/00, 471/16, 487/16 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/002490 A (GLAXO GROUP LTD 
]GB[;  AXTEN JEFFREY MICHAEL ]US[; 
DAINES ROBERT A ]US[) 08 January 2004   
- WO 02/04445 A (UPJOHN CO ]US[; 
ANDERSON DAVID J ]US[ ; BEAUCHAMP 
THOMAS J ]US); BUNDY) 17 January 2002  

 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مركبات ثالثية الحلقات تحتوي على النيتروجين واستخداماتها] 54[
 .للبكتيريايتعلق االختراع الحالي بمركبات ثالثية الحلقات تحتوي على نيتروجين واستخدامها كمضادات    :الملخص ] 57[
 

      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002097: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35484/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11186/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 سوبهايو باسو -2ادوارد مايلي، -1:  المخترعون] 72[
جاز هولدينج أوكسيدينتال أويل اند :   مالك البراءة] 73[

، لوس أنجلوس، ويلشاير بولفارد، 10889كوربوريشن، 
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  90024،كالفيورينا

 
 
 
 العمار ابراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US2007272407 A1 (LEHMAN, LYLE V. et al.) 
29 Nov 2007   
- US2008130407 A1 (AKHTAR, AZHAR) 05 Jun 
2008   
- CN101113669 A (CHANGQING OIL 
EXPLORATION OFFICE)30 Jan 2008 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تحديد خواص خزان متصدع وعمل نموذج لشبكة تصدعات منفصلة بدمج تباين الخواص الزلزالية مع بيانات سجل صور البئر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة إلنشاء نموذج منفصل لمحاكاة شبكة التصدعات يتضمن تحديد بيانات شدة    :الملخص ] 57[

التصدع من سجل بيانات البئر؛ وتحديد تباين الخواص، واتجاه تباين الخواص، وبيانات السمات من البيانات الزلزالية وبيانات توزيع شدة 
ات توزيع شدة التصدع من بيانات تباين الخواص باستخدام تحليل جيولوجي إحصائي؛ وتحديد بيانات عامل التدفق التصدع؛ وتحديد بيان

ر المتغير باستخدام بيانات النموذج الجيولوجي، وبيانات توزيع شدة التصدع، وبيانات اتجاه التصدعات؛ وتجميع بيانات عامل التدفق المتغي
 .لعمل نموذج منفصل لمحاكاة شبكة التصدعاتمع بيانات دالة الضغط الشعرية 
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 براءة اختراع ]12[
 0002098GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35463/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11850/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                    2007/10/03       706931           
          ،كريستوف جاليس -2 ،آني كالوس -1:  المخترعون] 72[
فرانسوا  -جان  -5 ،نيكوالس موزيت -4 ،جيلبيرت مارسينياك -3

 بيرتراند فيفت -7 ،آندريه سيير -6 ناف،
، فرنسا دي سوفينيأ 174افنتيس،  -سانوفي :  مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 75013
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 403/04, A61K 31/517 

 :المراجع ] 56[
- WO 9319068 A (SYNTEX INC ]US[) 30 
September 1993   
- Perry Mj Et Al.: "Chemotherapeutic  Potential 
Of Phosphodiesterase Inhibitors Current Opinion 
In Chemical Biology, Current Biology Ltd, 
London, GB, vol. 2, no. 4, 1 January 1998 
 - Pitts WJ et al.: Identification of purine 
inhibitors of phosphodiesterase 7 (PDE[) 
Bioorganic &Medicinal Chemistry Letters, 
Oxford, GB, vol. 14, no. 11, 7 June 2004  
- Lowe J.A. Et Al: Structure-Activity Relationship 
Of Quinazolinedione Inhibitors Of Calcium-
Independant Phosphodiesterase Journal Of 
Medicinal Chemistry, vol. 34, 1991 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مشتقات كوينازولين دايون، تحضيرها وإستخدامها العالجى] 54[
  :التالية (I)وموضوع اإلختراع هو مركبات الصيغة العامة    :الملخص ] 57[

N

N O

O

N
R1

(CH2)

r 

n m 

(R2)

(R3)

R 4

p'

(I)

A

q

p
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 براءة اختراع ]12[
 0002098GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35463/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11850/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                    2007/10/03       706931           
          ،كريستوف جاليس -2 ،آني كالوس -1:  المخترعون] 72[
فرانسوا  -جان  -5 ،نيكوالس موزيت -4 ،جيلبيرت مارسينياك -3

 بيرتراند فيفت -7 ،آندريه سيير -6 ناف،
، فرنسا دي سوفينيأ 174افنتيس،  -سانوفي :  مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 75013
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 403/04, A61K 31/517 

 :المراجع ] 56[
- WO 9319068 A (SYNTEX INC ]US[) 30 
September 1993   
- Perry Mj Et Al.: "Chemotherapeutic  Potential 
Of Phosphodiesterase Inhibitors Current Opinion 
In Chemical Biology, Current Biology Ltd, 
London, GB, vol. 2, no. 4, 1 January 1998 
 - Pitts WJ et al.: Identification of purine 
inhibitors of phosphodiesterase 7 (PDE[) 
Bioorganic &Medicinal Chemistry Letters, 
Oxford, GB, vol. 14, no. 11, 7 June 2004  
- Lowe J.A. Et Al: Structure-Activity Relationship 
Of Quinazolinedione Inhibitors Of Calcium-
Independant Phosphodiesterase Journal Of 
Medicinal Chemistry, vol. 34, 1991 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مشتقات كوينازولين دايون، تحضيرها وإستخدامها العالجى] 54[
  :التالية (I)وموضوع اإلختراع هو مركبات الصيغة العامة    :الملخص ] 57[
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يتعلق االختراع الحالي أيضا بعملية لتحضيرها واالستخدام العالجي  .هيدرات أو تذاوبات أو في صورة مخاليط منهافي صورة قاعدة، 

 (I)الصيغة لمركبات لها 
 

        18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002099GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40199/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11888/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا              2007/09/29               995840         
 أمريكا                     2008/09/25          237872       

           راندي بيبيرز، -2 روس ساجيرت، -1:  المخترعون] 72[
اميت  -6 مارك باسولت، -5 بيل جيلوك، -4 بروس كورنيش، -3

 شاشي مينون -7 لود،
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز، . في. لوجيند بي:  مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، بي جي دن هاج
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 43/12, 47/00; G06F 17/00, G01V 
11/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6832159 B2 (JAN W. SMITS et al.) 14 
December 2004   
- US 6012015 A (PAULO TUBEL) 4 January 2000 
- US 7172037 B2 (DMITRIY DASHEVSKIY et 
al.) 06 February 2007 

 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 في حقل نفطنظام وطريقة إلجراء عمليات إنتاج ] 54[
يحتوي حقل النفط على  .يتعلق االختراع الحالي بتوفير األنظمة والطرق الخاصة بإجراء عمليات حقل النفط لحقل النفط   :الملخص ] 57[

وتصور كل واحدة من  .ويتم وضع مجموعة من وحدات حقول النفط في تطبيق .تكوين تحت األرض به بنيات جيولوجية وخزانات فيه
ويتم توصيل وحدات حقل النفط على نحو انتقائي عن طريق إحدى  .لنفط نموذج لجزء أو سمة على األقل لحقل النفطوحدات حقل ا

أو التوصيالت  /ويمكن أن تكون التوصيالت عبارة عن توصيالت مدمجة لتوفير تعاون للنماذج المدمجة فيما بينها و .التوصيالت
يمكن وضع  .ات للنماذج الموحدة فيما بينها وبذلك يتم توليد نموذج واحد على األقل لحقل النفطالديناميكية التي توفر المشاركة في المعلوم

ويتم  .قاعدة بيانات داخلية واحدة على األقل في التطبيق لتجميع بيانات حقل النفط وتوصيلها على نحو تشغيلي في وحدات حقول النفط
 .بيانات حقل النفط و وحدات حقل النفطتوليد نموذج واحد على األقل لحقل النفط باستخدام 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002100: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35464/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11935/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  17/10/2007 2541170     
ستيفين روي  -2بينجامين باتريك ، -1:  المخترعون] 72[

 بارتينجتون
، جاميز سكوير 1شارع ، .سي. ال. بي بي بي:  مالك البراءة] 73[

 متحدةالمملكة ال، ، لندن، واي دي 4واي  1اس دبليو 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- EP 1792885 A (BP CHEM INT LTD ]GB[) 06 
JUNE 2007 
- WO 2007/003899 A ( BP CHEM INT LTD 
]GB[,GRACEY BENJAMIN PATRICK ]GB[, 
BOLTON LESLIE WILL) 11 January 2007 

 
 الحسن محمدسجا : الفاحص 

 عملية إلنتاج اإليثين] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج اإليثين بنزع الماء كيميائياً في طور بخار من خام تغذية يشتمل على إيثانول وماء    :لملخص ا] 57[

وجود طبقة محفز تشتمل على حمض بولي تنجستيك غير وإيثوكسي إيثان في مفاعل عند قيم مرتفعة من درجة الحرارة والضغط في 
، Pwaterحيث تكون  :متجانس محمل يتميز بأن المفاعل يتم اإلبقاء عليه أو تشكيله بحيث يعمل في نظام يحقق البارامترات التالية

Pethanol وPethoxyethan  تركيبة التوازن الديناميكي على الترتيب هي قيم الضغط الجزئي للماء واإليثانول واإليثوكسي إيثان في
هي السرعة الفراغية الساعية الغازية لخام  GHSV؛ و(بالميجا باسكال)الحراري لخام التغذية عند درجة حرارة وضغط التشغيل للعملية 

ندى هي درجة حرارة نقطة ال Tdewpointهي درجة حرارة التفاعل بالدرجة المئوية، و Treaction، و1-التغذية فوق المحفز بـ س
 )بالميجا باسكال(هي الضغط الكلي لخام التغذية  Ptotal feedلخام التغذية عند تركيبة التوازن الديناميكي الحراري له بالدرجة المئوية، و

 .بالميجا باسكال) هي الضغط الجزئي للمواد الخام في خام التغذية  Pinertsو
 

 2: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002101: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35475/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3715/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا         08/08/2003 2003904170     
                        دونالد  موراي  تيراسي، -1:  المخترعون] 72[

 أشليه جلين كويك  -2                          
كليبسال إنتيجراتيد سيستمز  بي تي واي  :   مالك البراءة] 73[

 ترالياأس، 5007، ساوث استراليا، بودين، بارك تيريس 12ليمتد ، 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H04L 1/16, 12/56; H03M 5/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/034310 A2 (COLDER PRODUCTS 
COMPANY) 22 April 2004 
- US 2003/0227934 A1 (WHITE et al.) 11 
December 2003 
 - US 6574668 B1‘ (GUBBI et al.) 03 June 2003 
- WO 2001/078426 A1 (PROXIM INC et al.) 18 
October 2001 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام شبكات االتصال الهوائي واستخدام البروتوكوالت] 54[
على عدد من أجهزة يتعلق االختراع الحالي بنظام وبروتوكول اتصاالت خاص بشبكة اتصاالت الراديو التي تشتمل  :الملخص ] 57[

ويتأكد البروتوكول بأن بيانات الشبكة المتغيرة التي سيتم تشاركها بين جميع األجهزة قد تم استقبالها بشكل صحيح  .اإلرسال واالستقبال
في عميلة نقل  كما يوفر البروتوكول إمكانية دقيقة اكتشاف اإلرسال من أحد الشرائح الزمنية إلى أخرى .وتم تحديثها من قبل جميع األجهزة

 .بيانات محددة
 

 5: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002102GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40186/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2375/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2001/12/03       60/336,455       
      ،ريتشارد مارسينيو -2 ،ماثيو سامويل -1:  المخترعون] 72[
 زاو زي جون  -3
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذا هيج،  هجي جي 2514،  83-89
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 1/00; C09K 8/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 9856497 A (RHODIA) 17 December 1998  
- US 6194356 B1 (TUSTIN GARY J et al.) 27 
February 2001 
- W0 0224831 A (SOFITECH NV 
;SCHLUMBERGER  CA LTD (CA); 
SCHLUMBERGER SERVICES PETRO) 28 
March 2002      
- WO 02070862 A (SCHLUMBERGER 
HOLOINGS;SOFITECH NV; 
SCHLUMBERGER CA LTD (CA); SCHL) 12 
September 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 قرص غير متلف للتحكم في فقد المائع وطريقة الستخدامه] 54[
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن قرص للتحكم في فقد المائع يشتمل على محلول ملحي وكمية فّعالة من خافض    :الملخص ] 57[

ويفضل ان يشتمل خافض التوتر السطحي اللزج المرن على مركب واحد على األقل يتم اختياره من عائلة   .للتوتر السطحي لزج مرن
 المركبات التي تم وصفها بـ   

R1 N
R2

N
R5 O

O

R3

R4

OH

 
ذرات أو سالسل كربون مشبعة أو غير مشبعة عدم تشبع مفرد أو متعدد ، مجموعات  R5، و  R4، و  R3، و  R2، و  R1حيث تكون 

و  16على ما يتراوح بين  R1مستقيمة السلسلة ، متفرعة السلسلة أو حلقية تشتمل على مجموعات عطرية أو دهنية حلقية ، وتحتوي 
 .ذرات كربون 6 –على ما يتراوح بين ذرة  R5و  R4و  R3ذرات كربون ، و  10و  2على ما يتراوح بين  R2ذرة كربون ، وتحتوي  26

 .وتشتمل طرق معالجة بئر حقن قرص معالجة نقص المائع في بئر للتحكم في التدوير المفقود أو إلخماد بئر 
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 براءة اختراع ]12[
 0002102GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40186/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2375/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2001/12/03       60/336,455       
      ،ريتشارد مارسينيو -2 ،ماثيو سامويل -1:  المخترعون] 72[
 زاو زي جون  -3
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذا هيج،  هجي جي 2514،  83-89
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 1/00; C09K 8/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 9856497 A (RHODIA) 17 December 1998  
- US 6194356 B1 (TUSTIN GARY J et al.) 27 
February 2001 
- W0 0224831 A (SOFITECH NV 
;SCHLUMBERGER  CA LTD (CA); 
SCHLUMBERGER SERVICES PETRO) 28 
March 2002      
- WO 02070862 A (SCHLUMBERGER 
HOLOINGS;SOFITECH NV; 
SCHLUMBERGER CA LTD (CA); SCHL) 12 
September 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 قرص غير متلف للتحكم في فقد المائع وطريقة الستخدامه] 54[
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن قرص للتحكم في فقد المائع يشتمل على محلول ملحي وكمية فّعالة من خافض    :الملخص ] 57[

ويفضل ان يشتمل خافض التوتر السطحي اللزج المرن على مركب واحد على األقل يتم اختياره من عائلة   .للتوتر السطحي لزج مرن
 المركبات التي تم وصفها بـ   

R1 N
R2

N
R5 O

O

R3

R4

OH

 
ذرات أو سالسل كربون مشبعة أو غير مشبعة عدم تشبع مفرد أو متعدد ، مجموعات  R5، و  R4، و  R3، و  R2، و  R1حيث تكون 

و  16على ما يتراوح بين  R1مستقيمة السلسلة ، متفرعة السلسلة أو حلقية تشتمل على مجموعات عطرية أو دهنية حلقية ، وتحتوي 
 .ذرات كربون 6 –على ما يتراوح بين ذرة  R5و  R4و  R3ذرات كربون ، و  10و  2على ما يتراوح بين  R2ذرة كربون ، وتحتوي  26

 .وتشتمل طرق معالجة بئر حقن قرص معالجة نقص المائع في بئر للتحكم في التدوير المفقود أو إلخماد بئر 
 

      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002103: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33899/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6963/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2005A001834 30/09/2005        إيطاليا 
 جيوسبي بيلمونتي -2 جينارو كاالبريتو، -1:  المخترعون] 72[
، ماتي  1، أي بيازيل، . ايه. بي. إني اس:   مالك البراءة] 73[

 إيطاليا، روما
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28D 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3788281 A (CAMPAGNE N, NL) 29 January 
1974 
- EP 0418534 A (DEUTSCHE BABCOCK- 
BORSIG AKTIENGESELLSCHAFT) 27 March 
1991 

 علي احمد المال: الفاحص 
 مبادل حراري] 54[
جهاز تفاعل، يشتمل على /دةيتعلق االختراع الحالي بمبادل حراري لتبريد غاز مرتفع الحرارة في أثناء خروجه من وح :الملخص ] 57[

  .  )ج(وغالف واقي ) ب(وأنبوب لنقل وتبريد الغاز ، ) أ(جهاز التفاعل /عنصر إقران بوحدة
 

  2: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002104: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33880/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5341/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2004A002137 08/11/2004       إيطاليا 
 سيمونا بياجي  -2 مارتين بارتوسيك، -1:  المخترعون] 72[
اف  ايطاليه،  -ايه . بي. اني تكنولوجي اس -1:  مالكو البراءة] 73[

. إني اس -2 ،ايطاليا، ميالن، سان داناتو ميالنيس، ماريتانو 26، فيا
 إيطاليا ،روما، ماتي 1 ،اي بيازيل ، . ايه. بي

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B04B 1/08; 17/02; 17/04, 17/038; B01D 
17/022 

 :المراجع ] 56[
- US 4026462 A (TENTHOFF et al.) 31 May 1977 

 
 
 

 علي احمد المال: الفاحص 

 جهاز طرد مركزي به طبقة مسامية متصلة] 54[
للفصل المتصل للسوائل التي ال تمتزج ببعضها، على سبيل المثال، جهاز طرد مركزي به طبقة مسامية بيتعلق االختراع  :الملخص ] 57[

والتي يتم الحصول عليها بإدخال تعديل على أجهزة الطرد المركزية التقليدية ذات القرص وذلك لزيادة  ، البترول/ الماء، والزيت المعدني
 .ل األقراص بمادة مالئة من جسيمات صلبة تعمل كطبقة ترشيح واندماج فعاليتها، حيث تم استبدا
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002104: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33880/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5341/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2004A002137 08/11/2004       إيطاليا 
 سيمونا بياجي  -2 مارتين بارتوسيك، -1:  المخترعون] 72[
اف  ايطاليه،  -ايه . بي. اني تكنولوجي اس -1:  مالكو البراءة] 73[

. إني اس -2 ،ايطاليا، ميالن، سان داناتو ميالنيس، ماريتانو 26، فيا
 إيطاليا ،روما، ماتي 1 ،اي بيازيل ، . ايه. بي

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B04B 1/08; 17/02; 17/04, 17/038; B01D 
17/022 

 :المراجع ] 56[
- US 4026462 A (TENTHOFF et al.) 31 May 1977 
 

 
 

 علي احمد المال: الفاحص 

 جهاز طرد مركزي به طبقة مسامية متصلة] 54[
للفصل المتصل للسوائل التي ال تمتزج ببعضها، على سبيل المثال، جهاز طرد مركزي به طبقة مسامية بيتعلق االختراع  :الملخص ] 57[

والتي يتم الحصول عليها بإدخال تعديل على أجهزة الطرد المركزية التقليدية ذات القرص وذلك لزيادة  ، البترول/ الماء، والزيت المعدني
 .ل األقراص بمادة مالئة من جسيمات صلبة تعمل كطبقة ترشيح واندماج فعاليتها، حيث تم استبدا
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002105: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33884/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 28/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7119/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[

MI2005A002002 21/10/2005       إيطاليا 
         اندريا بارتوليني، -2 انتونيو بيناردو، -1:  المخترعون] 72[
 نيكوال انوراتي  -5 لوكا باسيني، -4 اليساندرا جيورينوني، -3
 -1 ماتل. إي بيازال أي ،. ايه. بي. إني اس:  مالك البراءة] 73[

 ، إيطاليا روما
 العمار  ابراهيمسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/02; B01F 5/06; C01B 3/38 

 :المراجع ] 56[
 - WO 03004405 A (CHIYODA CORPORATION; 
IMAGAWA, KENICHI; SHIROTO, YOSHIMI; 
HASEGAWA, JUN) 16 January 2003 

 
 
 

 علي احمد المال: الفاحص 
 و مدمجة معهوسيلة خلط مائع بداخل مفاعل أ] 54[
بداخل مفاعل أو مدمجة معه، والتي يمكن استخدامها أيضاً  عةيتعلق االختراع الحالي بوصف وسيلة لخلط مائعين، موضو :الملخص ] 57[

  :  في األكسدة الجزئية الحفزية وتشمل أساساً على النطاقات التالية
 خول مائع أول والذي يمكن أن يكون في صورة غازية تحت ظروف التشغيل في االتجاه نطاق تغذية أول مجهز بوسيلة تسمح بد

 المحوري؛
 نطاق توزيع سفلي يحتوي على حزمة أنابيب يفضل أن تكون موازية للمحور حيث يوزع المائع المذكور بداخلها بشكل منتظم؛ 
  المحتوي على حزمة من األنابيب المتوازية بشكل مفضل نطاق تغذية ثان مجهز بوسيلة تسمح بدخول مائع ثان إلى نطاق التوزيع

 .والموزعة بشكل منتظم خارج األنابيب المتوازية المذكورة
 يحتوي لوح األنابيب المذكور على شقوق  ؛نطاق خلط مفصول عن نطاق التوزيع بلوح أنابيب يدعم األنابيب المتوازية المذكورة

وتمتد األنابيب المتوازية المذكورة إلى ما وراء  ، محوري في منطقة الخلط في اتجاه أو فتحات لتفريغ المائع الثاني بشكل منتظم
 .لوح األنابيب في نطاق الخلط
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002106: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35481/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10564/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 روسيا          12/04/2007 7113619     
 خومينيتس زينوفي دميتريفيتش:   المخترع] 72[
، دي 33خومينيتس زينوفي دميتريفيتش، :   مالك البراءة] 73[

، فرانكوفزك اوبالست، تايسمينيتسا تاون، فيلشانيتسكايا ستريت
 أوكرانيا ،ايفانو

 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :نيف الدولي التص] 51[
Int. Cl.7: F04F 5/54; E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
 - RU 2206800 C1 (KHOMINETS Z D et al.) 20 
June 2003 
- RU 2278996 C1 (KHOMINETS Z D et al.) 27 
June 2006 
- AU 2002357537 A1 (KHOMINETS Z D et al.) 09 
September 2003 
- RU 2222714 C1 (KHOMINETS Z D) 27 January 
2004  
- RU 2176336 C1 (KHOMINETS Z D) 27 
November 2001 
- RU 2246049 C1 (KHOMINETS Z D et al.) 10 
February 2005  
- US 2004/0071557 A1 (KHOMYNETS) 15 April 
2004 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 جهاز نفثي للبئر للتصدع بالهيدروجين ومسح البئر] 54[
 (1)مثبتة على مجموعة أنابيب متصلة طولياً  (2)يتعلق االختراع الحالي بجهاز نفثي لآلبار يتضمن مضخة نفثية    :الملخص ] 57[

، وقنوات إلمداد ما (1)، التي تكون متحدة محورياً بمجموعة األنابيب المتصلة طولياً (8)ويتم تشكيل القناة النافذة المتدرجة  .(3)وحشوة 
بصمام ال رجعي وخطوة للحد من حركة وحدة  (8)ويتم تجهيز كل قناة إمداد  .ارج البئر ووسائط نشطة في هيكل المضخةيتم ضخه من خ

على شكل هيكل بعنصر مانع تسريب يتميز بقناة لتمرر  (21)بوحدة منع تسريب  (8)ويتم تجهيز القناة النافذة  .اإلغالق الخاصة بالقناة
م التوجيه الفاصل، الذي يكون عبارة عن دعامة ناتئة مثبتة بالطرف العلوي من الجهاز بالجزء العلوي من يتم وضع ك .كابل تسجيل األداء

إن االختراع الحالي يزيد من  .(26)في جدار الكم الفاصل  (27)يتم عمل ثقوب مشقوقة طوليا  .هيكل المضخة، أعلى القناة النافذة
 .ي يقوم فيه بتنفيذ عملية مسح للبئر وجعل تتابع التشغيل لهذا الجهاز عند مستواه المثالياالعتمادية و يزيد أداء الجهاز في الوقت الذ
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002106: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35481/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10564/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 روسيا          12/04/2007 7113619     
 خومينيتس زينوفي دميتريفيتش:   المخترع] 72[
، دي 33خومينيتس زينوفي دميتريفيتش، :   مالك البراءة] 73[

، فرانكوفزك اوبالست، تايسمينيتسا تاون، فيلشانيتسكايا ستريت
 أوكرانيا ،ايفانو

 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :نيف الدولي التص] 51[
Int. Cl.7: F04F 5/54; E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
 - RU 2206800 C1 (KHOMINETS Z D et al.) 20 
June 2003 
- RU 2278996 C1 (KHOMINETS Z D et al.) 27 
June 2006 
- AU 2002357537 A1 (KHOMINETS Z D et al.) 09 
September 2003 
- RU 2222714 C1 (KHOMINETS Z D) 27 January 
2004  
- RU 2176336 C1 (KHOMINETS Z D) 27 
November 2001 
- RU 2246049 C1 (KHOMINETS Z D et al.) 10 
February 2005  
- US 2004/0071557 A1 (KHOMYNETS) 15 April 
2004 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 جهاز نفثي للبئر للتصدع بالهيدروجين ومسح البئر] 54[
 (1)مثبتة على مجموعة أنابيب متصلة طولياً  (2)يتعلق االختراع الحالي بجهاز نفثي لآلبار يتضمن مضخة نفثية    :الملخص ] 57[

، وقنوات إلمداد ما (1)، التي تكون متحدة محورياً بمجموعة األنابيب المتصلة طولياً (8)ويتم تشكيل القناة النافذة المتدرجة  .(3)وحشوة 
بصمام ال رجعي وخطوة للحد من حركة وحدة  (8)ويتم تجهيز كل قناة إمداد  .ارج البئر ووسائط نشطة في هيكل المضخةيتم ضخه من خ

على شكل هيكل بعنصر مانع تسريب يتميز بقناة لتمرر  (21)بوحدة منع تسريب  (8)ويتم تجهيز القناة النافذة  .اإلغالق الخاصة بالقناة
م التوجيه الفاصل، الذي يكون عبارة عن دعامة ناتئة مثبتة بالطرف العلوي من الجهاز بالجزء العلوي من يتم وضع ك .كابل تسجيل األداء

إن االختراع الحالي يزيد من  .(26)في جدار الكم الفاصل  (27)يتم عمل ثقوب مشقوقة طوليا  .هيكل المضخة، أعلى القناة النافذة
 .ي يقوم فيه بتنفيذ عملية مسح للبئر وجعل تتابع التشغيل لهذا الجهاز عند مستواه المثالياالعتمادية و يزيد أداء الجهاز في الوقت الذ

 
 2: عدد األشكال      1 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002107: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35483/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11256/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 روسيا         18/07/2007 127449     
 خومينيتس زينوفي دميتريفيتش:   المخترع] 72[
، دي  33خومينيتس زينوفي دميتريفيتش،:   مالك البراءة] 73[

، فرانكوفزك اوبالست، تيسمينيتسا تاون، فيلشانيتسكي ستريت
 ، أوكرانياايفانو

 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :ي التصنيف الدول] 51[
Int. Cl.7: F04F 5/54, E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0071557 A1 (KHOMYNETS) 15 April 
2004 
- US 2007/0081903 A1 (KHOMYNETS) 12 April 
2007 
- RU 2221170 C1 (KHOMINETS Z D et al.) 10 
January 2004 
- RU 2160364 C1 (TEKHN OPTIMIZATSII 
NEFTEDOBYCHI STOCK CO) 10 December 
2000 
- RU 2106540 C1 (KHOMINETS Z D) 10 March 
1998 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 أداة بئر نافورية الستخالص النفط من اآلبار] 54[
مل وحا  (3)بها ثقب محوري   (2)وحشوة  (1)يتعلق االختراع الحالي بأدوات بئر نافورية تشتمل على عمود أنابيب    :الملخص ] 57[

دة بصمام  (8) ، وقناة لممر جانبي (7)لتثبيت مضخة  (6)ذات ركيزة  (5)بقناة محورية  (4)داعم  مركب أو مثبت في الجدار  (9)ُمزوَّ
، ويقوم (4)في الجدار الداعم  (6) فوق ركيزة التثبيت  (11) له كتف حلقي  (10) على جسم إسطواني  (7)وتشتمل المضخة  .(4) الحامل 
لإلمداد بالوسط الذي يتم ضخه، وقناة  (14)، وقناة (7)المضخة  (13)بإمداد بوسط فعال إلى حيث فوهة   (12)مع القناة  (10) الجسم 
مع القناة  (16)ويتم إقران القناة  .مثبتة فيها (17) مزودة بوحدة مانعة للتسرب  (16) من خالل قناة  (7)إلزالة الوسط من المضخة  (15)
يتم إقران القناة  .(20)مع الجهاز  (19)بغرض أن يتم تمرير كابل سجل األداء   (18)لتوفير قناة محورية   (17)ة الخاصة بالوحد (14)
مزودة  (21)وغرفة خلط  (1)من خالل قناة الممر الجانبي إلى حيث الحيز الفراغي الحلقي المحيط بعمود أنابيب  (8)مع القناة  (12)

 والمثبتة بشكل محوري على الفوهة   (15)عبر القناة   (7)للفجوات التدفق للمضخة  (1) األنابيب متصلة بعامود  (22)بوسيلة ناشرة 
ويعمل االختراع   .(2)الحشوة  (3) للتدفق السفلي للركيزة مساوي أو أكبر من ثقب   (4)للجزء الداعم   (5)ويكون قطر القناة  .(13)

 .فية للجهاز وذلك إلمكانية فصل الحيز الفراغي عن غالف الحلقة عند توقف المضخةالحالي على توفير إمكانية تمديد القدرات الوظي
 

 2: عدد األشكال      1 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002108GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35469/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14518/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 عـــادل حسن أبل صادق  :المخترع] 72[
، شارع تونسعـــادل حسن أبل صادق ، :  مالك البراءة] 73[

 ، الكويـت ليحو، 13031الرمز البريدي  3034. ب.ص
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E04F 21/08 

 :المراجع ] 56[
- CN 2412957Y Y (LI JINLAN) 03 January 2001   
- IT 1262635 8 (RICCHl BENEDETTO) 04 July 
1996   
- GB 2282174 A (TAH HEE TAN) 29 March 1995 

 مريم الزايد: الفاحص  
 المّساح اآللي] 54[
التي تم رشها بالمضخة على الحائط بمستوى البؤج  )الخلطة اإلسمنتية (المساح اآللي جهاز يستخدم في تسوية المونة  :الملخص ] 57[

بطريقة آلية والجهاز عبارة عن سالح مشابه للبروة المستخدمة يدويًا مركب على محرك كهربائي يتحرك إلى األمام والخلف بواسطة 
والجهاز ممكن حمله  .والمجمع السابق يتحرك رأسيًا وأفقيًا بواسطة مشغالت كما في الرسم التوضيحي  (ACTUATOR)مشغل 

 .بواسطة شخصين ويعلق على الحائط عن طريق مسامير مغروزة في  البؤج  
 

 2: عدد األشكال      11:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002108GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35469/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14518/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 عـــادل حسن أبل صادق  :المخترع] 72[
، شارع تونسعـــادل حسن أبل صادق ، :  مالك البراءة] 73[

 ، الكويـت ليحو، 13031الرمز البريدي  3034. ب.ص
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E04F 21/08 

 :المراجع ] 56[
- CN 2412957Y Y (LI JINLAN) 03 January 2001   
- IT 1262635 8 (RICCHl BENEDETTO) 04 July 
1996   
- GB 2282174 A (TAH HEE TAN) 29 March 1995 

 مريم الزايد: الفاحص  
 المّساح اآللي] 54[
التي تم رشها بالمضخة على الحائط بمستوى البؤج  )الخلطة اإلسمنتية (المساح اآللي جهاز يستخدم في تسوية المونة  :الملخص ] 57[

بطريقة آلية والجهاز عبارة عن سالح مشابه للبروة المستخدمة يدويًا مركب على محرك كهربائي يتحرك إلى األمام والخلف بواسطة 
والجهاز ممكن حمله  .والمجمع السابق يتحرك رأسيًا وأفقيًا بواسطة مشغالت كما في الرسم التوضيحي  (ACTUATOR)مشغل 

 .بواسطة شخصين ويعلق على الحائط عن طريق مسامير مغروزة في  البؤج  
 

 2: عدد األشكال      11:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002109GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35470/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14585/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 يطالياا              2008/10/29                      206        
                  كوسيمو كيوفي : المخترع] 72[
أي ، 45، فيا بوجيو ال فينتوكوسيمو كيوفي،  : مالك البراءة] 73[

 إيطاليا ،)إف أي(سيريتو قويدي، 50050
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبرهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F41H 5/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/111925 A (DEFENSTECH  
INTERNAT INC ]US[) 13 September 2008   
- WO 2007/008569 A (LUCENT 
TECHNOLOGIES INC ]US[; DISPENZA JOHN 
ANTHONY ]US[)  18 January 2007   
- DE 4301444 A1 (PELZ ERNST EMPE WERKE 
 ]DE[) 21 July 1994   
- DE 19944475 A1 (MAGMA EYBL GES M B H 
]AT[) 27 April 2000   
- US 6571677 B1 (KAURA KAMALJIT S ]US[)  
03 June 2003   
- NL 8403529 A (SYNIERIALS B V) 16 June 1986 
 -GB 108801 A (CAMMELL LAIRD & C0 LTD;  
ARTHUR CORELLI)  23 August 1917   

 مريم الزايد: الفاحص 
 طريقة إلنتاج هيكل واقي من الرصاص والقذائف، والهيكل الواقي من الرصاص والقذائف] 54[
حالي بهيكل واقي من القذائف والرصاص يشتمل على طبقة داخلية أولى لها مقاومة عالية ضد يتعلق االختراع ال   :الملخص ] 57[

اصطدام القذائف أو الرصاص، وطبقة خارجية ثانية واحدة على األقل قابلة لالختراق ولها درجة حرارة إنصهار منخفضة نسبياً تسمح لها 
 .وتجنب ارتدادها باالنصهار عند اصطدامها بالقذائف أو الرصاص الحتجازها 

 
 13: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002110: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36389/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2976/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          17/10/2002 10/065,441     
 كريستوفر فريد :   المخترع] 72[
باركسترات ، . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، جي جيه 2514، 83-89
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/26 

 :المراجع ] 56[
- CN 1057204 A (AN WU DI, LIANGKUN 
WANG) 25 December  1991 
- DE 4116287 Al (RINGLER BERNHARD) 19 
November 1992 
- JP 8107940 A (INMURA KATSUMASA, 
INAGAKI KATSUHIKO, UCHIYAMA) 30 April 
 1996 
- CN 1145265 A (WEIDONG XIANG) 19 March 
1997 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عملية لتحفيز التصّدع لخزانات الكربونات] 54[
يتم وصف عملية جديدة لتحفيز تََصدُّع خزان كربونات في تكوين تحت األرض لتحفيز إنتاج موائع هيدروكربونية من    :الملخص ] 57[

حقنه في التكوين المحيط بحفرة بئر وذلك من مائع متفاعل وأثناء العملية، تتغير تركيبة وتفاعلية مائع تحفيز التصدُّع الذي يتم  .التكوين
ج بطول الصدع مرة أخرى  .بدرجة منخفضة إلى مائع متفاعل بدرجة عالية والعملية ُمصمَّمة لتحفيز التََصدُّع بدايةً من طرف الَصْدع والتدرُّ

لة بطول أوجه الصدعوتتم زيادة تفاعلية مائع تحفيز التصدُّع للحفاظ على أفضل ظر .إلى حفرة البئر  .وف تحفيز لتكوين قنوات تدفق ُموصِّ
لتنظيم تركيبة المائع  (يكون متكامالً بشكل عام في برنامج الحاسب اآللي المحاكي للصدع)،  Ffويستخدم رقم كفاءة تحفيز الصدع األمثل، 

 .بالتفاعلية ومعدل التدفق، بناًء على متغيرات التكوين والمائع
 

 1: عدد األشكال      10 :ة الحماي عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002110: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36389/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2976/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          17/10/2002 10/065,441     
 كريستوفر فريد :   المخترع] 72[
باركسترات ، . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداذا هيج، جي جيه 2514، 83-89
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/26 

 :المراجع ] 56[
- CN 1057204 A (AN WU DI, LIANGKUN 
WANG) 25 December  1991 
- DE 4116287 Al (RINGLER BERNHARD) 19 
November 1992 
- JP 8107940 A (INMURA KATSUMASA, 
INAGAKI KATSUHIKO, UCHIYAMA) 30 April 
 1996 
- CN 1145265 A (WEIDONG XIANG) 19 March 
1997 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عملية لتحفيز التصّدع لخزانات الكربونات] 54[
يتم وصف عملية جديدة لتحفيز تََصدُّع خزان كربونات في تكوين تحت األرض لتحفيز إنتاج موائع هيدروكربونية من    :الملخص ] 57[

حقنه في التكوين المحيط بحفرة بئر وذلك من مائع متفاعل وأثناء العملية، تتغير تركيبة وتفاعلية مائع تحفيز التصدُّع الذي يتم  .التكوين
ج بطول الصدع مرة أخرى  .بدرجة منخفضة إلى مائع متفاعل بدرجة عالية والعملية ُمصمَّمة لتحفيز التََصدُّع بدايةً من طرف الَصْدع والتدرُّ

لة بطول أوجه الصدعوتتم زيادة تفاعلية مائع تحفيز التصدُّع للحفاظ على أفضل ظر .إلى حفرة البئر  .وف تحفيز لتكوين قنوات تدفق ُموصِّ
لتنظيم تركيبة المائع  (يكون متكامالً بشكل عام في برنامج الحاسب اآللي المحاكي للصدع)،  Ffويستخدم رقم كفاءة تحفيز الصدع األمثل، 

 .بالتفاعلية ومعدل التدفق، بناًء على متغيرات التكوين والمائع
 

 1: عدد األشكال      10 :ة الحماي عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002111GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3628012: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   06/11/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5035/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2005/08/05       11/198,422    
 أمريكا                2004/08/16        60/601,912       
 ،جوستافو كافازولي -2 ،بالنكو. خوان جي -1:  المخترعون] 72[
 فرانسيني انجيال -بيا -5 ،وديانكوي ف -4 ،إيرنست براون. جيه -3
-83باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذا هيج،  2514 هجي جي ،89
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/26 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/0926S0 A1 (TOLMAN RANDY C et al.) 
 18 July 2002  
- WO 2004/020788 A (SCHLUMBERGER CA 
LTD CA SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL FR SCHLUMBER) 11 March 2004 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 تحميض قالب تكوينات متباينة ذات إنفاذية عالية] 54[
متجانسة، سميكة أو متعددة الطبقات في شوط واحد بدون يتعلق االختراع بطريقة لتحفيز تكوينات غير متجانسة أو    :الملخص ] 57[

حشوات مائعة للتسرب تتضمن التثقيب بوسيلة تثقيب محمولة باألنابيب، ثم حقن حمض تحويل ذاتي، ثم تحريك سلسلة األنابيب والتثقيب 
ويمكن  .حمض تحويل لزج مرن ويفضل أن يكون الحمض هو .ويمكن تكرار التسلسل .في موضع جديد، ثم حقن حمض تحويل ذاتي إضافي
األقل إنفاذية أوالً وزيادة كفاءة الحمض )المناطق(والعملية مصممة لمعالجة المنطقة  .استبدال حمض التحويل الذاتي بمائع معالجة تقليدي

 .ألقصى حد
 

 1: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002112: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35476/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5070/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         26/08/2004 10/926,522     
- جاي . مايكل جي -2، -سرمد عدنان  -1:  المخترعون] 72[
براكسترات ،  شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ، جيه جي 2514، 83-89
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 11/00; E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/171560 A1 (CIGLENEC REINHART et 
al.) 21 November 2002 
- US 2002/163441 A1 (HILL LAWRENCE W et 
al.) 07 November 2002 
- US 6 469 636 B1 (BAIRD GARY K et al.)  22 
- US 2003/131990 A1 (TUBEL PAULO S et al.) 22 
17 Ju1y 2003 
- US 2003/192692 A1 (TUBEL PAULO S) 22 16 
October 2003 
- US 2003/094281 A1 (TUBEL PAULO S) 22 May 
2003   

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام اتصال في موقع بئر] 54[
ى نظم السطح، ومن نظام السطح إلى يتعلق االختراع بنظام اتصال في موقع بئر لتوفير اتصال من أدوات قاع البئر إل   :الملخص ] 57[

ويستخدم نظام االتصال بشكل خاص مع وسائل نقل مزودة ببكرة ملفات على  .نظم قاع البئر، كما يتعلق االختراع بطرق استخدام تلك النظم
الجة بيانات أو معلومات وقد تستخدم تجميعة االتصال لمع .ويشتمل نظام االتصال على تجميعة اتصال قد تكون موجودة على اللفيفة .لفيفة

 .يتم استقبالها من أجهزة دافعة في حفرة بئر، وتقوم هذه التجميعة باالتصال السلكياً بأجهزة السطح أو أجهزة قاع البئر
 

 9: عدد األشكال      42 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002112: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35476/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5070/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         26/08/2004 10/926,522     
- جاي . مايكل جي -2، -سرمد عدنان  -1:  المخترعون] 72[
براكسترات ،  شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ، جيه جي 2514، 83-89
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 11/00; E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/171560 A1 (CIGLENEC REINHART et 
al.) 21 November 2002 
- US 2002/163441 A1 (HILL LAWRENCE W et 
al.) 07 November 2002 
- US 6 469 636 B1 (BAIRD GARY K et al.)  22 
- US 2003/131990 A1 (TUBEL PAULO S et al.) 22 
17 Ju1y 2003 
- US 2003/192692 A1 (TUBEL PAULO S) 22 16 
October 2003 
- US 2003/094281 A1 (TUBEL PAULO S) 22 May 
2003   

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام اتصال في موقع بئر] 54[
ى نظم السطح، ومن نظام السطح إلى يتعلق االختراع بنظام اتصال في موقع بئر لتوفير اتصال من أدوات قاع البئر إل   :الملخص ] 57[

ويستخدم نظام االتصال بشكل خاص مع وسائل نقل مزودة ببكرة ملفات على  .نظم قاع البئر، كما يتعلق االختراع بطرق استخدام تلك النظم
الجة بيانات أو معلومات وقد تستخدم تجميعة االتصال لمع .ويشتمل نظام االتصال على تجميعة اتصال قد تكون موجودة على اللفيفة .لفيفة

 .يتم استقبالها من أجهزة دافعة في حفرة بئر، وتقوم هذه التجميعة باالتصال السلكياً بأجهزة السطح أو أجهزة قاع البئر
 

 9: عدد األشكال      42 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002113GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3628312: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  06/11/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5097/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2004/09/01          60/606,270        
 أمريكا                 2005/08/25              11/206,898

كريستوفر  -3، جون انجلز -2 ،براد هولمز -1:  المخترعون] 72[
 بيرنهارد لونجويتز  -4 ،فريد. ان
-83باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في : مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذا هيج،  2514 هجي جي ،89
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/26 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/152604 A1 (OU 01 et al.) 05 August 2004  
- US 2004/152601 A1 (STILL JOHN W et al.) 05 
August 2004  
- US 3 998 272 A (MALY et al.) 21 December 1976  
- US 2002/007949 A1 (TOLMAN RANDY C et al.) 
24 January 2002  
- US 2005/113263 A1 (BROWN J. E et al.)26 May 
2005 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طرق للتحكم في فقد المائع] 54[
يتعلق االختراع بطريقة لمعالجة تكوينات تحت أرضية يتم فيها التحكم في التسرب خالل الصدوع الطبيعية من خالل    :الملخص ] 57[

أو استثارة الصدع، /تشتمل الطريقة على ضخ خليط من مائع معالجة التكوين وألياف في التكوين من أجل استثارة القالب و .استعمال ألياف
ن جل في الموقع .في الماءأو التحكم /أو التحويل، و/و  .في تكوينات الكربونات، يفضل أن يكون مائع معالجة التكوين عبارة عن حمض يكوِّ

 .تشتمل أيضاً الطريقة اختيارياً على ضخ نفس مائع معالجة التكوين أو مائع مختلف بدون ألياف
 

 3: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002114: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35471/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5151/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          15/09/2004 10/941,354     
 ماري نويل ديزايني  -2 لويس بيسين، -جان  -1:  المخترعون] 72[
براكسترات  ،. شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ،  جيه جي 2514، 83-89
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/70, 8/68 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/235675 A1 (OIU XIAOPING) 25 
November 2004 
- US 5 981 446 A (QIU et al.) 09 November 1999 
- US 5 877 127 A (CARD et al.) 02 March 1999  
 - US 5 372 732 A (HARRIS et al.) 13 December 
1994 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 إضافات لمائع تصديع مكونة من خليط جاف] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة وتركيبة لعمل روابط متشابكة لمائع ذي أساس بوليمري، تشتمل على توفير خليط جاف    :الملخص ] 57[

ورة جافة قبل اإلضافة إلى مائع ويتم خلط المادة المسببة للتشابك مع عامل التأخير وتحبيبها في ص .من مادة مسببة للتشابك وعامل تأخير
 .البوليمر

 
 3: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002114: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35471/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5151/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          15/09/2004 10/941,354     
 ماري نويل ديزايني  -2 لويس بيسين، -جان  -1:  المخترعون] 72[
براكسترات  ،. شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ،  جيه جي 2514، 83-89
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/70, 8/68 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/235675 A1 (OIU XIAOPING) 25 
November 2004 
- US 5 981 446 A (QIU et al.) 09 November 1999 
- US 5 877 127 A (CARD et al.) 02 March 1999  
 - US 5 372 732 A (HARRIS et al.) 13 December 
1994 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 إضافات لمائع تصديع مكونة من خليط جاف] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة وتركيبة لعمل روابط متشابكة لمائع ذي أساس بوليمري، تشتمل على توفير خليط جاف    :الملخص ] 57[

ورة جافة قبل اإلضافة إلى مائع ويتم خلط المادة المسببة للتشابك مع عامل التأخير وتحبيبها في ص .من مادة مسببة للتشابك وعامل تأخير
 .البوليمر

 
 3: 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.

نشرة براءات االختراع 19 106

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002115: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36396/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5618/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         27/12/2004 11/023,003     
 باتريك لي بوت :   المخترع] 72[
ال اير ليكويد ، سوسيتي انونيم إديريكتوري :   مالك البراءة] 73[

ال اكسبلويتيشن دي ات كونسيل دي سورفيالنس بور ال اتودي ات 
، باريس، 75007،  75كواي دي اورساي ، بروسيد جورج كالود

 فرنسا، 07سيديكس 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 3/04; F04D 29/58; F01K 72/02 

 :المراجع ] 56[
-Wilson K B Et Al.: ''Air Purification for Cryogenic Air 
Separation Units'' Ioma Broadcaster, International Oxygen 
Manufacturers Association, Cleveland, Oh, US, January 
1984 
- US 550S050 A (ARRIULOU et al.) 09 April 1996 
- US 5921106 A (GIRAULT et al.) 13 July 1999      - FR 
2313581 A (RATEAU) 31 December 1976 
- DE 3908505 A1 (DEUTSCHE VOEST-ALPINE 
INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH, 4000 
DUESSELDORF, DE)  28 September 1989 
- EP 1389672 A (LINDE AKTIENGESELLSCHAFT) 18 
February 2004 
 - EP 0532429 A (L’AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME 
POUR L3ETUDE ET L’EXPLOITATION DES  PROC) 17 
March 1993 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وحدة وعملية متكاملة لضغط وتبريد وتنقية الهواء] 54[
ففي عملية متكاملة لضغط، وتبريد،  .يتعلق االختراع الحالي بالحصول على أفضل أداء من أنظمة فصل الهواء المتكاملة   :الملخص ] 57[

ويُستخدم تيار الهواء المضغوط لتدفئة تيار أول تم  .اج تيار هواء مضغوطوتنقية الهواء يقوم ضاغط كاظم للحرارة بضغط تيار هواء إلنت
وتشتمل التيارات المنتجة على تيار دافئ أول تم ضبط ضغطه،  .ضبط ضغطه عند ضغط أول، وتيار ثاِن تم ضبط ضغطه عند ضغط ثانٍ 

 .ول الذي تم ضبط ضغطه غازياً، ويتمدد في محركويكون التيار الدافئ األ .وتيار دافئ ثاٍن تم ضبط ضغطه، وتيار هواء مضغوط مبرد
ويتم أيضاً تبريد تيار الهواء المضغوط المبرد  .ويُستخدم على األقل بعض من الشغل الناتج عن المحرك في تشغيل ضاغط كاظم للحرارة

ويُستخدم جزء على  .TSAام عملية بواسطة وحدة تبريد من خالل تبادل الحرارة مع الماء، وبعد ذلك تتم تنقيته في وحدة تنقية باستخد
أو تدفئة الغاز المستخدم في إعادة  /األقل من التيار الدافئ الثاني الذي تم ضبط ضغطه في تبريد الماء بحيث يُستخدم في عملية التبريد و

  .توليد وحدة التنقية
 

 2: 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[
 GC 0002116: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36394/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5663/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 هولندا         11/01/2005 1028001     
 ويليم جان اكتيربيرج :   المخترع] 72[
إن  3906-إن إل، 19هاسبل  ،. في. ويستك بي:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندابي فينيندال
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65F 1/14, 3/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 297 05 938 U1 (KLIKO MILIEUTECHNIEK 
B.V., VEENENDAAL, NL) 03 July 1997 
- WO 94/06707 A (RUTTE RECYCLING B.V) 31 
March 1994 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 نظام تجميع نفايات بقارنة مطورة] 54[
يتعلق االختراع بنظام تجميع نفايات يتضمن غرفة موضوعة بشكل دائم تحت األرض، تفتح عند مستوى األرض عند    :الملخص ] 57[

الجزء العلوي، وغطاء لفتح وقفل الغرفة يفتح الوعاء عند الجزء العلوي ويمكن احتوائه في الغرفة لتجميع النفايات عن طريق فتحة إيداع 
مزودة بمعدات لرفع الوعاء المذكور خارج الغرفة، ويتم تزويد الوعاء ومعدات الرفع بوسيلة اقتران في الغطاء، باإلضافة إلى مركبة 

 .وتشتمل وسيلة االقتران على قارنة سنانية واحدة على األقل .لتوصيل معدات الرفع مع الوعاء عندما يكون الغطاء مفتوحاً 
 

 6: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002115: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36396/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5618/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         27/12/2004 11/023,003     
 باتريك لي بوت :   المخترع] 72[
ال اير ليكويد ، سوسيتي انونيم إديريكتوري :   مالك البراءة] 73[

ال اكسبلويتيشن دي ات كونسيل دي سورفيالنس بور ال اتودي ات 
، باريس، 75007،  75كواي دي اورساي ، بروسيد جورج كالود

 فرنسا، 07سيديكس 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25J 3/04; F04D 29/58; F01K 72/02 

 :المراجع ] 56[
-Wilson K B Et Al.: ''Air Purification for Cryogenic Air 
Separation Units'' Ioma Broadcaster, International Oxygen 
Manufacturers Association, Cleveland, Oh, US, January 
1984 
- US 550S050 A (ARRIULOU et al.) 09 April 1996 
- US 5921106 A (GIRAULT et al.) 13 July 1999      - FR 
2313581 A (RATEAU) 31 December 1976 
- DE 3908505 A1 (DEUTSCHE VOEST-ALPINE 
INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH, 4000 
DUESSELDORF, DE)  28 September 1989 
- EP 1389672 A (LINDE AKTIENGESELLSCHAFT) 18 
February 2004 
 - EP 0532429 A (L’AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME 
POUR L3ETUDE ET L’EXPLOITATION DES  PROC) 17 
March 1993 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وحدة وعملية متكاملة لضغط وتبريد وتنقية الهواء] 54[
ففي عملية متكاملة لضغط، وتبريد،  .يتعلق االختراع الحالي بالحصول على أفضل أداء من أنظمة فصل الهواء المتكاملة   :الملخص ] 57[

ويُستخدم تيار الهواء المضغوط لتدفئة تيار أول تم  .اج تيار هواء مضغوطوتنقية الهواء يقوم ضاغط كاظم للحرارة بضغط تيار هواء إلنت
وتشتمل التيارات المنتجة على تيار دافئ أول تم ضبط ضغطه،  .ضبط ضغطه عند ضغط أول، وتيار ثاِن تم ضبط ضغطه عند ضغط ثانٍ 

 .ول الذي تم ضبط ضغطه غازياً، ويتمدد في محركويكون التيار الدافئ األ .وتيار دافئ ثاٍن تم ضبط ضغطه، وتيار هواء مضغوط مبرد
ويتم أيضاً تبريد تيار الهواء المضغوط المبرد  .ويُستخدم على األقل بعض من الشغل الناتج عن المحرك في تشغيل ضاغط كاظم للحرارة

ويُستخدم جزء على  .TSAام عملية بواسطة وحدة تبريد من خالل تبادل الحرارة مع الماء، وبعد ذلك تتم تنقيته في وحدة تنقية باستخد
أو تدفئة الغاز المستخدم في إعادة  /األقل من التيار الدافئ الثاني الذي تم ضبط ضغطه في تبريد الماء بحيث يُستخدم في عملية التبريد و

  .توليد وحدة التنقية
 

 2: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002116: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36394/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5663/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 هولندا         11/01/2005 1028001     
 ويليم جان اكتيربيرج :   المخترع] 72[
إن  3906-إن إل، 19هاسبل  ،. في. ويستك بي:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندابي فينيندال
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65F 1/14, 3/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 297 05 938 U1 (KLIKO MILIEUTECHNIEK 
B.V., VEENENDAAL, NL) 03 July 1997 
- WO 94/06707 A (RUTTE RECYCLING B.V) 31 
March 1994 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 نظام تجميع نفايات بقارنة مطورة] 54[
يتعلق االختراع بنظام تجميع نفايات يتضمن غرفة موضوعة بشكل دائم تحت األرض، تفتح عند مستوى األرض عند    :الملخص ] 57[

الجزء العلوي، وغطاء لفتح وقفل الغرفة يفتح الوعاء عند الجزء العلوي ويمكن احتوائه في الغرفة لتجميع النفايات عن طريق فتحة إيداع 
مزودة بمعدات لرفع الوعاء المذكور خارج الغرفة، ويتم تزويد الوعاء ومعدات الرفع بوسيلة اقتران في الغطاء، باإلضافة إلى مركبة 

 .وتشتمل وسيلة االقتران على قارنة سنانية واحدة على األقل .لتوصيل معدات الرفع مع الوعاء عندما يكون الغطاء مفتوحاً 
 

 6: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002117: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35477/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6305/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    27/05/2005 05291153.4     
- بيرنارد مونتارون :   المخترع] 72[
-83براكسترات . في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

  هولندا، ذي هيج ،  جيه جي 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/38 

 :لمراجع ا] 56[
- US 2004/000905 A1 (FREEDMAN ROBERT et 
al.) 01 January 2004 
 - Anderson William G: Wettability literature 
survey - Part 2: Wettability measurement JPT J 
Pet Technol NOV 1986, vol. 38, no. 12, November 
1986, Pages 1246-1262, XP008054081    - Zhou D 
et al.: Percolation study of wettability effect on the 
electrical properties of reservior rocks Transport 
In Porous Media, Reidel, Dordrecht, NL, vol. 29, 
no. 1, October 1997, Pages 85-98, XP002330071, 
ISSN: 0169-3913 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 وجهاز لقياس قابلية ابتالل التكوينات الجيولوجية طريقة] 54[
يكشف االختراع عن طريقة لتحديد مدى قابلية ابتالل تكوين من التكوينات الجيولوجية الموجودة تحت األرض يمتد    :الملخص ] 57[

الحرج للتكوين الجيولوجي الموجود تحت األرض؛ تحديد الجزء المائي تحديد الجزء المائي  :عبرها ثقب حفر، وتشتمل الطريقة على
ين الحرج للتكوين الجيولوجي الموجود تحت األرض الذي يبلله النفط بالكامل ، ويُطلق عليه الجزء المائي الحرج الُمَشبع بالنفط؛ والجمع ب

ويكشف  .ية التكوين الجيولوجي الموجود تحت األرض لالبتاللالجزء المائي الحرج والجزء المائي الحرج الُمَشبع بالنفط لتحديد قابل
االختراع كذلك عن الجهاز المتصل بهذا الغرض والمخصص لتنفيذ قياس يتم داخل بئر الحفر لقابلية ابتالل تكوين صخري يقع تحت األرض 

 :متداد المحور الطولي، ويشتمل هذا الجهاز علىويمتد عبره ثقب حفر، ويتضمن الجهاز محوراً طولياً و يتم إنزاله في ثقب الحفرة على ا
جهاز استشعار أول لقياس تشبع التكوين الجيولوجي الذي يقع تحت األرض بالماء وجهاز استشعار ثاٍن لقياس مقاومة التكوين األرضي؛ 

جهازا االستشعار األول والثاني  وجهازي االستشعار األول والثاني يقعان في نفس الموقع على امتداد المحور الطولي للجهاز، ويُستخدم
لقياس نفس موقع التكوين الجيولوجي الموجود تحت األرض؛ والجهاز يقوم بتحديد الجزء المائي الحرج للتكوين الجيولوجي الموجود 

الموجود تحت  تحت األرض من التشبع بالماء وقدرته على المقاومة؛ وبتحديد الجزء المائي الحرج الُمَشبع بالنفط للتكوين الجيولوجي
األرض؛ وباستخالص قابلية ابتالل التكوين الجيولوجي الموجود تحت األرض من الجزء المائي الحرج والجزء المائي الحرج الُمَشبع 

 .بالنفط
 

 6: عدد األشكال      26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002118: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35480/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6682/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  29/07/2005 05291628.5     
 اروان ليمناجر، -2 كريستيان شوزينوكس، -1:  المخترعون] 72[
 يفس ماثيو -4 مارتن لولينج، -3
-83براكسترات . في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ، جيه جي 2514، 89
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/12, G01V 3/30 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/105334 Al (AIELLO GIOVANNI) 08 August 
2002 
- US 2003/102980 Al (KORO VICTOR) 05 June 2003 
- US 2001/033164 Al (VINEGAR HAROLD J et al.) 1-
39 25 October 2001 
- US 5130706 A (VAN STEENWYK et al.) 14 July 1992 
- US 4181 014 A (JOHNSON, RICHARD A et al.) 1 
January 1980 
- US 4616702 A (HANSON et al.) 14 October 1986 
- US 2003/151977 Al (SHAH VIMAL V et al.) 14 
August 2003 
- US 4780678 A (KLEINBERG et al.) 25 October 1988 

 لي الجعفرمحمد ع: الفاحص 
 طريقة وجهاز إلرسال أو إستقبال معلومات ما بين معدات أسفل الحفرة والسطح] 54[
أو إرسال معلومات في /حيث يوفر االختراع طريقة إلستقبال و .طريقة وجهاز إلرسال أو إستقبال معلومات ما بين معدات أسفل الحفرة والسطح   :الملخص ] 57[

وضع محول  (1) :ا بين موقع أول وموقع ثاني، يشتمل البئر المذكور على غالف يتصل بالتشكيل الجيولوجي، تشتمل الطريقة علىبئر محفور في تشكيل جيولوجي م
ائيين كون القطبين الكهربأول عند الموقع األول المذكور، يشتمل المحول األول المذكور على قطبين كهربائيين، وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه نازل، ي

ً بشكل أساسي مع الغالف؛  وضع محول ثاني عند موقع ثاني، يشتمل المحول الثاني المذكور على قطبين  (2)األول والثاني في االتجاه النازل متصلين كهربائيا
ً بشكل أساسي مع كهربائيين، وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه صاعد، يكون القطبين الكهربائيين األول والثاني في االتجاه ا لصاعد متصلين كهربائيا

اني في االتجاه النازل أو على التوالي إرسال إشارة كهربائية باستخدام المحول األول بإصدار اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول والث (3)الغالف؛ 
إستقبال اإلشارة الكهربائية المذكورة بالمحول الثاني بتتبع  (4)بالمحول الثاني بإصدار اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول والثاني في االتجاه الصاعد؛ 

ي االتجاه الصاعد أو على التوالي بالمحول األول بتتبع اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول والثاني ف
ً جهاز مرافق إلستقبال و .والثاني في االتجاه النازل وضع محول أول عند  (1) :أو إرسال معلومات باستخدام الطريقة أعاله، يشتمل الجهاز على/يوفر االختراع أيضا

لكهربائيين األول ع األول المذكور، يشتمل المحول األول المذكور على قطبين كهربائيين، وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه نازل، يكون القطبين االموق
ً بشكل أساسي مع الغالف؛  اني المذكور على قطبين كهربائيين، وضع محول ثاني عند موقع ثاني، يشتمل المحول الث (2)والثاني في االتجاه النازل متصلين كهربائيا

وفي اتجاه آخر من االختراع، تم اقتراح طريقة لتحديد خاصية التوصيلية لتشكيل في بئر ما بين موقع أول عند   .وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه صاعد
األول المذكور، يعمل المجس األول المذكور على تتبع حقل كهربائي يظهر وضع مجس أول عند الموقع  (1) :السطح وموقع ثاني في حفرة بئر، تشتمل الطريقة على

 (3)وضع مجس ثاني عند موقع ثاني، يعمل المجس الثاني المذكور على تتبع حقل كهربائي يظهر عند الموقع الثاني في التشكيل؛  (2)عند الموقع األول في التشكيل؛ 
الحصول على  (4)لحقل الكهربائي المذكور الظاهر عند الموقع األول المذكور بواسطة المجس األول المذكور؛ الحصول على إشارة أولى بتتبع رنين شومان من ا

دمج اإلشارة األولى والثانية  (5)إشارة ثانية بتتبع رنين شومان من الحقل الكهربائي المذكور الظاهر عند الموقع الثاني المذكور بواسطة المجس الثاني المذكور 
ً الكشف عن جهاز لتحديد خاصية التوصيلية لتشكيل في  .ن لتحديد خاصية التوصيلية للتشكيل ما بين الموقع األول المذكور والموقع الثاني المذكورالمذكورتي تم أيضا

ظهر عند الموقع األول في وضع مجس أول عند الموقع األول المذكور، يعمل المجس األول المذكور على تتبع حقل كهربائي ي (1) :بئر ما، يشتمل الجهاز على
 .وضع مجس ثاني عند موقع ثاني، يعمل المجس الثاني المذكور على تتبع حقل كهربائي يظهر عند الموقع الثاني في التشكيل (2)التشكيل؛ بشكل متزامن 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002119: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40261/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6869/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          09/09/2005 05.09206     
 اليزابيث موكير :   المخترع] 72[
بال سدي ال ، 12لي البوراتوير سيرفي ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا ،كوربيفوي سيديكس، 92415، ديفينسي
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/165 

 :المراجع ] 56[
- WO 02005002562 A1 (H.LUNDBECKAlS)13 
January 2005  
- Cliilman·Blair K. Et 
Al.,Agomelatineantidepressant Treatment Of 1·5 
Bipolar Disorder Melatonin Agonist/5·Ht20 
Antagonist, Drugs Of The Future, vol.28, nc.l 
January 2003 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 تين ومثبط إلعادة امتصاص النورأدرينالين، وتركيبة صيدالنية تحتوي عليهارتباط جديد بين األجوميال] 54[
 ]إيثيل (نفثيل -1-ميثوكسي -7) -N- [2الملخص يتعلق االختراع الحالي بارتباط يشتمل على األجوميالتين، أو    :الملخص ] 57[

 .ق االختراع بأدويةكما يتعل  .أسيتاميد، باالشتراك مع عامل مثبط إلعادة امتصاص النورأدرينالين
 

 1: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002120GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3628212 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   06/11/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7664/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2006/01/25          11/339,015        
 -3 ،اليخاندرو بينا -2 ،جولتشهريه ساالمات -1:  المخترعون] 72[

 ليجون لين 
-83باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذا هيج،  2514 هجي جي ،89
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/60, 8/68, 8/70 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/077558 A (SCHLUMBERGER CA 
LTD ]CA[ ; SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL ]FR[ ; SCHLUMBER) 27 July 2006  
- US 4991652 A (HOSKIN DENNIS H]US[ et al.) 
12 February 1991  
- US 4856588 A (BORCHARDT JOHN K ]US[) 15 
August 1989  
- WO 00/05322 A (VENTURE INNOVATIONS 
INC ]US[ ; HOUSE ROY F ]US[) 3 February 2000 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 السكريات غير متجانسةطرق لمعالجة تكوينات تحت أرضية بموائع معتمدة على مركبات عديدة ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طرق لمعالجة تكوينات تحت أرضية بموائع معالجة سريعة التميؤ معتمدة على  :الملخص ] 57[

على وجه التحديد، يتعلق االختراع بطرق معالجة بموائع تحتوي على مركب عديد السكريات غير  .مركبات عديدة السكريات غير متجانسة
أو مركب أمينو /أو مخفض للتوتر السطحي و/جانس ووسط مائي وإلكتروليت، حيث قد تشتمل الموائع  كذلك على مكون غازي ومت

مما يسمح  –على نحو غير معتاد  –تظهر الموائع خواص انسيابية جيدة عند درجات الحرارة المرتفعة ومعدالت تميؤ سريعة  .عضوي
 لى خزانات تميؤباستخدام هذه الموائع دون الحاجة إ

 
 8: 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



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.

111نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002120GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3628212 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   06/11/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7664/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2006/01/25          11/339,015        
 -3 ،اليخاندرو بينا -2 ،جولتشهريه ساالمات -1:  المخترعون] 72[

 ليجون لين 
-83باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

 ، هولندا ذا هيج،  2514 هجي جي ،89
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/60, 8/68, 8/70 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/077558 A (SCHLUMBERGER CA 
LTD ]CA[ ; SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL ]FR[ ; SCHLUMBER) 27 July 2006  
- US 4991652 A (HOSKIN DENNIS H]US[ et al.) 
12 February 1991  
- US 4856588 A (BORCHARDT JOHN K ]US[) 15 
August 1989  
- WO 00/05322 A (VENTURE INNOVATIONS 
INC ]US[ ; HOUSE ROY F ]US[) 3 February 2000 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 السكريات غير متجانسةطرق لمعالجة تكوينات تحت أرضية بموائع معتمدة على مركبات عديدة ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طرق لمعالجة تكوينات تحت أرضية بموائع معالجة سريعة التميؤ معتمدة على  :الملخص ] 57[

على وجه التحديد، يتعلق االختراع بطرق معالجة بموائع تحتوي على مركب عديد السكريات غير  .مركبات عديدة السكريات غير متجانسة
أو مركب أمينو /أو مخفض للتوتر السطحي و/جانس ووسط مائي وإلكتروليت، حيث قد تشتمل الموائع  كذلك على مكون غازي ومت

مما يسمح  –على نحو غير معتاد  –تظهر الموائع خواص انسيابية جيدة عند درجات الحرارة المرتفعة ومعدالت تميؤ سريعة  .عضوي
 لى خزانات تميؤباستخدام هذه الموائع دون الحاجة إ
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 براءة اختراع ]12[
 0002121GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35467/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8064/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2006/04/11           11/402,079       
 وليام ام -2 ،سميث جيه ار لورينس ايه -1:  المخترعون] 72[

 كروس جيه أر 
باي  10100، اتاليتيك ديستيليشن تيكنولوجيز ك:  مالك البراءة] 73[
الواليات المتحدة ، 77507بوليفارد ، باسادينا ، تكساس، ريا آ

 االمريكية
 
 العمار  إبرهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/56; C10G 50/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3236912 A (PHlILLIPS PETROLEUM 
COMPANY) 22 February 1966   
- US 56485 86 A (ATLANTIC RICHFIELD 
COMPANY) 15 July 1997   
- US 5347064 A (MOBIL OIL CORPORATION) 
13 September 1994   
- US 5583275 A (STRATCO, INC) l0 December 
1996 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة اللكلة البارافين] 54[
يتم تغذية الدفق  .يتم الكشف عن طريقة اللكلة اليزوبيوتان حيث يتم تغذية االيزوبيوتان الى نظامي الكله منفصلين  :الملخص ] 57[

ويتم تغذية الزائد   .من المنتج الخاضع لعملية االلكله (C4)الخارج من نظام االلكلة االول الى جهاز تقطير جزئي بموجب ذلك يتم فصل الـ 
ويتم تغذية الدفق من نظام االلكلة الثاني الى جهاز تقطير جزئي تقليدي  .نظام الكله ثاني للحصول على ايزوبيوتانالى ) (C4من منتج الـ 

 .وذلك ليمنع اي ظهور للبيوتان في النظام 
 

 4: عدد االشكال     46 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002122GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40191/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9506/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                    2007/06/29       0712717.8       
 بريطانيا                        2006/11/17      0623017.1    

      ،توم دوهيرتي -2 ،دانيل ريتشاردسون -1:  المخترعون] 72[
 جون روبرت هاريسون  -3                          

، ويل هاوسهوني، نوفار إي دي آند إس ليمتد:   مالك البراءة] 73[
، بي إي 1  12جي  أر ،بيركشير، براكنيل، باركتون بيزنيس أرلينج

 المملكة المتحدة 
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: H02G 3/14; F16B 21/02 

 :المراجع ] 56[
- GB 1142763 A (AMP INC) 12 February 1969  
- GB 2257847 A (MK ELECTRIC LTD) 20 
January 1993  
- US 5679925 A (DILLY. Glen R) 21 October 1997 
-  US 5842822 A (EVERETRINDUSTIRIES INC) 
01 December 1998 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مرافق مزودة باطار للغطاء صناديق لمخارج] 54[
مثبت عن طريق مجموعة آليات بسقاطة  (4)تتضمن صاعدة وإطار لغطاء  (2)يتعلق االختراع بصناديق لمخارج المرافق  :الملخص ] 57[

دة، ويتم ، ويتم ارتباط أحد المسامير والجلب بالقاع(16)مثبت في الجلبة  (14)وتشتمل كل آلية بسقاطة على مسمار  .بالنسبة للقاعدة
للدوران الخاص حول المحور الطولي  (16)والجلبة  (14)ويتم تثبيت المسمار  .(4)ارتباط الطرف اآلخر للمسمار والجلبة بإطار الغطاء 

في اتجاه أول  (16)والجلبة  (14)وضع معشق، يتم فيه تعشيق سقاطة آللية بسقاطة بحيث يتم تقييد الحركة الخاصة للمسمار  (1)بين 
 ومنع غير معشق يتم فيه السماح للحركة الخاصة للمسمار والجلبة في االتجاه األول (2)مع المحور الطولي للسقاطة، و  متوازي
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 براءة اختراع ]12[
 0002122GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40191/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9506/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                    2007/06/29       0712717.8       
 بريطانيا                        2006/11/17      0623017.1    

      ،توم دوهيرتي -2 ،دانيل ريتشاردسون -1:  المخترعون] 72[
 جون روبرت هاريسون  -3                          

، ويل هاوسهوني، نوفار إي دي آند إس ليمتد:   مالك البراءة] 73[
، بي إي 1  12جي  أر ،بيركشير، براكنيل، باركتون بيزنيس أرلينج

 المملكة المتحدة 
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: H02G 3/14; F16B 21/02 

 :المراجع ] 56[
- GB 1142763 A (AMP INC) 12 February 1969  
- GB 2257847 A (MK ELECTRIC LTD) 20 
January 1993  
- US 5679925 A (DILLY. Glen R) 21 October 1997 
-  US 5842822 A (EVERETRINDUSTIRIES INC) 
01 December 1998 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مرافق مزودة باطار للغطاء صناديق لمخارج] 54[
مثبت عن طريق مجموعة آليات بسقاطة  (4)تتضمن صاعدة وإطار لغطاء  (2)يتعلق االختراع بصناديق لمخارج المرافق  :الملخص ] 57[

دة، ويتم ، ويتم ارتباط أحد المسامير والجلب بالقاع(16)مثبت في الجلبة  (14)وتشتمل كل آلية بسقاطة على مسمار  .بالنسبة للقاعدة
للدوران الخاص حول المحور الطولي  (16)والجلبة  (14)ويتم تثبيت المسمار  .(4)ارتباط الطرف اآلخر للمسمار والجلبة بإطار الغطاء 

في اتجاه أول  (16)والجلبة  (14)وضع معشق، يتم فيه تعشيق سقاطة آللية بسقاطة بحيث يتم تقييد الحركة الخاصة للمسمار  (1)بين 
 ومنع غير معشق يتم فيه السماح للحركة الخاصة للمسمار والجلبة في االتجاه األول (2)مع المحور الطولي للسقاطة، و  متوازي
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 براءة اختراع ]12[
 0002123GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40192/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9533/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا              2006/11/21      202006017836.8  
- هوبيرت هام :  المخترع] 72[
اكوانيرجي باتنت جي ام بي اتش ، :  مالك البراءة] 73[

 ألمانيا، بينجين ام رين 55411، 10فيروناستريس 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F25D 13/02, 13/00; F24F 11/00 

 :المراجع ] 56[
-DE 202006017836 U1  (HUBERT, HAMM) 10 May 2007  
- JP 7180940A (SANYO ELECTRIC K.K) 18 July 1995  
- JP 200262010 A (FUJITSU GENERAL KK) 28 February 
2002  
- US 538 I670 A (TIPPMANN, JOSEPH R. et al.) 17 
January 1995  
- US 2006/0242972 A1 (SHAVIT, GIDEON) 02 November 
2006 
- US 2259803A (CUMMING, F.J) 21 October 1941 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مجمع مبان] 54[
عند درجة تبريد يتم ضبطها، يمكن استخدامه عند  (12)به غرفة تبريد  (10)يتعلق االختراع الحالي بمجمع مبان  :الملخص ] 57[

عالوة على ذلك، يتم  .االضطرابات المفاجئة في درجة الحرارة والتي تؤثر سلبًا على درجة التبريد التي تتحقق أثناء تشغيل غرفة التبريد
زيد عن التقلب في درجة الحرارة المسموح به الذي تتقلب فيه درجة الحرارة في حدود مسموح بها والتي ت (14)توفير حيز الخدمة العامة 

طبقًا لالختراع، يكون  .(12)لتنظيم درجة التبريد في غرفة التبريد  (18)مكيف هواء  (12)ويتصل بغرفة التبريد  (12)في غرفة التبريد 
حيث أن مكيف  .(14)بغرض تبريد حيز الخدمة  العامة  (14)يؤدي إلى حيز الخدمة العامة  (20)خط تمرير جانبي (18)لمكيف الهواء 

عند نقطة تشغيل ال تتسم بالكفاية من حيث  (18)يمكن بالتالي أن يعمل دائًما بكامل طاقته، فإنه يتم تجنب تشغل مكيف الهواء  (18)الهواء 
 (10)الطاقة، وبذلك يتم تحسين كفاية الطاقة لمجمع  المباني 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002124: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3638312 :ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9847/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[

 بريطانيا          16/12/2006 0625125.0     
جون فرانكلين  -2 لينج ويو،-هوسيه -1:  المخترعون] 72[

 مانتشينج شيري كيو -4 ديفيد زينان لي، -3 هايهورست،
المملكة  -دونت سيفتي سيستمز ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 7ستوكبورت إس كيه، برامهال، برامهال لين ساوث  328المتحده، 
 متحدةالمملكة ال ،دي إل  3،
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A62B 1/06 

 :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 
 وسيلة نزول] 54[
بسرعة مقننة ومتغيرة تشتمل على عضو يتعلق االختراع الحالي بوسيلة نزول لتمكين نزول شخص من موضع مرتفع    :الملخص ] 57[

لتثبيت  (10) إلى خطاف   (13)خالل الشقوب   (20)مخزن في حاوية  (11) يمر شريط  .(13) له سلسلة من الشقوب  (12)تقييد 
ة  .الوسيلة عند نقطة ثابتة مقنن محدد  بمعدل  (12)موصلة بصورة قابلة لإلزالة إلى عضو التقييد  (21) قد ينزل مستخدم يرتدي عدِّ

داخل  (11) على الشريط  (50)يتم وضع وسيلة تأخير مثقبة  .(12) مع أسطح عضو التقييد   (11)بواسطة االرتباط االحتكاكي للشريط 
 .مما يتحكم بذلك في معدل النزول (12)لتأخير مرور الشريط خالل عضو التقييد  (20) الحاوية 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002124: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3638312 :ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9847/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[

 بريطانيا          16/12/2006 0625125.0     
جون فرانكلين  -2 لينج ويو،-هوسيه -1:  المخترعون] 72[

 مانتشينج شيري كيو -4 ديفيد زينان لي، -3 هايهورست،
المملكة  -دونت سيفتي سيستمز ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 7ستوكبورت إس كيه، برامهال، برامهال لين ساوث  328المتحده، 
 متحدةالمملكة ال ،دي إل  3،
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A62B 1/06 

 :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 
 وسيلة نزول] 54[
بسرعة مقننة ومتغيرة تشتمل على عضو يتعلق االختراع الحالي بوسيلة نزول لتمكين نزول شخص من موضع مرتفع    :الملخص ] 57[

لتثبيت  (10) إلى خطاف   (13)خالل الشقوب   (20)مخزن في حاوية  (11) يمر شريط  .(13) له سلسلة من الشقوب  (12)تقييد 
ة  .الوسيلة عند نقطة ثابتة مقنن محدد  بمعدل  (12)موصلة بصورة قابلة لإلزالة إلى عضو التقييد  (21) قد ينزل مستخدم يرتدي عدِّ

داخل  (11) على الشريط  (50)يتم وضع وسيلة تأخير مثقبة  .(12) مع أسطح عضو التقييد   (11)بواسطة االرتباط االحتكاكي للشريط 
 .مما يتحكم بذلك في معدل النزول (12)لتأخير مرور الشريط خالل عضو التقييد  (20) الحاوية 
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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 19 116

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002125: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35479/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10060/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         30/10/2007 11/929,921     
        بينويت كويت، -2 هانز اريك كلوبين، -1:  المخترعون] 72[
بايلي . ويليم جيه -5 سكوت تريفور رافائيل، -4 جوستافو نونيز، -3
 ريتشارد ايان تورينز -6 ،
، 61جيفيرس دينوفويق ، . في. لوجيند بي:  مالك البراءة] 73[

 ، هولندا دين هاج، بي جي 2586
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6980940 B1 (GURPINAR et al.) 27 December 
2005 
- WO 01/06091 A1 (HALLIBURTON ENERGY 
SERVICES, INC) 25 January 2001 
- US 5992519 A (RAMAKRISHNAN et al.) 30 
November 1999 
- US 6178815 B1 (FELLING et al. 30 January 
2001 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام وطريقة إلجراء عمليات محاكاة في حقل نفط] 54[
يتعلق االختراع بطريقة إلجراء عمليات تشغيل حقل نفط يشتمل على واحدة على األقل من منشآت المعالجة وموقع بئر    :الملخص ] 57[

واحد على األقل يتم ربطه بحقل النفط عند التشغيل، ويشتمل كل موقع بئر واحد على األقل على حفرة بئر تخترق تكوين تحت أرضي من 
وتتضمن الطريقة القيام بشكل انتقائي بإقران مجموعة  .ع إلى خزان تحت األرض موجود في الموقعأجل استخالص مائع من أو حقن مائ

من محاكيات حقل النفط طبقاً لتصميم محدد سلفاً، ويقوم كل محاكي حقل نفط بإعداد نموذج لجزء على األقل من حقل النفط، حيث يقوم 
 (عدم تأكد)تقبال متغير للتحكم في حقل النفط في صورة دخل؛ وتمييز متغير شك محاكي حقل نفط أول من مجموعة محاكيات حقل النفط باس

حة، حيث يقوم محاكي حقل نفط ثان من مجموعة محاكيات حقل النفط  مصاحب لمجموعة من القيم المحتملة كل منها تناظر احتمالية ُمرجَّ
لنفط لخلق أداء تقديري عن طريق القيام بشكل انتقائي بتحقيق باستقبال متغير الشك في صورة دخل؛ إعداد نماذج لعمليات تشغيل حقل ا

اتصال بين مجموعة محاكيات حقل النفط، حيث يتم إعداد نماذج عمليات تشغيل حقل النفط باستخدام قيمة محددة سلفاً لمتغير التحكم في 
مثالية لمتغير التحكم في حقل النفط بناًء على األداء حقل النفط وواحدة على األقل من مجموعة القيم المحتملة لمتغير الشك؛ وتمييز قيمة 

 .التقديري
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002126: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35478/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا        27/02/2007 60/891,775     
      ماثيو مك كوي، -2 كريس ديل كامبو، -1:  المخترعون] 72[
 تودور شيريتوف  -3
-83براكسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

  هولند، ذي هيج ، جيه جي 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/07, 17/10, 23/04  

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/094783 A (SHELL INT RESEARCH 
]NL[;SHELL CANADA LTD 
]CA[;BERKHEIMER EARL EUGENE) 04 
November 2004 
- US 2726848 A (MONTGOMERY RICHARD F 
et al.) 13 December 1955 
- US 2719361 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- US 2719363 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- WO 2006/027120 A (SCHLUMBERGER 
SERVICES PETROL ]FR[; SCHLUMBERGER 
HOLDINGS; SCHLUMBERGER) 16 March 2006 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 لتسجيل أداء بئر حيث يتم نقل البيانات بعمود أنابيب طريقة وجهاز] 54[
يتم وضع بديل  .يتعلق االختراع بوسيلة نشر جهاز تسجيل األداء ببئر تحتوي على مبيت مشكل ليقرن بعمود أنابيب   :الملخص ] 57[

ويتم تشكيل سقاطة  .مع البديل الحامل يتم إقران جهاز تسجيل أداء البئر .حامل داخل المبيت ويتم تشكيلة ليتحرك طولياً داخل المبيت
الحتجاز جهاز تسجيل األداء بالبئر والبديل الحامل في وضع طولي على امتداد المبيت حيث يتم وضع جهاز تسجيل األداء بالبئر بالكامل 

ى األقل من جهاز تسجيل وتشكل السقاطة الحتجاز جهاز تسجيل أداء البئر وكذلك الحامل في موضع ثان حيث يمتد جزء عل .داخل المبيت
 .أداء البئر إلى الخارج من المبيت

 
 4: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002126: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35478/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا        27/02/2007 60/891,775     
      ماثيو مك كوي، -2 كريس ديل كامبو، -1:  المخترعون] 72[
 تودور شيريتوف  -3
-83براكسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

  هولند، ذي هيج ، جيه جي 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/07, 17/10, 23/04  

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/094783 A (SHELL INT RESEARCH 
]NL[;SHELL CANADA LTD 
]CA[;BERKHEIMER EARL EUGENE) 04 
November 2004 
- US 2726848 A (MONTGOMERY RICHARD F 
et al.) 13 December 1955 
- US 2719361 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- US 2719363 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- WO 2006/027120 A (SCHLUMBERGER 
SERVICES PETROL ]FR[; SCHLUMBERGER 
HOLDINGS; SCHLUMBERGER) 16 March 2006 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 لتسجيل أداء بئر حيث يتم نقل البيانات بعمود أنابيب طريقة وجهاز] 54[
يتم وضع بديل  .يتعلق االختراع بوسيلة نشر جهاز تسجيل األداء ببئر تحتوي على مبيت مشكل ليقرن بعمود أنابيب   :الملخص ] 57[

ويتم تشكيل سقاطة  .مع البديل الحامل يتم إقران جهاز تسجيل أداء البئر .حامل داخل المبيت ويتم تشكيلة ليتحرك طولياً داخل المبيت
الحتجاز جهاز تسجيل األداء بالبئر والبديل الحامل في وضع طولي على امتداد المبيت حيث يتم وضع جهاز تسجيل األداء بالبئر بالكامل 

ى األقل من جهاز تسجيل وتشكل السقاطة الحتجاز جهاز تسجيل أداء البئر وكذلك الحامل في موضع ثان حيث يمتد جزء عل .داخل المبيت
 .أداء البئر إلى الخارج من المبيت
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 براءة اختراع ]12[
 0002127GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35466/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10292/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان               2007/03/07         2007056888      
 كينجي كيمورا : المخترع] 72[
، 27-1سوميتومو كيميكال كومباني ، ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

 اليابان، طوكيو، كو-تشو، كوم-2شينكاوا 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08L 23/14; C08K 3/00, 5/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/122295 A1 (OYSAED HARRY ]N0[ et 
al.) 03 June 2006  
- US 2003/216599 A1 (COBAYASHI YOSHIAKI 
]JP[) 20 November 2003 
- US 2003/236337 A1 (NAGATA MAKOTO ]JP[ 
et al.) 25 December 2003 
- Haruna T: "Aspects Gf Stabilization with  
Phosphgrous Antioxidants in Polymers "  1 
Angewandte Makromolekulare Chemie. Applied  
Macromolecularchemistry and Physics, Wiley 
Vch, Weinheim, De vol.232, 1 October 1995 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تركيبة بولي بروبيلين] 54[
يتمثل أحد أهداف االختراع الحالي في توفير تركيبة بولي بروبيلين ممتازة في أي أداء يرتبط بالخواص الميكانيكية،    :الملخص ] 57[

ن، للصنف المقولب الناتج إلى  0.001توفير تركيبة بولي بروبيلين تشتمل على  ولقد تم  .والثبات تجاه األكسدة الحرارية، ومقاومة التلوُّ
جزء بالوزن عامل تعادل واحد على األقل يختار من المجموعة المكونة من مركبات الهيدروتالكيت، هيدروكسيد معدني وملح معدني  0.05

جزء بالوزن عامل  0.5إلى  0.01، (1)جزء بالوزن عامل أكسدة أساسه الفينول يعبر عنه بالصيغة  0.5إلى  0.01لحمض كربوكسيلي، 
جزء بالوزن من نوع واحد على األقل لعامل أكسدة أساسه الفوسفور يختار  0.5إلى  0.01، (2)أكسدة أساسه الكبريت يعبر عنه بالصيغة 

سيليكات  جزء بالوزن من ملح 0.8إلى  0.01، (4)ومركب يعبر عنه بالصيغة  (3)من المجموعة المكونة من مركب يعبر عنه بالصيغة 
جزء بالوزن من بولي بروبيلين، بشرط أنه، عندما يتم تضمين مركب إيبوكسي أساسه إيثر جليسيديل من نوع بيس فينول  100معدني، و 

A  في التركيبة، فإن محتوى مركب 50إلى  8أو أميد حمض كربوكسيلي به عدد من ذرات الكربون يتراوح من  /و (5)يعبر عنه بالصيغة ،
جزء بالوزن أو أقل، ومحتوى أميد  0.001يكون  (5)يعبر عنه بالصيغة  Aالذي أساسه إيثر جليسيديل من نوع بيس فينول اإليبوكسي 

 .جزء بالوزن أو أقل  0.001يكون  50إلى  8الحمض الكربوكسيلي الذي به عدد من ذرات الكربون يتراوح من 
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 براءة اختراع ]12[
 0002128GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3587712 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  08/10/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10306/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/03/09              11/684,369
 بول روسيل دالوج :  المخترعون] 72[
، نترولز  انترناشيونال ال ال سي فيشر كو:  مالك البراءة] 73[

 ميسوري، كي أنيكس شارع لويس، ويست فلورنسيت افنيو 8100
 المتحدة االمريكيةالواليات  ،63136

 
 
 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16K 31/126; F16F 3/04 

 :المراجع ] 56[
- GB 2118329 A (LAMBURN LEONARD NILLIAM RUSSELL 
DAPHNE MAY) 26 October 1983  
- GB 2077393 A (LAMBURN LEONARD WILLIAM RUSSELL 
DAPHNE MAY) 16 December 1981   
- US 2665711 A (PARKS ASBURY S) 12 January 1954   
- US 2671470 A (BOTELER HENRY N) 09 March 1954   
- US 3556504 A (SINCLAIR FREDERICK WILLIAM) 19 January 
1971   
- JP 59001827 A (KOKUSAI SEIKO) 07 January 1984   
- EP 1479542 A (NISSAN MOTOR IJPJ) 24 November 2004   
- EP 0520928 A (BIANCHI MAURO SA ]FR[) 30 December 1992   
- US 2872149 A (8ATTEY EVERETT M et al.) 03 February 1959   
- CH 678754 A5 (SSCUNEEA EDELSTAHL) 31 October 1991 

 مريم الزايد: الفاحص 
 جهاز لتغيير معدل النابض المؤثر لالستخدام في الُمشغِّالت الِرقِية] 54[
جهاز لتغيير معدل النابض المؤثر لالستخدام في الُمشغِّالت الِرقِية  يتعلق االختراع بجهاز لتغيير معدل النابض المؤثر  :الملخص ] 57[

على نابض أول مقرن بطريقة تشغيلية بلوح رق وجذع مشغل، وتشتمل تجميعة نابض تمثيلية لالستخدام في مشغل رقي  .لمشغالت رقية
باإلضافة إلى ذلك، يتم وضع قاعدة نابض  .ونابض ثاٍن مقرن بطريقة تشغيلية بجذع المشغل ومهيأ ليعمل بالتوالي مع النابض األول

 .متحركة بين النابضين األول والثاني
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 براءة اختراع ]12[
 0002128GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3587712 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  08/10/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10306/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/03/09              11/684,369
 بول روسيل دالوج :  المخترعون] 72[
، نترولز  انترناشيونال ال ال سي فيشر كو:  مالك البراءة] 73[

 ميسوري، كي أنيكس شارع لويس، ويست فلورنسيت افنيو 8100
 المتحدة االمريكيةالواليات  ،63136

 
 
 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16K 31/126; F16F 3/04 

 :المراجع ] 56[
- GB 2118329 A (LAMBURN LEONARD NILLIAM RUSSELL 
DAPHNE MAY) 26 October 1983  
- GB 2077393 A (LAMBURN LEONARD WILLIAM RUSSELL 
DAPHNE MAY) 16 December 1981   
- US 2665711 A (PARKS ASBURY S) 12 January 1954   
- US 2671470 A (BOTELER HENRY N) 09 March 1954   
- US 3556504 A (SINCLAIR FREDERICK WILLIAM) 19 January 
1971   
- JP 59001827 A (KOKUSAI SEIKO) 07 January 1984   
- EP 1479542 A (NISSAN MOTOR IJPJ) 24 November 2004   
- EP 0520928 A (BIANCHI MAURO SA ]FR[) 30 December 1992   
- US 2872149 A (8ATTEY EVERETT M et al.) 03 February 1959   
- CH 678754 A5 (SSCUNEEA EDELSTAHL) 31 October 1991 

 مريم الزايد: الفاحص 
 جهاز لتغيير معدل النابض المؤثر لالستخدام في الُمشغِّالت الِرقِية] 54[
جهاز لتغيير معدل النابض المؤثر لالستخدام في الُمشغِّالت الِرقِية  يتعلق االختراع بجهاز لتغيير معدل النابض المؤثر  :الملخص ] 57[

على نابض أول مقرن بطريقة تشغيلية بلوح رق وجذع مشغل، وتشتمل تجميعة نابض تمثيلية لالستخدام في مشغل رقي  .لمشغالت رقية
باإلضافة إلى ذلك، يتم وضع قاعدة نابض  .ونابض ثاٍن مقرن بطريقة تشغيلية بجذع المشغل ومهيأ ليعمل بالتوالي مع النابض األول

 .متحركة بين النابضين األول والثاني
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 براءة اختراع ]12[
 0002129GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35474/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10394/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[

 المكتب األوروبي           2007/03/21               07005855.7
  ،جيرارد. دانيل إي -2 ،يواخيم شولكوبف -1:  المخترعون] 72[
 دانيل جانتنبين  -4 ،جين. سي. باتريك ايه -3
 42باسارستريس ايه جي ،  اوميا ديفيلوبمنت:  مالك البراءة] 73[
 سويسرا، أوفترينجن 4665،
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C02F 101/30 

  :المراجع ] 56[
- EP 1186343 A1 (KYOWA CHEM IND CO LTD 
]JP[) 13 March 2002  
- WO 02/064703 A (SAINT GOBAIN NORPRO 
CORP ]US[) 22 August 2002  
- US 2003/196966 A1 ( HUGHES KENNETH D 
]US[) 23 October 2003  
- US 2005/175577 A1 (JENKINS DENNIS B ]US[ 
et al.) 11 August 2005 

 أبرار السليم: الفاحص 
 عملية إلزالة مركبات تمزيق الغدد الصماء] 54[
تمزيق الغدد الصماء يتعلق االختراع الحالى بإزالة منهبارت تمزيق الغدد الصماء من وسط  عملية إلزالة مركهارمت  :الملخص ] 57[

مائي بواسطة إضانةكرلونارت كالسيوم متعادلة متفاعلة السطح أو معلق مائي يشتمل علي كربونات كالسيوم متفاعلة السطح ولها رقم 
سح تكون كربونات الكالسيوم متفاعلة السطح عبارة عن ناتج مع إلي الوسط، حي 1 .هيدروجيني لمزيد عن ا يتم قياسه عند 

تفاعلكربونارت الكالسيوم المتفاعلة مع ثاني أكسيد ك الكربون وواحد أو أكثر من األحماطر واستخدامكربونارت الكالسيوم المتفاعلة 
ختراع الحالى بتوليفة من كربونات الكالسيوم متفاعلة السطح إلزالة المنهبارت التي تمزق الغدد الصماء، باإلضافة إلي ذللث يتعلق اال

 .المتفاعلة متفاعلة السطح والكربون النشط إلزالة منهبارت تمزيق الغدد الصماء
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 براءة اختراع ]12[
 0002130GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40200/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11339/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/07/19          780146             
 واين مك كيوغ : المخترع] 72[
شيربروك  1188الكان انترناشونال ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 كندا، 2جي3أي  3أتش كيوبيك، مونتريال ،ويستستريت 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B65G 11/16, 11/20, 47/18, 47/44, 69/06 

 :المراجع ] 56[
 - JP 11278632 (TAZAWA) 12 October 1999  
- US 4 194 611 (MUKHlN et al.) 25 March 1980 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 قابلة للنفخ /بطانة مضادة للبلى قابلة للتشوه] 54[
قابلة للنفخ يتم ربطها بسطح داخلي من جدار ممر توصيل مادة  /يتعلق االختراع الحالي ببطانة مضادة للبلى قابلة للتشوه :الملخص ] 57[

ن ثم منع ومن الممكن إدخال الهواء المضغوط إلى حيز موجود بين الجدار والبطانة المضادة للبلى لنفخ البطانة المضادة للبلى، وم .حبيبية
 .تراكم المواد الصلبة في الممر
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 براءة اختراع ]12[
 0002131GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3587812 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   08/10/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11606/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 نيوزلندا                           2008/07/08    569715       
 نيوزلندا                       2008/07/08               569675

 نيوزلندا                 567852               2008/04/29      
 نيوزلندا                             2007/12/13         564292

 نيوزلندا                2007/08/28              560994        
جريجوري دونالد  -2 بيتر إيفان بوويل، -1:  المخترعون] 72[

 ويست
، تاكابونا، ليك رود 220فليكسيدريل ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

 ، نيوزيلنداأوكلندا 
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 4/16, 1/22, 6/00, 7/00; E02D 7/18; 
B06B 1/12 

 :المراجع ] 56[
- W0 2007/03 7704 A1 (FLEXIDRILL LIMITED) 
05 April 2007  
- WO 2006/065155 A1 (FLEXIDRILL LIMITED) 
22 June 2006   

 
 
 
 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 مطرقة مغنطيسية] 54[
ويعتمد االختراع  .يتعلق االختراع بجهاز حفر به خط حفر ويمكنه تدوير خط الحفر وتوفير اهتزاز محوري لمقدمة الحفر  :الملخص ] 57[

النسبي الناتج عن دخل ميكانيكي على جهاز اهتزازي يوضع لتوفير االهتزاز المعتمد على مصفوفات مغنطيسية متفاعلة، كنتيجة للتدوير 
تتحرك إحدى المصفوفات أو مجموعات المصفوفات بشكل .إلى مصفوفة واحدة على األقل أو مجموعة من المصفوفات بالجهاز االهتزازي

 .متزامن، في الدوران، مع خط الحفر عند تدوير خط الحفر
 

 6: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002132GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3587912: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  /082012/10:تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12293/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2007/11/30              232384        
 يواخيم سفيدبيرج : المخترع] 72[
كومبيسيف انترناشيونال ايه بي،  : مالك البراءة] 73[

 السويد، أوسترسوند 34 831-إس إي، 15ستورجوستراكت 
 
 
 
 العمار  إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E04G 21/32 

 :المراجع ] 56[
- US 6038829 A (FRANKS BERT ]CA[) 21 March 
2000  
- DE 2819062 A1 (HOFF WALTER ) 31 October 
1979  
- US 5431372 A (KOATELECKY DUANE ]US[) 
11 July 1995  
- CH 546331 A (WALSER & CO) 28 February 
11974  

 مريم الزايد: الفاحص 
 حامل دعامة] 54[
ويكون لحامل الدعامة جزء استقبال دعامة  .يتعلق االختراع الحالي بحامل دعامة لحمل دعامة أمان على بنية أفقية لبناء   :الملخص ] 57[

استقبال الدعامة، وأجزاء حمل جانبية مطولة أولى وجزء حمل مركزي مطول، يبرز من جزء استقبال الدعامة وعمودياً على جزء  ,مطول
يشتمل جزء الحمل المركزي على  .وثانية تبرز من جزء استقبال الدعامة جانبياً بالنسبة إلى جزء الحمل المركزي وفي اتجاهات متقابلة

جزاء الحمل المذكورة على بروز يشتمل كل جزء من أ .مقعد تثبيت، يتم وضعه بحيث يستقبل عضو تثبيت لتثبيت حامل الدعامة بقاعدة
توضع أدنى  .حمل، يشكل جزءاً من جزء الحمل بالجانب السفلي منه ويبرز على جانب سفلي منه، مما يشكل سطح حمل سفلي بجزء الحمل

 .أسطح الحمل ألجزاء الحمل على شكل مثلث
 

 8: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002132GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3587912: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  /082012/10:تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12293/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2007/11/30              232384        
 يواخيم سفيدبيرج : المخترع] 72[
كومبيسيف انترناشيونال ايه بي،  : مالك البراءة] 73[

 السويد، أوسترسوند 34 831-إس إي، 15ستورجوستراكت 
 
 
 
 العمار  إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E04G 21/32 

 :المراجع ] 56[
- US 6038829 A (FRANKS BERT ]CA[) 21 March 
2000  
- DE 2819062 A1 (HOFF WALTER ) 31 October 
1979  
- US 5431372 A (KOATELECKY DUANE ]US[) 
11 July 1995  
- CH 546331 A (WALSER & CO) 28 February 
11974  

 مريم الزايد: الفاحص 
 حامل دعامة] 54[
ويكون لحامل الدعامة جزء استقبال دعامة  .يتعلق االختراع الحالي بحامل دعامة لحمل دعامة أمان على بنية أفقية لبناء   :الملخص ] 57[

استقبال الدعامة، وأجزاء حمل جانبية مطولة أولى وجزء حمل مركزي مطول، يبرز من جزء استقبال الدعامة وعمودياً على جزء  ,مطول
يشتمل جزء الحمل المركزي على  .وثانية تبرز من جزء استقبال الدعامة جانبياً بالنسبة إلى جزء الحمل المركزي وفي اتجاهات متقابلة

جزاء الحمل المذكورة على بروز يشتمل كل جزء من أ .مقعد تثبيت، يتم وضعه بحيث يستقبل عضو تثبيت لتثبيت حامل الدعامة بقاعدة
توضع أدنى  .حمل، يشكل جزءاً من جزء الحمل بالجانب السفلي منه ويبرز على جانب سفلي منه، مما يشكل سطح حمل سفلي بجزء الحمل

 .أسطح الحمل ألجزاء الحمل على شكل مثلث
 

 8: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002133: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3638112: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11718/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         18/02/2008 32826     
 فريدريك آلت:   المخترع] 72[
 92604 سي اي، بيني وود 10فريدريك آلت ، :   مالك البراءة] 73[
 امريكا،  ايرفين،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:B01D 1/04, 1/26,1/00,3/06,3/00; C02F 
1/06, 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3488260 A (AMERICAN MACH & 
FOUNDRY CO) 06 Jane  I970 
- US 4332642 A (WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORP) 01 June 1982  
- US 3855072 A (AQUA CHEM INC) 17 
December 1974 
- US 5968312 A (SEPHTON H. H.) 19 October 
I999  
- JP 59-145086 A (MITSUBISHI HEAVY IND. 
LTD.) 20 August 1984  
- GB 2247847A (KAMYR INC) 18 March 1992 
- CN 86103642 A (WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORP.)10 December 1986 
- CN 1506314 A (ZHOU ZHENGMING) 23 June 
2004 
- CN 87214093lJ(DALIN INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY) 17 August 1988 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مبخر ذي مراحل ومض متعددة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير تجهيزة من مبخر أنبوبي طويل ذي مراحل ومض متعددة يتم وضعها في مجموعة من    :الملخص ] 57[

 ثالث طبقات على األقل، بحيث تشتمل كل طبقة على مجموعة من مرحلتي ومض على األقل ومجموعة من ثالث حزم أنابيب مرتبة على
تسمح هذه التجهيزة بتقليل حجم غالف المبخر، وسطح الغالف، والحيز المكاني للمبخر ووزنه، وتقليل تكلفة المبخر  .التوازي على األقل

تكون هذه التجهيزة مناسبة على وجه الخصوص لسعات وحدة مبخر كبيرة تسمح بتمديدها إلى أي  .وتكلفة المحطة األخرى ذات الصلة
 .سعات مطلوبة

 
 15: عدد األشكال      9 :الحماية  عناصر عدد

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

]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 0002134: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3579012 :ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

   25/09/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10260/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا      02/30/2007 0704111.4     
 بروسي مكجاريان :   المخترع] 72[
إيست  23بريطاني،  -بروسي مكجاريان :   مالك البراءة] 73[

مملكة الأتش دبليو ، ستونهافين،  2 39غليبي ، ستونهافين ايه بي 
 متحدةال
 
 
 
 عبد هللا مرعي القحطاني : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
 - WO 2004/097165 A1 (DRILLING SOLUTIONS 
PTY LTD) 11 November 2004 
- US 2002/0079103A1 (KNOWLES, David George) 
27 June 2002 
- US 6095249 A (MCGARIAN, Bruce et al.) 01 
August 2000 
- US 5979572 A (BOYD, Mark et al.) 09 November 
1999 
- CN 1203648 A (FKOBES) 30 December 1998 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 صمام ذو مكبس موضوع داخل جدار خارجي] 54[
قناة سائل مشكلة في  (3)داخل الجدار الخارجي ويكون للمكبس  (3)بجدار خارجي ، مكبس  (1)علبة  :يتضمن الصمام    :الملخص ] 57[

 (6)لتحريك العنصر  (4)وعضو محرك  (3)والمكبس  (1)دائر قابل للدوران بمراعاة العلبة  (6)الداخل وترتيب سيطرة يتضمن عنصر 
ضها بمراعاة بع (1)والعلبة  (3)الدائر يتم تحريك المكبس  (6)في توجيه دائري للعنصر  :الدائر ، وعندما يكون الترتيب على هذا النحو 

الدائر الذي  (6)الدائر لبذل قوة لقاء العنصر  (6)ويتصل بالعنصر  (6)البعض في اتجاه أول فيتحرك العضو المحرك بمراعاة العنصر 
الموقف ، بينما  (67)بفعل العنصر الدائر المتصل بعنصر  (1)والعلبة  (3)يهدف باتجاه مواز لالتجاه األول وتتوقف الحركة بين المكبس 

 (3)الدائر يتحرك المكبس  (6)وفي توجيه دائري ثاني للعنصر  (1)في موقع أول أو سلسلة مواقع متصلة بالعلبة  (3)ة المكبس تبقى حرك
 .  (1)بالتالي إلى موقع ثان متعلق بالعلبة  (3)بمراعاة بعضهما البعض فيصل المكبس  (1)والعلبة 

 
 11: عدد األشكال      24 :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 0002134: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3579012 :ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

   25/09/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10260/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا      02/30/2007 0704111.4     
 بروسي مكجاريان :   المخترع] 72[
إيست  23بريطاني،  -بروسي مكجاريان :   مالك البراءة] 73[

مملكة الأتش دبليو ، ستونهافين،  2 39غليبي ، ستونهافين ايه بي 
 متحدةال
 
 
 
 عبد هللا مرعي القحطاني : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
 - WO 2004/097165 A1 (DRILLING SOLUTIONS 
PTY LTD) 11 November 2004 
- US 2002/0079103A1 (KNOWLES, David George) 
27 June 2002 
- US 6095249 A (MCGARIAN, Bruce et al.) 01 
August 2000 
- US 5979572 A (BOYD, Mark et al.) 09 November 
1999 
- CN 1203648 A (FKOBES) 30 December 1998 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 صمام ذو مكبس موضوع داخل جدار خارجي] 54[
قناة سائل مشكلة في  (3)داخل الجدار الخارجي ويكون للمكبس  (3)بجدار خارجي ، مكبس  (1)علبة  :يتضمن الصمام    :الملخص ] 57[

 (6)لتحريك العنصر  (4)وعضو محرك  (3)والمكبس  (1)دائر قابل للدوران بمراعاة العلبة  (6)الداخل وترتيب سيطرة يتضمن عنصر 
ضها بمراعاة بع (1)والعلبة  (3)الدائر يتم تحريك المكبس  (6)في توجيه دائري للعنصر  :الدائر ، وعندما يكون الترتيب على هذا النحو 

الدائر الذي  (6)الدائر لبذل قوة لقاء العنصر  (6)ويتصل بالعنصر  (6)البعض في اتجاه أول فيتحرك العضو المحرك بمراعاة العنصر 
الموقف ، بينما  (67)بفعل العنصر الدائر المتصل بعنصر  (1)والعلبة  (3)يهدف باتجاه مواز لالتجاه األول وتتوقف الحركة بين المكبس 

 (3)الدائر يتحرك المكبس  (6)وفي توجيه دائري ثاني للعنصر  (1)في موقع أول أو سلسلة مواقع متصلة بالعلبة  (3)ة المكبس تبقى حرك
 .  (1)بالتالي إلى موقع ثان متعلق بالعلبة  (3)بمراعاة بعضهما البعض فيصل المكبس  (1)والعلبة 

 
 11: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002135GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35443/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5716/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 جنوب أفريقيا                       2005/01/27   2005/0819      
كازوهيكو  -2 ،جيرارد ، بريتوريوس -1:  المخترعون] 72[

 هيروشي هاشيا  -4 ،ماركو يلينشتاين -3 ،ماتسوزاكي
، 804-9-6-4نيشيموتو ، نوريهيرو  -1:  مالكو البراءة] 73[

بيـريـوك   -2 يابان،الشي، أوساكا، -نيويداني، مينوه
، جوهانسبيرج، 2001ميـن استريت،  44ليمتد ، ) بروبرياتـوري(

 جنوب أفريقياجمهورية 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C22B 34/12; C01G 23/00; C22C 1/00 

 :المراجع  ]56[
- US 2823991 A (KAMLET JONAS) 18 February 
1958   
- US 2568341 A (KAWECKI HENRY C et al.) 18 
September 1951   
- GB 2185248 A ( ALLIED CORPORATION) 15 
Juiy 1987   
- W0 94/05600 A (LAPORTE INDUSTRIES 
LIMITED) 17 March 1994   
- US 4437888 A (JECKER et al.) 20 March 1984   
- US 3839020 A (HONMA S,JA et al.) 1 October 
1974   
- Bukovec: "Zur"   Monatshefte Fur Chemie, 
Springer Verlag.  Wien, at,  Vol. 105, No. 3, May 
1974  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة إلنتاج تيتانيوم] 54[
من مادة تحتوي على تيتانيوم تتضمن خطوات إنتاج  (titanium metal)إلنتاج فلز تيتانيوم  (method)طريقة  :الملخص ] 57[

M1من مادة تحتوي على تيتانيوم،  M11TiF6محلول 
2TiF6  مترسب بصورة انتقائية من المحلول بإضافة(M1)aXb  وباستخدام

M1
2TiF6  مترسب بصورة انتقائية لينتج تيتانيوم(titanium). M11  هو كاتيون(cation)  من النوع الذي يشكل هكسا فلوروتيتانات

(hexafluorotitanate) ،M1  مختار من أمونيوم(ammonium)  وكاتيونات(cations)  ،فلز قلويX  هو أنيون(anion)  مختار
 . 2أو 1هما  bو aو (nitrate)ونيترات  (acetate)، أسيتات (nitrite)، نيتريت (sulphate)، سلفات (halide)من هاليد 

 
 17: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002136: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36530/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7091/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  26/07/2006 2006/064693  
         جيرهارد زيميرمان، -2 ايرك وولف، -1:  المخترعون] 72[
 ويرنر جونستر -3
سيـمينـز آكـتـنجسلشافـت ، ويتلسباشربالتـز :   مالك البراءة] 73[
2 ،D - 80333مونشين، ألمانيا ، 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01K 23/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0634562 A2 (AIR PRODUCTS AND 
CHEMICALS INC) 18 January 1995 
- EP 0634562 A (AIR PRODUCTS AND 
CHEMICALS INC) 18 January 1995  
- US 5437150 A (LATHAM, PAUL M. et al.) 01 
August 1995 
- US6824575 B1 (OTOMO, FUMIO et al.)  30 
November 2004 
- US 4019314 A (SPRINGMANN, HELMUT)  26 
April 1977 

 فهد محمد الباكر: لفاحص ا
 طريقة لزيادة كفاءة منشأة موحدة لتوليد القدرة تعمل بالغاز والبخار مزودة بدورة متكاملة لتحويل الوقود إلى غاز] 54[
مزودة بدورة متكاملة  (10)يدور االختراع حول طريقة لزيادة كفاءة منشأة موحدة لتوليد القدرة تعمل بالغاز والبخار    :الملخص ] 57[

 air fractionation(ومنشأة تجزئة هواء ) 14( (gas turbine compressor)لتحويل الوقود إلى غاز، وبها ضاغط توربين غاز
plant ()18 (الهواء المضغوط المستخلص من ضاغط توربين غاز  والذي يحدد ضغط التشغيل، في(gas turbine compressor) 

، ويتم تمرير الهواء )18( (air fractionation plant)عند مستوى ضغط يتم تطويعه للضغط التشغيل لمنشأة تجزئة الهواء ) 14(
سيم الهواء إلى األجزاء المكونة له، خاصة حيث يتم تق) air fractionation plant) (18(الى منشأة تجزئة الهواء المستخلص 

من منشأة تجزئة ) air fractionation plant) (18(يستخلص النتروجين المنتج في منشأة تجزئة الهواء ، األوكسجين والنتروجين
في منشأة لتوليد ويستخدم جزء على األقل من كمية النيتروجين المستخلص كواسطة تبريد ) air fractionation plant) (18( الهواء 

 .القدرة تعمل بالغاز والبخار لكي تزيد كفاءتها
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002136: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36530/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7091/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  26/07/2006 2006/064693  
         جيرهارد زيميرمان، -2 ايرك وولف، -1:  المخترعون] 72[
 ويرنر جونستر -3
سيـمينـز آكـتـنجسلشافـت ، ويتلسباشربالتـز :   مالك البراءة] 73[
2 ،D - 80333مونشين، ألمانيا ، 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01K 23/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0634562 A2 (AIR PRODUCTS AND 
CHEMICALS INC) 18 January 1995 
- EP 0634562 A (AIR PRODUCTS AND 
CHEMICALS INC) 18 January 1995  
- US 5437150 A (LATHAM, PAUL M. et al.) 01 
August 1995 
- US6824575 B1 (OTOMO, FUMIO et al.)  30 
November 2004 
- US 4019314 A (SPRINGMANN, HELMUT)  26 
April 1977 

 فهد محمد الباكر: لفاحص ا
 طريقة لزيادة كفاءة منشأة موحدة لتوليد القدرة تعمل بالغاز والبخار مزودة بدورة متكاملة لتحويل الوقود إلى غاز] 54[
مزودة بدورة متكاملة  (10)يدور االختراع حول طريقة لزيادة كفاءة منشأة موحدة لتوليد القدرة تعمل بالغاز والبخار    :الملخص ] 57[

 air fractionation(ومنشأة تجزئة هواء ) 14( (gas turbine compressor)لتحويل الوقود إلى غاز، وبها ضاغط توربين غاز
plant ()18 (الهواء المضغوط المستخلص من ضاغط توربين غاز  والذي يحدد ضغط التشغيل، في(gas turbine compressor) 

، ويتم تمرير الهواء )18( (air fractionation plant)عند مستوى ضغط يتم تطويعه للضغط التشغيل لمنشأة تجزئة الهواء ) 14(
سيم الهواء إلى األجزاء المكونة له، خاصة حيث يتم تق) air fractionation plant) (18(الى منشأة تجزئة الهواء المستخلص 

من منشأة تجزئة ) air fractionation plant) (18(يستخلص النتروجين المنتج في منشأة تجزئة الهواء ، األوكسجين والنتروجين
في منشأة لتوليد ويستخدم جزء على األقل من كمية النيتروجين المستخلص كواسطة تبريد ) air fractionation plant) (18( الهواء 

 .القدرة تعمل بالغاز والبخار لكي تزيد كفاءتها
 

 3: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002137: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35441/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10488/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[

 بيومكتب األورال 30/30/2007 07105376.3     
تانجا  -3 بِرند كوهن، -2 هنريتا ِدهملو، -1:  المخترعون] 72[

 -6 أولريك أوبست ساندر، -5 ستيفن روفر، -4 جازخ، -شولز 
 ماثيو رايت 

 124ال روش ايه جي،  -اف هوفـمان :   مالك البراءة] 73[
 ، سويسرابازل،  4070سي اتش ، جرينزاخرستراسي

 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 03/099769 A (FHARMACIA CORP ]US[; 
VAN » 1-33 ~ CAMP JENNIFER ANN ]US[; 
MALECHA JAMES N R ]US[) 04 December 2003 
 - US 2006/004068 A1 (DEHMLON HENRIETTA 
]DE[ et al. DEHMLOH HENRIETTA ]DE[ et al.) 
05 January 2006 
- WO 01/60818 A (TULARIK INC ]U$[)  23 
August 2001   
- WO OO/54759 A (TULARIK INC ]US[) 21 
September 2000 
- WO 02/24632 A (GLAXO GROUP LTD ]GB[; 
COLLINS JON LOREN ]US[; FIVUSH ADAM N 
]US[; MALO) 28 March 2002 

 أبرار السليم: الفاحص 
 مشتقات إيميدازوليدينون] 54[
 جديدة من الصيغه(imidazolidinone derivatives)يتعلق االختراع بمشتقات    :الملخص ] 57[
 
 
 

 
 
  

تبط تر .مقبوله فيسولوجيا منها  (SALTS)وكذالك أمالح ,هم كما تحدد في المواصفه وفي عناصر الحمايةXوR11الى R1حيث يكون
 . ( MEDICAMENTS)ويمكن ان تستخدم كأدوية  LXRBوLXRAمع (COMPOUNDS)هذه المركبات  

 
      34 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002138GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35442/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5816/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[
 ألمانيا                2005/02/16     102005007186.4 
     ،فريدهلم جنديرت -2 ،مارتين اسشنيدر -1:  المخترعون] 72[
 ماريا اسشميت  -3
بـازل بوليـوليفيـن جي ام بي اتش ، بروهـلر :  مالك البراءة] 73[

 ، فـيـزليـنـج، ألمانيا50389، 60شتـراسي 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 4/654, 10/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/38405 A (BASELL POLYOLEFINE 
GMBH;  ALT, FRANK; SCHOENEBORN, 
PAUL; BOEHM,  LUDWIG) 31 May 2001   
- US 5648309 A (BOEHM et al.) 15 July 1997   
- US 5556820 A (FUNABASHI et al.) 17 
September 1996 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 أولفين -1عملية لتحضير بوليمرات بوليمرات تساهمية ] 54[
-1)أولفينات  -1مع  (ethylene)لإليثيلين  ((polymerization(co))البلمرة التساهمية (يتعلق االختراع بالبلمرة  :الملخص ] 57[

olefins)  أخرى، يحضر محفزZiegler  يشمل الناتج الكلي من تفاعل ألكوكسيد مغنسيوم(magnesium alkoxide)  معلقا أو متشتتا
كهالم في مذيب خامل مع مركب فلز انتقالي رباعي التكافؤ وخاضع بدون خطوات إضافية وسطية لمعالجة الحقة حراريا لمدة ال تزيد عن 

له نطاق توزيع وزن جزيئي جرامي كبير وأفضل مالئمة  (polymer)إن المحفز يعطي إنتاجية كبيرة من مسحوق بوليمر  .دقيقة 180
 .إلنتاج أغشية، أجسام مجوفة وأنابيب
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 براءة اختراع ]12[
 0002138GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35442/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5816/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[
 ألمانيا                2005/02/16     102005007186.4 
     ،فريدهلم جنديرت -2 ،مارتين اسشنيدر -1:  المخترعون] 72[
 ماريا اسشميت  -3
بـازل بوليـوليفيـن جي ام بي اتش ، بروهـلر :  مالك البراءة] 73[

 ، فـيـزليـنـج، ألمانيا50389، 60شتـراسي 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 4/654, 10/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/38405 A (BASELL POLYOLEFINE 
GMBH;  ALT, FRANK; SCHOENEBORN, 
PAUL; BOEHM,  LUDWIG) 31 May 2001   
- US 5648309 A (BOEHM et al.) 15 July 1997   
- US 5556820 A (FUNABASHI et al.) 17 
September 1996 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 أولفين -1عملية لتحضير بوليمرات بوليمرات تساهمية ] 54[
-1)أولفينات  -1مع  (ethylene)لإليثيلين  ((polymerization(co))البلمرة التساهمية (يتعلق االختراع بالبلمرة  :الملخص ] 57[

olefins)  أخرى، يحضر محفزZiegler  يشمل الناتج الكلي من تفاعل ألكوكسيد مغنسيوم(magnesium alkoxide)  معلقا أو متشتتا
كهالم في مذيب خامل مع مركب فلز انتقالي رباعي التكافؤ وخاضع بدون خطوات إضافية وسطية لمعالجة الحقة حراريا لمدة ال تزيد عن 

له نطاق توزيع وزن جزيئي جرامي كبير وأفضل مالئمة  (polymer)إن المحفز يعطي إنتاجية كبيرة من مسحوق بوليمر  .دقيقة 180
 .إلنتاج أغشية، أجسام مجوفة وأنابيب

 
      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002139: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40223/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 01/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5464/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األور      08/12/2004 04106383.5     
ويرنر كونستانت  -2 بيتر ، تن هولت، -1:  المخترعون] 72[

 مارك ويالمز ، -4 ادي جين ادجارد فرين، -3 ، امبرختس،جوهان
 -7 فرجيني صوفي ، بونسيليت، -6 بيير هنري ، استورك، -5

 الكساندرا ، بابانيكوس 
، تورنهوتسويج . في. يكـا انجانسن فارماسوت:   مالك البراءة] 73[

 ، بيرس، بلجيكا2340، 30
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 498/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/105765 A (JANSSEN PHARMAC EUTI CA 1-10 I N. V; 
FREYNE, EDDY, JEAN, EDGARD; PERERA, I W10THY) 09 December 
2004 
- WO 96/33980 A (ZENECA LIMITED; GIBSON, 1-10 KEITH, 
HOPKINSON) 31 October 1996 
- US 6344459 81 (8RIDGES ALEXANDER JAMES  et al.) 05 February 
2002 
- ( 4-Anllinoquinazoune Derivatives Expert Opinion On Therapeutic 
Patents, Ashley Publications, GB, vol. 8, no. 4, 1998 
- WO 96/13529 A (DSM N.V; VAN BEEK, JOHANNUS , ANTONIUS, 
MARIA; VAN OOREf4AELE, GERAROUS) 09 May 1996 
- WO 2004105765 A  09 December 2004  
- WO  9633980 A 31 October 1996 
- WO 9613529 A  09 May 1996 

 رفقه السعدون: الفاحص 
 MTKIمشتقات كوينازولين ] 54[
 (addition salts)، بأمالح اإلضافة (N-oxide forms)أوكسيد  N-بأشكال  :من الصيغة (compounds)يتعلق االختراع الحالي بمركبات  :الملخص ] 57[

-C3-) -الكيل -C3-9يمثل  Y؛ NHيمثل  Z :منها، حيث (stereochemically isomeric forms)المقبولة دوائيا وباألشكال األيزومرية الكيميائية الفراغية 
9alkyl-) ،C1-5- الكيلC1-5-NR13- الكيل- (-C1-5alkyl-NR13-C1-5alkyl-) ،C1-5- الكيلC1-5-CO-NR14- الكيل- (-C1-5alkyl-NR14-

CO-C1-5alkyl-) ،C1-2- الكيلC1-3-NH-CO-CH2-NR21- الكيل- (-C1-2alkyl-NR21-CH2-CO-NH-C1-3alkyl-)  أوC1-2- الكيل-NH-
CR16R17-CO-NR23- (-C1-2alkyl-NR23-CO-CR16R17-NH-) ؛X1  يمثلO  أوC1-2-O- الكيل- (-O-C1-2alkyl-) ؛X2  يمثل رابطة مباشرة

(direct bond) ،C1-2  الكيل(C1-2alkyl) ،C1-2-CO-  الكيل(-CO-C1-2alkyl)  أوC1-2-NR12  الكيل(NR12-C1-2alkyl) ؛R1  يمثل هيدروجين
(hydrogen)  أو هالو(halo) ؛R2  يمثل هالو(halo) أستيلين ،(acetylene)  أوHet1 ؛R3  يمثل هيدروجين(hydrogen)  أو سيانو(cyano) ؛R4  يمثل

C1-4-Ar4 الكيل أوكسي- (Ar4-C1-4alkyloxy-) ،C1-4 الكيل أوكسي- (C1-4alkyloxy-)  أوC1-4  الكيل أوكسي(C1-4alkyloxy)  مستبدل مع بديل
-C1) -الكيل أوكسي -C1-4الكيل أوكسي C1-4و (hydroxy)، هيدروكسي Het2 ،NR7R8واحد أو إذا أمكن مع اثنين أو أكثر من بدائل مختارة من 

4alkyloxy-C1-4alkyloxy-) ؛R7  يمثل هيدروجين(hydrogen)  أوC1-4  الكيل(C1-4alkyl) ؛R8  يمثلC1-4  الكيل(C1-4alkyl)  مستبدل مع
NR25R26  أوC1-4  الكيل سلفونيل(C1-4alkylsulfonyl) ؛R12  يمثل هيدروجين(hydrogen)  أوC1-4 الكيل- (C1-4alkyl-) ؛R13  يمثل-Ar6 

يمثالن هيدروجين  R17و R16؛ (phenyl)مستبدل اختياريا مع فنيل  (C1-6alkyloxycarbonyl)الكيل أوكسي كربونيل  C1-6أو  (Ar6-sulfonyl)سلفونيل 
(hydrogen) ،C1-4  الكيل(C1-4alkyl)  أو يؤخذR16 وR17  معا مع ذرة الكربون(carbon atom)  المرتبطة معهما لتشكيلC3-6  الكيل دائري(C3-

6cycloalkyl) ؛R23  يمثلC1-4  الكيل(C1-4alkyl) وR23  يمثل هيدروجين(hydrogen)  عندما يؤخذR16 وR17 ربون معا مع ذرة الك(carbon atom) 
الكيل  C1-4أو  (hydrogen)كل منهم على حدة يمثل هيدروجين  R28و R25 ،R26 ،R27؛ (C3-6cycloalkyl)الكيل دائري  C3-6المرتبطة معهما لتشكيل 

، (piperidinyl)بريدينيل يمثل بي Het2؛ (bora-1,3-dioxolanyl-2)ثنائي أوكسوالنيل  -3،1-بورا -2يمثل  Het1؛ (C1-4alkylcarbonyl)كربونيل 
-1,1)ثنائي أوكسو ثيومورفولينيل  -1،1أو  (thiomorpholinyl)، ثيومورفولينيل (morpholinyl)، مورفولينيل (piperazinyl)بيبرازينيل 

dioxothiomorpholinyl)  حيث يستبدل اختيارياHet2  المذكور معC1-4  الكيل أوكسي كربونيل(C1-4alkyloxycarbonyl)  أوC1-4-NR27R28  الكيل
(NR27R28-C1-4alkyl) ؛Ar4 وAr5  يمثالن فنيل(phenyl) ؛Ar6  يمثل فنيل(phenyl)  مستبدل اختياريا مع نيترو(nitro). 

 
 1: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر

 
 .ا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذ:  مالحظة

]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 0002140: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36528/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9771/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[

 أمريكا          15/12/2006 11/639.931     
 موهر . باول بي:   المخترع] 72[
، ون . بروكواي جـالس كـونتـينـر إنك -أوينـز :   مالك البراءة] 73[

واليات البيرسبيرغ،  ،2999-43551ميشيل أوينز واي، أوهايو 
 ميركيةاألمتحدة ال
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03B 9/16 

 :المراجع ] 56[
- US 3617233 A (MUMFORD EUSTACE H) 02 
November 1971 
- EP 1252110 A (HEYE HERMANN FA ]DE[ 
HEYE INTERNAT GMBH ]DE[) 30 October 
2002 
- US 4637827 A (NEBELUNG HERMANN H 
]CH[ et al.) 20 January 1987 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 آلية تنكيس لجهاز تشكيل أواني زجاجية ]54[
له قاعدة  (32)يتعلق االختراع الحالي بآلية تنكيس خاصة بآلة تشكيل األواني الزجاجية التي تشتمل على إطار تدعيم    :الملخص ] 57[

من إطار التدعيم وقطاع ترس مسنن   (40)يتم تعليق بادئ تشغيل خطي  .مهيأة بصورة قابلة للفك لتركب على إطار آلة التشكيل (34)
للدوران على إطار التدعيم  (82) جزء مركزي   (80)يكون لعمود الدوران المفرغ  .ممتد من بادئ التشغيل داخل إطار التدعيم (46)خطي 

بالجزء المركزي  (86) يقترن الترس  .وأطراف مفتوحة (94) ممتدة في االتجاه المعاكس بألسنة خارجية محورية   (90)وأجزاء طرفية 
على األجزاء  (96) يركب زوج من الصواميل الكروية  .من العمود للدوران معه ويكون له أسنان خارجية مقترنة بقطاع الترس المسنن

بالترتيب على الصواميل الكروية فوق أطراف   (98)الطرفية لعمود الدوران المفرغ، كما يتم تركيب زوج من المكابس النفخية المفرغة 
داخل كل مكبس ليمتد  (104) بالترتيب على المكابس، ويثبت زنبرك   (110)تركب سنادات ذراع التنكيس  .فتوحة من عمود الدورانم

على إطار   (112)يركب مدخل الهواء  .بصورة مؤثرة بين المكبس وعمود الدوران لتوجيه المكابس إلى الموضع المجاور إلطار التدعيم
يقوم بإقران مدخل الهواء بعمود الدوران المفرغ، وعبر عمود الدوران  (114) يحتوي الترس على ممر هواء  .التدعيم المجاور للترس

تهيأ آلية التنكيس كتركيب إلطار آلة التشكيل عن  .إلى المكابس الخاصة، عند موضع زاوية واحدة على األقل من الترس وعمود الدوران
 .طريق إطار التدعيم

 
 6: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002140: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36528/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9771/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[

 أمريكا          15/12/2006 11/639.931     
 موهر . باول بي:   المخترع] 72[
، ون . بروكواي جـالس كـونتـينـر إنك -أوينـز :   مالك البراءة] 73[

واليات البيرسبيرغ،  ،2999-43551ميشيل أوينز واي، أوهايو 
 ميركيةاألمتحدة ال
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03B 9/16 

 :المراجع ] 56[
- US 3617233 A (MUMFORD EUSTACE H) 02 
November 1971 
- EP 1252110 A (HEYE HERMANN FA ]DE[ 
HEYE INTERNAT GMBH ]DE[) 30 October 
2002 
- US 4637827 A (NEBELUNG HERMANN H 
]CH[ et al.) 20 January 1987 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 آلية تنكيس لجهاز تشكيل أواني زجاجية ]54[
له قاعدة  (32)يتعلق االختراع الحالي بآلية تنكيس خاصة بآلة تشكيل األواني الزجاجية التي تشتمل على إطار تدعيم    :الملخص ] 57[

من إطار التدعيم وقطاع ترس مسنن   (40)يتم تعليق بادئ تشغيل خطي  .مهيأة بصورة قابلة للفك لتركب على إطار آلة التشكيل (34)
للدوران على إطار التدعيم  (82) جزء مركزي   (80)يكون لعمود الدوران المفرغ  .ممتد من بادئ التشغيل داخل إطار التدعيم (46)خطي 

بالجزء المركزي  (86) يقترن الترس  .وأطراف مفتوحة (94) ممتدة في االتجاه المعاكس بألسنة خارجية محورية   (90)وأجزاء طرفية 
على األجزاء  (96) يركب زوج من الصواميل الكروية  .من العمود للدوران معه ويكون له أسنان خارجية مقترنة بقطاع الترس المسنن

بالترتيب على الصواميل الكروية فوق أطراف   (98)الطرفية لعمود الدوران المفرغ، كما يتم تركيب زوج من المكابس النفخية المفرغة 
داخل كل مكبس ليمتد  (104) بالترتيب على المكابس، ويثبت زنبرك   (110)تركب سنادات ذراع التنكيس  .فتوحة من عمود الدورانم

على إطار   (112)يركب مدخل الهواء  .بصورة مؤثرة بين المكبس وعمود الدوران لتوجيه المكابس إلى الموضع المجاور إلطار التدعيم
يقوم بإقران مدخل الهواء بعمود الدوران المفرغ، وعبر عمود الدوران  (114) يحتوي الترس على ممر هواء  .التدعيم المجاور للترس

تهيأ آلية التنكيس كتركيب إلطار آلة التشكيل عن  .إلى المكابس الخاصة، عند موضع زاوية واحدة على األقل من الترس وعمود الدوران
 .طريق إطار التدعيم

 
 6: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002141: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36529/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5828/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 هيروشي إنوي :  المخترع] 72[
كو ،  -، كيكوسوي. هيجـاشـيو ميك كـو -1: مالكو البراءة] 73[

هيروشي إنوي ،  -2 ،يابانالأوساكا،  ،22-8شي،  -ناجانوكاواشي
 يابانال، أوساكا، 1-1012شي  -كاواشيناجانوشو ،  -أمانو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F16L 19/08 

 :المراجع ] 56[
- EP 1643178 A2 (HIGASHIO MEC KK) 05 April 
2006  
- JP 2005-121181 A (HIGASHIO MEC KK) 12 
May 2005 
-  JP 2006-29355 A (HIGASHIO MEC KK) 02 
February  2006  
- EP 1521026 A2 (HIGASHIO MEC KK) 06 April 
2005  
JP 2005-351440 A (HIGASHIO MEC KK) 22 
December  2005 
- US 5797633 A (KATZER et al.) 25 August  1998 

 فهد محمد الباكر :الفاحص 
 وصلة أنبوبيـة] 54[
متلولبة على قسم  (5) وصامولة هامية  (19)به قسم لولب ذكر  (13)وصلة أنبوبية مزودة مع جسم وصلة رئيسي    :الملخص ] 57[

 (36)وقسم أسطوانة إدخال   (38)و، للوصلة األنبوبية قسم أسطوانة تثبيت خارجي  .(13)من جسم الوصلة الرئيسي  (19)اللولب الذكر 
و، تتوافر حلقة إيقاف  .على الجوانب الداخلية والخارجية  (12)من أنبوبة موصلة قابلة للتشوه بصورة لدنة  (ب(12)يمسك بقسم طرف 

من الصامولة الهامية  (25)من قسم ثقب   (6)، بها شق صغير على محيطها الجانبي وموضوعة في قسم مخروطي -Cعلى شكل  (1)
يتوافر  .لحلقة اإليقاف (ب(1)ووجه طرفي  (جـ(1)متكون خالل وجه طرفي داخلي  (31) بها قسم أنثى ماسك  (1)إن حلقة اإليقاف  .(5)

في الصامولة  (25)من قسم الثقب  (6)بحيث يدور مالمسا للقسم المخروطي  (31) ، ممسوك بداخل قسم اإلنثى الماسك (32)مدور 
 لألنبوبة  ب(12)، ويشوه قسم الطرف (12)لألنبوبة  (أ12)(على وجه طرفي   (4)مرنة أخدودا مقعرا طرفيا ، ويشكل بصورة (5)الهامية 
 .يزداد في القطر (15)في قسم مخروطي  (12) 

 
 17: عدد األشكال      4 :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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002142: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36392/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1231/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/03/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         22/03/2000 0003629     
 فيليب ساالميتو :  المخترع] 72[
 ،71.ب.ص، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد :  مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01N 27/02 

 :المراجع ] 56[
 - FR 1307879 A (THE WAYNE KERR 
LABORATORIES LTO) 15 February 1963 
- WO 8908838 A (HEALTH LAB SERVICE 
BOARD) 21 September 1989  
- US 3417329 A (LANDIS DAVID M et al.) 17 
December 1968 
- US 3993945 A (WARMOTH DENIS et al.) 23 
November 1976  
- FR  2780499 A(SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL) 31 December 1999 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز لتحديد خصائص سائل متعدد االطوار ذو شكل موصل ومتصل] 54[
ويشتمل هذا  .يتعلق اإلختراع الحالى بجهاز لتحديد متوسط المقاومة لسائل متعدد األطوار ذو شكل موصل ومتصل   :الملخص ] 57[

ويتميز  .لتوليد تيار كهربائى فى السائل المتدفق على امتداد األنبوب المذكور  (6)من مادة عازلة وإداة  (4) الجهاز على جزء أنبوبى 
، وذلك يتباعد كل منهما عن اآلخر فى االتجاه المحورى للجزء العازل  (11،  10)الجهاز بإحتوائه على أثنين من أقطاب القياس الكهربائية 

وتقع أقطاب القياس هذه خارج جدار الجزء المذكور وذلك إلجراء عمليات  .لقياس المقاومة الكهربائية بين هذين القطبين المذكورين 
لقياس مقدار الجهد الكهربائي بين أقطاب القياس  (22 – 12)كما يشتمل الجهاز أيضا على وسائل  .القياس بطريقة اإلزدواج السعوى 

  .ويستخدم جهاز اإلختراع فى تحديد الشق الحجمى فى الماء ضمن خليط من الماء والهيدروكربونات . الكهربائية
 

 2: عدد األشكال      11 :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 0002142: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36392/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1231/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/03/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         22/03/2000 0003629     
 فيليب ساالميتو :  المخترع] 72[
 ،71.ب.ص، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد :  مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01N 27/02 

 :المراجع ] 56[
 - FR 1307879 A (THE WAYNE KERR 
LABORATORIES LTO) 15 February 1963 
- WO 8908838 A (HEALTH LAB SERVICE 
BOARD) 21 September 1989  
- US 3417329 A (LANDIS DAVID M et al.) 17 
December 1968 
- US 3993945 A (WARMOTH DENIS et al.) 23 
November 1976  
- FR  2780499 A(SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL) 31 December 1999 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز لتحديد خصائص سائل متعدد االطوار ذو شكل موصل ومتصل] 54[
ويشتمل هذا  .يتعلق اإلختراع الحالى بجهاز لتحديد متوسط المقاومة لسائل متعدد األطوار ذو شكل موصل ومتصل   :الملخص ] 57[

ويتميز  .لتوليد تيار كهربائى فى السائل المتدفق على امتداد األنبوب المذكور  (6)من مادة عازلة وإداة  (4) الجهاز على جزء أنبوبى 
، وذلك يتباعد كل منهما عن اآلخر فى االتجاه المحورى للجزء العازل  (11،  10)الجهاز بإحتوائه على أثنين من أقطاب القياس الكهربائية 

وتقع أقطاب القياس هذه خارج جدار الجزء المذكور وذلك إلجراء عمليات  .لقياس المقاومة الكهربائية بين هذين القطبين المذكورين 
لقياس مقدار الجهد الكهربائي بين أقطاب القياس  (22 – 12)كما يشتمل الجهاز أيضا على وسائل  .القياس بطريقة اإلزدواج السعوى 

  .ويستخدم جهاز اإلختراع فى تحديد الشق الحجمى فى الماء ضمن خليط من الماء والهيدروكربونات . الكهربائية
 

 2: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002143: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36397/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4740/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا        04/06/2004 102004027440.1
 -3 مايكل كليكوفيتش، -2 كريستيان راهم، -1:  المخترعون] 72[

 مايكل بيرجر  -4 اوليفر زاك،
ريفراكتوري انتلكتشوال بروبرتي جي ام بي :   مالك البراءة] 73[

 واين، 1100-أي تي ، 11 وينير بيرقستراسيكيه جي ،. اتش اند كو
 نمساال، 
 
 
 
 
 
 
 العمار  ابراهيم سليمان: وكيل ال] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C21C 5/46 

 :المراجع ] 56[
- DE 4208520 A1 (DIDIER-NERKE AG, 65189 . 
WIESBADEN, DE) V 23 September 1993 
- EP 0057946 A (VEITSCHER V 
MAGNESITWERKE—ACTIEN-
GESELLSCHAFT) 18 August 1982 
 - DE 1984685 U (CHAMOTTE— UND 
TONNERK KURT  . HAGENBURGER, 
FEUERFESTER GIESSEREI- UND STA) 2 May 
1968 
- US 6346212 B1 (SEO SUNG-M0 et al.) 12 
February 2002 
- DE 19821981 A1 (STILKERIEG) 19 August 
1999 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 انبوب صب بوعاء لصهر المعادن] 54[
يتعلق االختراع الحالي بانبوب صب خاص بوعاء لصهر المعادن مثل محول او فرن ذي قوس كهربي، حيث يمرر معدن    :لخص الم] 57[

 مصهور موجود في وعاء الصهر خالل انبوب صب الى داخل جمع في اتجاه التيار
 

 5: 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[
 GC 0002144: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36395/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5636/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         29/12/2004 11/027,334     
.  جرزيجورز جيه -2 جاريث توماس، -1:  المخترعون] 72[

 كوسينسكي
ام ام اف اكس تكنولوجيز كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

، كالفورنيا، 92612، ارفيني، 100سويت ، كامبوس درايف 2415
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 
 
 العمار اهيم ابرسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C22C 38/18, 38/38, 38/34; C21D 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4170497A (THOMAS et al.) 09 October 1979   
- US 4170499A (THOMAS et al.) 09 October 1979 
- US 4619714 A (THOMAS et al.) 28 October 1986 
- US 4671827A (THOMAS et al.) 09 June 1987 
- US 5520718A (KElLMAN et al.) 28 May 1996  
- US 6273968 B1 (THOMAS) 04 August 2001 
- US 6709534B2 (KUSlNSKJ et al.) 23 March 2004  
- US 6746548B2 (KUSINKJ et al.) 08 June 2004 
- US 5653826B2 (KOO et al.) 05 August 1997  
- Jf' 2004·244691 A (HATANO et al.) 02 
September 2004 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 سبائك من الصلب رباعية االطوار عالية القوة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بسبيكة من الصلب الكربوني لها خواص مدمجة تتمثل في القوة العالية وقابلية السحب ومقاومة    :الملخص ] 57[

مع تشتيت مواد الكربيد المترسبة  ,أوستنيت-مع مناطق من المارتنزيتالتآكل حيث تحتوي بنيتها الدقيقة على مناطق من الفريت المندمج 
تشتمل البنية الدقيقة على أربعة  ,بذلك .في مناطق الفريت ولكن دون أن تمثل مواد الكربيد المترسبة أياً من األسطح بين األطوار المختلفة

مناطق الفريت التي  3باإلضافة إلى  ,من األوستنيت المحتجزأغشية رقيقة  2شرائح من المارتنزيت منفصلة بواسطة  1 :أطوار مختلفة
  .تحتوي البنية الدقيقة أيضاً على مناطق فريت خالية من الكربيد ,في بعض النماذج .مواد كربيد مترسبة 4تحتوي على 

 
 6: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002144: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36395/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5636/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         29/12/2004 11/027,334     
.  جرزيجورز جيه -2 جاريث توماس، -1:  المخترعون] 72[

 كوسينسكي
ام ام اف اكس تكنولوجيز كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

، كالفورنيا، 92612، ارفيني، 100سويت ، كامبوس درايف 2415
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 
 
 العمار اهيم ابرسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C22C 38/18, 38/38, 38/34; C21D 6/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4170497A (THOMAS et al.) 09 October 1979   
- US 4170499A (THOMAS et al.) 09 October 1979 
- US 4619714 A (THOMAS et al.) 28 October 1986 
- US 4671827A (THOMAS et al.) 09 June 1987 
- US 5520718A (KElLMAN et al.) 28 May 1996  
- US 6273968 B1 (THOMAS) 04 August 2001 
- US 6709534B2 (KUSlNSKJ et al.) 23 March 2004  
- US 6746548B2 (KUSINKJ et al.) 08 June 2004 
- US 5653826B2 (KOO et al.) 05 August 1997  
- Jf' 2004·244691 A (HATANO et al.) 02 
September 2004 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 سبائك من الصلب رباعية االطوار عالية القوة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بسبيكة من الصلب الكربوني لها خواص مدمجة تتمثل في القوة العالية وقابلية السحب ومقاومة    :الملخص ] 57[

مع تشتيت مواد الكربيد المترسبة  ,أوستنيت-مع مناطق من المارتنزيتالتآكل حيث تحتوي بنيتها الدقيقة على مناطق من الفريت المندمج 
تشتمل البنية الدقيقة على أربعة  ,بذلك .في مناطق الفريت ولكن دون أن تمثل مواد الكربيد المترسبة أياً من األسطح بين األطوار المختلفة

مناطق الفريت التي  3باإلضافة إلى  ,من األوستنيت المحتجزأغشية رقيقة  2شرائح من المارتنزيت منفصلة بواسطة  1 :أطوار مختلفة
  .تحتوي البنية الدقيقة أيضاً على مناطق فريت خالية من الكربيد ,في بعض النماذج .مواد كربيد مترسبة 4تحتوي على 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002145: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36386/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9822/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[

 فرنسا          19/12/2006 0611065     
 ستيفان موريل ، -2 سيباستيان كاورتويز، -1:  المخترعون] 72[
 إيروان كاديو -4 روج فيالسكويز، -3
 54، فالوريك مانزمان آند جاز فرانس  -1:  مالكو البراءة] 73[

فام مكسيكو اس  -2 ،اولنوي اميري 59620،روي اناتول فرانس 
سي ،  5مانزانا  6لوت  -نيو فرامبويانيسافي ايه دي ايه سي في ، 

 مكسيكال ،فيراكروز 91697، ديز ايند برونو باجلياي
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65D 59/06; F16L 57/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2177774 A (DPM OFFSHORE LIMITED ) 
28 January 1987 
- US 2 212 423 A (LYTLE LEROY H) 20 August 
1940 
- US 4157100 A (TURK JOHN ]US[) 05 June 1979 
- US 5452749 A (JOHNSON DONALD M]US[ ET 
AL) 26 September 1995  
- US 5469679 A (BURKARD CHRISTOPHER J 
]US[ et al.) 28 November 1995  
- WO 01/14686 A (GJERDE THOR SIGVE ]NO[) 
01March 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز لحمايه نهاية ذكرية لمكون وصلة انبوبية مسننة وله مواضع مفتوحة ومغلقة وطرق مصاحبة لهذا الجهاز وأالت تركيب] 54[
جهاز  .جهاز لحماية نهاية ذكرية لمكون وصل أنبوبي ملولب ذي مواقع مفتوحة ومغلقة وطرق مرافقة وآالت تثبيت   :الملخص ] 57[

لوصل أنبوبي ملولب للحفر وأعمال اآلبار الهيدركربونية ومزود خارجياً بواحد على األقل  (T)لمكون  (EM)للنهاية الذكرية  (D)حماية 
 :من (D)ويتألف هذا الجهاز  (PI)ويتألف من جزء طرفي حر  (FEI)من مسننات 

 .(PI)والجزء الطرفي الحر  (FEI)من المسننات الخارجية منتج على شكل كم أول ومرتب لجزء على األقل  (CP)جسم حماية ) 1
 (FEI)في جزء على األقل يقع في اتجاه سفلي من المسننات الخارجية  (T)لوضعه باالتصال أوالً مع المكون  (EE)عنصر إحكام  )2

 .(FEI)للمسننات الخارجية  لتوفير سداد أول في اتجاه سفلي (CP)وثانياً، مع جسم الحماية المذكورة  (EM)للنهاية الذكرية 
وتحديد  (T)بشكل نصف قطري نحو المكون  (CP)أو جسم الحماية /و (EE)لإلحالل محل عنصر اإلحكام  (MF)وسيلة تثبيت ) 3

 (T)بشكل نصف قطري نحو المكون  (CP)أو الجسم الواقي /و (EE)، حيث يكون عنصر اإلحكام (D)المواقع المفتوحة والمغلقة للجهاز 
بالتبادل ليسا على اتصال  (CP)أو الجسم الواقي /و (EE)، حيث يكون عنصر اإلحكام (D) د المواقع المفتوحة والمغلقة للجهازوتحدي

 .(D)هذا ويتم الحصول على السداد األول في الموقع المغلق للجهاز. (T)وفي اتصال وثيق مع المكون 
 

 19: عدد األشكال      65 :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[
 0002146GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3628112 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  06/11/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/9932/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/01/12            60/884,841     
 أمريكا                   2007/12/27             11/965,393

    ،جارود ماسام -2 ،اولي الكوب بريبنسن -1:  المخترعون] 72[
 دوج اوكلي  -4 ،مونيكا نورمان -3
نورث كورس  5950،  .سي. ال. آي ال-إم:  مالك البراءة ]73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77072 تكساس، هوستون ،درايف
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 4/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6705413 B1 (ROBER M, TESSARJ) 16 
March 2004  
- US 7044241 B2 (PER G. ANGMAN) 16 May 
2006  
- US 2005/0277553 Al (JARROD MASSAM, et al.) 
15 December 2005  
- US 2004/0127366 A1 (ANDREW J. 
13RADDURY. et al.) 01 May 2004 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 موائع حفرة البئر للحفر المغلف] 54[
يتعلق االختراع بالكشف عن طريقة لحفر ثقب تحت أرضي وتشتمل على خلط مائع قاعدي وعامل تثقيل دقيق يبلغ حجم   :الملخص ] 57[

ميكرون لتكوين مائع حفرة بئر؛ وتوفير تجميعة حفر تشتمل على تغليف كجزء على األقل من سلسلة  50أقل من حوالي  d90جسيماته 
سلسلة الحفر؛ وحفر الثقب تحت األرضي المذكور باستخدام تجميعة الحفر باستخدام مائع  حفر؛ ولقمة حفر متصلة عند الطرف البعيد من

 .حفرة البئر
 

 2: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 

 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 
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 براءة اختراع ]12[
 0002146GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3628112 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  06/11/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/9932/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/01/12            60/884,841     
 أمريكا                   2007/12/27             11/965,393

    ،جارود ماسام -2 ،اولي الكوب بريبنسن -1:  المخترعون] 72[
 دوج اوكلي  -4 ،مونيكا نورمان -3
نورث كورس  5950،  .سي. ال. آي ال-إم:  مالك البراءة ]73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77072 تكساس، هوستون ،درايف
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 4/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6705413 B1 (ROBER M, TESSARJ) 16 
March 2004  
- US 7044241 B2 (PER G. ANGMAN) 16 May 
2006  
- US 2005/0277553 Al (JARROD MASSAM, et al.) 
15 December 2005  
- US 2004/0127366 A1 (ANDREW J. 
13RADDURY. et al.) 01 May 2004 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 موائع حفرة البئر للحفر المغلف] 54[
يتعلق االختراع بالكشف عن طريقة لحفر ثقب تحت أرضي وتشتمل على خلط مائع قاعدي وعامل تثقيل دقيق يبلغ حجم   :الملخص ] 57[

ميكرون لتكوين مائع حفرة بئر؛ وتوفير تجميعة حفر تشتمل على تغليف كجزء على األقل من سلسلة  50أقل من حوالي  d90جسيماته 
سلسلة الحفر؛ وحفر الثقب تحت األرضي المذكور باستخدام تجميعة الحفر باستخدام مائع  حفر؛ ولقمة حفر متصلة عند الطرف البعيد من

 .حفرة البئر
 

 2: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 

 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
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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 0002147: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40224/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6611/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[

 بيوكتب األورمال  21/07/2005 60/701,215     
 -3 ييمين كيان، -2 جيفيرسون رايت تيلي، -1:  المخترعون] 72[

دينيس جون  -5 الين هاينس، -نانسي  -4 ناثان روبرت سكوت،
 -8 ساو سو،-سونج -7 كول،-شيري لين بيترانيكو -6 كيرتسز،

 كشيتيج شهابلبهاي ثاكار 
 124ال روش ايه جي ،  -اف هوفـمان :   مالك البراءة] 73[

 بـازل، سويسرا ،CH-4070جرينـزاخرستراسي، 
 
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 241/42 

 :المراجع ] 56[
 - VLO 99/00353 A (KAROB1O AS ESE[; II YI 
LIN II 1~31 ESE[ ; LIU YE ]SE[; HEDFORS ASA 
ESE[; ~lALM i. J) 7 January 1999  
- EI' 0188351 A2 ( Sr~lTH KLINE FRENCH LAS 
1~31 ]GB}) 23 July 1986  
- US 5284 971 A (VIALKEI\ KEITH A ]US[ et al.) 
I: 1~31 8 February 1994 
- ,10 9900353 A 07-01-1999 EP 0188351 US 
5284971 .1\2 A 23-'07-1986 

 رفقه السعدون: الفاحص 
 يد هرمون الغدة الدرقيةمضادات مستقبل هرمون الثيرو] 54[
 .وأيضاً أمالحها المقبولة دوائياً، والتي قد تم شرح مستبدالتها بهذا الوصف:(I)لقد تم إعطاء هنا مركبات ذات الصيغة    :الملخص ] 57[

السمنة، الزيادة المفرطة تلك المركبات والتركيبات المقبولة دوائياً المحتوية عليها، تعد مفيدة لعالج األمراض مثل األمراض األيضية، مثل 
، مرض (اإللتهاب الكبدي الدهني الالكحولي) NASHنسبة الدهون بالدم، الزيادة المفرطة بنسبة الكوليسترول بالدم ومرض السكري و 

، ، النقص الشديد بإفراز هرمون التدوير سرطان الغدة الدرقية(أمراض األوعية القلبية)تصلب الشرايين، أمراض القلب الوعائية 
 .واإلضطرابات المرضية واألمراض المتعلقة بذلك

 
 1: عدد األشكال      28 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002148: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40259/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11483/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوب األورمكتال 13/08/2007 71142194     
            بيرند كوهن، -2 هينريتا ديهملو، -1:  المخترعون] 72[
تانجا  -5 ستيفان رويفر، -4 يولريكي أوبست ساندر، -3

 رينيه فايلر -7 ماثيو رايت ، -6 شولتزغاش،
 124الروش ايه جي،  -إف هوفمان :   مالك البراءة] 73[

 ا، بازل، سويسر4070تراسي، سي أتش سجرينزاخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 241/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/288317 A1 (YAO WENQING ]US[ et al. 
29 December 2005 
 - US 5965559 A (FAULL ALAN WELLINGTON 
]GB[ et al.) 12 October 1999 
- WO 2005/121093 A (FOURNIER LAB SA ]FR[; 
LEBRETON LUC ]FR[; MASSARDIER 
CHRISTINE ]FR[; DU) 22 December 2005 
- WO 2004/0764418 A (GLADERMA RES &DEV 
]FR[;DIAZ PHILIPPE ]FR[; BERNARDON 
JEAN-MICHEAL ]FR) 10 September 2004 
-BENNET etal. " Liver X receptor agonist as a 
treatment for atherosclerosis '', Expert Opinion 
On Therapeutic Patents Informa Healthcare. GB, 
vol . 14, no. 7, 01 January 2004 
- WO 2008/119657 A (HOFFMANN LA ROCHE 
]CH[; DEHMlOW HENRIETTA ]DE[; KUHN 
BERND ]CH[; OBST) 09 October 2008 
-  US 5965559 A 12 September 1999 
- WO 2005121093 A 22 December 2005 
- WO 2004076418 A 10 September 2004 
- WO 2008119657 A 09 September 2008 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات أميد بيبرازين] 54[
 :(I)جديدة من الصيغة  piperazine amideمشتقات أميد بيبرازين جديدةالملخص يتعلق االختراع الحالي بمشتقات    :الملخص ] 57[

 .مقبولة فسيولوجيا منها (salts)هم كما تحدد في المواصفة وفي عناصر الحماية، وكذلك أمالح  Yو R11 ،W ،Xإلى  R1حيث يكون 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002148: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40259/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11483/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوب األورمكتال 13/08/2007 71142194     
            بيرند كوهن، -2 هينريتا ديهملو، -1:  المخترعون] 72[
تانجا  -5 ستيفان رويفر، -4 يولريكي أوبست ساندر، -3

 رينيه فايلر -7 ماثيو رايت ، -6 شولتزغاش،
 124الروش ايه جي،  -إف هوفمان :   مالك البراءة] 73[

 ا، بازل، سويسر4070تراسي، سي أتش سجرينزاخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 241/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/288317 A1 (YAO WENQING ]US[ et al. 
29 December 2005 
 - US 5965559 A (FAULL ALAN WELLINGTON 
]GB[ et al.) 12 October 1999 
- WO 2005/121093 A (FOURNIER LAB SA ]FR[; 
LEBRETON LUC ]FR[; MASSARDIER 
CHRISTINE ]FR[; DU) 22 December 2005 
- WO 2004/0764418 A (GLADERMA RES &DEV 
]FR[;DIAZ PHILIPPE ]FR[; BERNARDON 
JEAN-MICHEAL ]FR) 10 September 2004 
-BENNET etal. " Liver X receptor agonist as a 
treatment for atherosclerosis '', Expert Opinion 
On Therapeutic Patents Informa Healthcare. GB, 
vol . 14, no. 7, 01 January 2004 
- WO 2008/119657 A (HOFFMANN LA ROCHE 
]CH[; DEHMlOW HENRIETTA ]DE[; KUHN 
BERND ]CH[; OBST) 09 October 2008 
-  US 5965559 A 12 September 1999 
- WO 2005121093 A 22 December 2005 
- WO 2004076418 A 10 September 2004 
- WO 2008119657 A 09 September 2008 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات أميد بيبرازين] 54[
 :(I)جديدة من الصيغة  piperazine amideمشتقات أميد بيبرازين جديدةالملخص يتعلق االختراع الحالي بمشتقات    :الملخص ] 57[

 .مقبولة فسيولوجيا منها (salts)هم كما تحدد في المواصفة وفي عناصر الحماية، وكذلك أمالح  Yو R11 ،W ،Xإلى  R1حيث يكون 
 . (medicaments)ويمكن أن تستخدم كأدوية  ?LXRو ?LXRمع  (compounds)ترتبط هذه المركبات 
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 براءة اختراع ]12[
 0002149GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3573912 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   24/09/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10086/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/02/02          60/887,981       
مارك جيرارد  -2 ،دي كريسكنزو. جاري ايه -1:  المخترعون] 72[

رونالد كيث  -5 ،كيفن ديواين جيروم -4 ،زياو هو -3 ،اوبوكويكز
 -8 ،فينكاتسوارن ديفراجراجيش  -7 ،باول فينسنت روكر -6 ،ويبر

 ليزا أولسون 
 بوينـت رود، ، إيستـرن. فـايـزر برودكـتس إنـك : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 06340كونيكتيكـوت  ،جـروتـون
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07F 9/58, A61K 31/44 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/66522 A (PFIZER PROD INC ]US[; 
DOW ROBERT LEE ]US[ ; UU KEVIN KUN 
CHIN ]US[; MO) 09 November 2000 
- EP 1201655 (PFIZER PROD INC ]US[) 02 May 
2002 
- EP 1201649 A (PFIZER PROD INC ]US[) 02 
May 2002  
- WO 2005/047254 A (PFIZER PROD INC ]US[; 
ROBINSON RALPH PELTON JR· ]US[; 
KLEINMAN EDWARD F) 26 May 2005 

 نوف النصبان: الفاحص 
 وطرق، تركيبات، مركبات ثالثية دائرية] 54[
 :I من الصيغة (compounds)يتعلق االختراع الحالي مباشرة بمركبات    :الملخص ] 57[

 
 

مركبات وأمالح االختراع تكون مفيدة  .(glucocorticoid)التي تكون مواد ضابطة لمستقبل جلوكوكورتيكويد  ,من ذلك (salt)أو ملح 
 .(glucocorticoid)في معالجة حاالت تتم من خالل نشاط مستقبل جلوكوكورتيكويد 

 
      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002150GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3574012 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   24/09/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10084/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/02/02          60/887,981       
 -3 ،كيفن ديواين جيروم -2 ،ليزا أولسون -1:  المخترعون] 72[

رونالد كيث  -5 ،باول فينسنت روكر -4 ،مارك جيرارد اوبوكويكز
 هينجمياو تشينج  -7 ،زياو هو -6 ،ويبر

، إيستـرن بوينـت رود، .فـايـزر برودكـتس إنـك:  مالك البراءة ]73[
 الواليات المتحدة االمريكية، 06340كونيكتيكـوت ، جروتون

 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/75, A61K 31/44 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/66522 A (PFIZER PROD INC ]US[; 
DOW  ROBERT LEE ]US[; LIU KEVIN KUN 
CHIN ]US[; MO) 09 November 2000  
- EP 1201655 A (PFIZER PROD INC ]US[) 02 
May 2002  
- EP 1201649 A (PFIZER PROD INC ]US[) 02 
May 2002  
- WO 2005/047254 A ( PFIZER PROD INC ]US[; 
ROBINSON RALPH PELTONJR ]US[; 
KLEINMAN EDWARD F) 26 May 2005  

 نوف النصبان: الفاحص 
 وطرق، تركيبات، مركبات ثالثية دائرية] 54[
 :I من الصيغة  (compounds)يتعلق االختراع الحالي مباشرة بمركبات   :الملخص ] 57[
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مركبات وأمالح االختراع تكون مفيدة  (glucocorticoid). التي تكون مواد ضابطة لمستقبل جلوكوكورتيكويد  ,من ذلك (salt)أو ملح 
 .(glucocorticoid)في معالجة حاالت تتم من خالل نشاط مستقبل جلوكوكورتيكويد 
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 براءة اختراع ]12[
 0002150GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3574012 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

   24/09/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10084/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/02/02          60/887,981       
 -3 ،كيفن ديواين جيروم -2 ،ليزا أولسون -1:  المخترعون] 72[

رونالد كيث  -5 ،باول فينسنت روكر -4 ،مارك جيرارد اوبوكويكز
 هينجمياو تشينج  -7 ،زياو هو -6 ،ويبر

، إيستـرن بوينـت رود، .فـايـزر برودكـتس إنـك:  مالك البراءة ]73[
 الواليات المتحدة االمريكية، 06340كونيكتيكـوت ، جروتون

 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/75, A61K 31/44 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/66522 A (PFIZER PROD INC ]US[; 
DOW  ROBERT LEE ]US[; LIU KEVIN KUN 
CHIN ]US[; MO) 09 November 2000  
- EP 1201655 A (PFIZER PROD INC ]US[) 02 
May 2002  
- EP 1201649 A (PFIZER PROD INC ]US[) 02 
May 2002  
- WO 2005/047254 A ( PFIZER PROD INC ]US[; 
ROBINSON RALPH PELTONJR ]US[; 
KLEINMAN EDWARD F) 26 May 2005  

 نوف النصبان: الفاحص 
 وطرق، تركيبات، مركبات ثالثية دائرية] 54[
 :I من الصيغة  (compounds)يتعلق االختراع الحالي مباشرة بمركبات   :الملخص ] 57[
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مركبات وأمالح االختراع تكون مفيدة  (glucocorticoid). التي تكون مواد ضابطة لمستقبل جلوكوكورتيكويد  ,من ذلك (salt)أو ملح 
 .(glucocorticoid)في معالجة حاالت تتم من خالل نشاط مستقبل جلوكوكورتيكويد 
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 براءة اختراع ]12[
 0002151GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3574112: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2454/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/01/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2002/01/22         60/350,877        
مارك روبرت  -2 ،بيتر لورينس توجود -1:  المخترعون] 72[

جوزيف  -5 ،جون كوين الثالث -4 ،ريتشارد جون بوث -3 ،بارفيان
             ،هيرونج زهو -7 ،ديريكجيمس شيهان -6 ،توماس ريبين

 سكوت نورمان فاندرويل  -8
تابور رود،  201وارنر المبرت كمبني ،  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحده االمريكيه، 07950 نيوجيرسي موريس بلينز،
 ناصر علي كدسه: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D4 71/04, A61K 31/519 

  :المراجع ] 56[
- WO 0155148 A (WARNER LAMBERT) 02 
August 2001  
WO 0170741 A (WARNER LAMBERT) 27 
September 2001  

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 ون -7-بيريميدين ] d -3، 2[بيريدو  -يل أمينو  -2-بيريدين  -2مركبات ] 54[
 يدهت الجداوتعتبر المركب .ياثر الخالاج اضطرابات تكالمستبدلة في ع ناتيد ييريو بمنٌ أ-2داد اع ىهذا االختراع عل يعمل :الملخص ] 57[

 .cdk4)( 4 سيكلينزات المعتمدة عل الينللك يةفي هذا االختراع مثبطات قو
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002152: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40213/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3442/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المانيا         2002/12/23  10260738.9    
. د -3 مارتن هيرش،. د -2 جوشن فريتاج، -1:  المخترعون] 72[

 مايكل سترودر
، 02200،  ريهيتونتيونتاي 7 اوتوكمبو اويج،:   مالك البراءة] 73[

 ، فنلندااف أي إسبو 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/00; J8/18 ; J8/24 

 :المراجع ] 56[
- US 4795547 A ( SHELL OIL COMPANY) 03 
January 1989  

 
 
 
 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 طريقة ووحدة صناعية لنقل مواد صلبة دقيقة الحبيبات] 54[
. يتعلق االختراع الراهن بطريقة لنقل مواد صلبة دقيقة الحبيبات في مفاعل ممّيع الطبقة وأيضاً وحدة صناعية مطابقة   :الملخص ] 57[

، ويكون األنبوب المركزي )1(للمفاعل ) 7( إلى حجرة خلط) 3(واقترح إدخال غاز أو مخلوط غاز أول من األسفل خالل أنبوب مركزي 
ل سرعات الغاز للغاز أو مخلوط الغاز األول . تميـَّع بتزويد غاز تمييع )10(قة مميعة حلقية ثابتة محاطاً جزئياً على األقل بطب) 3( وُتـعدَّ

، في 100و 1بين ) 3(بحيث تكون أعداد فراود الجسيمية في األنبوب المركزي ) 10(باإلضافة إلى غاز التمييع للطبقة المميعة الحلقية 
 . 30و 0.3بين ) 7(وفي حجرة الخلط  2و 0.02بين ) 10( الطبقة المميعة الحلقية

 
      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002152: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40213/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3442/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المانيا         2002/12/23  10260738.9    
. د -3 مارتن هيرش،. د -2 جوشن فريتاج، -1:  المخترعون] 72[

 مايكل سترودر
، 02200،  ريهيتونتيونتاي 7 اوتوكمبو اويج،:   مالك البراءة] 73[

 ، فنلندااف أي إسبو 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/00; J8/18 ; J8/24 

 :المراجع ] 56[
- US 4795547 A ( SHELL OIL COMPANY) 03 
January 1989  

 
 
 
 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 طريقة ووحدة صناعية لنقل مواد صلبة دقيقة الحبيبات] 54[
. يتعلق االختراع الراهن بطريقة لنقل مواد صلبة دقيقة الحبيبات في مفاعل ممّيع الطبقة وأيضاً وحدة صناعية مطابقة   :الملخص ] 57[

، ويكون األنبوب المركزي )1(للمفاعل ) 7( إلى حجرة خلط) 3(واقترح إدخال غاز أو مخلوط غاز أول من األسفل خالل أنبوب مركزي 
ل سرعات الغاز للغاز أو مخلوط الغاز األول . تميـَّع بتزويد غاز تمييع )10(قة مميعة حلقية ثابتة محاطاً جزئياً على األقل بطب) 3( وُتـعدَّ

، في 100و 1بين ) 3(بحيث تكون أعداد فراود الجسيمية في األنبوب المركزي ) 10(باإلضافة إلى غاز التمييع للطبقة المميعة الحلقية 
 . 30و 0.3بين ) 7(وفي حجرة الخلط  2و 0.02بين ) 10( الطبقة المميعة الحلقية

 
      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002153GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40302/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12385/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2007/12/14     61/013,998        
 -3 ،كارلسون. جيمس جي -2 دين ويلبيرج، -1:  المخترعون] 72[

 دي كراندال. مايكل -5 وو ،. يونج كيه -4 كادوما،. إغناتيوس ايه
 باركسترات، .في. بيشلمبيرجر تكنولوجي  -1:  مالكو البراءة] 73[

ام إنوفيتيف  3 -2 ، هولندا،ذا هيج، جي جي  2514،  83-89
-55133، بول ستريت  33427 بي او بوكسبروبرتيز كومبني ، 

 أمريكا، مينيسوتا، 3427
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08K7/16, C08J7/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/0161515 A1 (JOZEF BICERANO) 12 
July 2007 
- US 2007/0066491 A1 (JOZEF BICERANO et al.) 
22 March 2007 
- US 2005/0124499 A1 (MADELINE P. 
SHINBACH et al.) 09 June 2005 

 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 مواد حشو دعمي واستخداماتها] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتركيبات تشتمل على قلب حشو دعمي له سطح خارجي وأجسام كروية بوليمرية دقيقة يتم ربطها   :الملخص ] 57[

وهذه التركيبات مفيدة، على سبيل المثال، في زيادة إنتاجية بئر حامل لغاز أو نفط  .بجزء على األقل من هذا السطح الخارجي
 .هيدروكربوني

 
 11: عدد األشكال      57 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002154: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36391/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2291/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/10/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   25/10/2001 01309081.6     
روبرت كلين  -2 يواخيم انزورجي، -1:  المخترعون] 72[

 روي ويدجاجا  -4 ادريانوس رينير بونت، -3 ناجلفورت،
، 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: F25J 1/00, 3/02, 3/06, 3/08; C10G 5/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2683158 A (BURNSIDE HARVEY E W et 
al.) 06 July 1954 
- US 4413153 A (GARWOOD WILLIAM E et al.) 
01 November 1983  
- US 6248794 B1 (GIESKES THOMAS) 19 June 
2001 
- EP 0269297 A (BRITISH PETROLEUM CO 
PLC) 01 June 1988  
- EP 0834046 A (SHELL INT RESEARCH) 08 
April 1998 
- WO 9732172 A (ELION WIVEKA JACOBA 
;KLEIN NAGELVOORT ROBERT (NL); VINK 
KORNELIS J) 04 September 1997 
- GB 2357140 A (KVAERNER OIL & GAS AS ) 
13 JUNE 2001  
- US 6225359 B1 ( KIBBY CHARLES L et al.) 01 
MAY 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عملية إلسالة الغاز الطبيعي وانتاج الهيدروكربونات] 54[
يتعلق االختراع الحالى بعملية لتحضير هيدروكربونات سائلة من خام تغذية هيدروكربونى خفيف بجانب عملية إلسالة    :الملخص ] 57[

تمرير الغاز الطبيعى عند ضغط اإلسالة خالل جانب الناتج من  (أ  ):وتشتمل عملية اإلسالة على الخطوات الخاصة بـ  .الغاز الطبيعى 
إدخال غاز تبريد مسيَّل بارد عند ضغط التبريد فى جانب التبريد من المبادل الحرارى األساسى مع  (ب  )المبادل الحرارى األساسى و 
بارد عند ضغط غاز التبريد فى جانب التبريد من المبادل الحرارى األساسى للحصول على غاز تبريد بخارى السماح بتبخير غاز التبريد ال

إزالة الغاز المسيَّل عند ضغط  (ج  )عند ضغط التبريد وإزالة غاز التبريد البخارى من جانب التبريد فى المبادل الحرارى األساسى و 
السماح بتمدد الغاز المسيل البارد حتى ضغط منخفض للحصول على المائع  (د   )ارى األساسى و اإلسالة من جانب الناتج فى المبادل الحر

سحب تيار  (ز  )سحب تيار ناتج سائل من الجزء السفلى من إناء الفصل و (و  )اإلمداد بالمائع الممدد إلى إناء فصل و (هـ  )الممدَّد و 
أو وقود فى  /كتغذية  و  (ز  )خال التيار الغازى الذى تم الحصول عليه فى الخطوة إد (ح  )غازى من الجزء العلوى من إناء الفصل و

وتشتمل تلك العملية الخاصة بتحضير الهيدروكربونات على تحويل خام التغذية .العملية الخاصة بتحضير الهيدروكربونات السائلة 
 .التخليق إلى هيدروكربونات سائلة الهيدروكربونى الخفيف إلى غاز تخليق ويلى ذلك التحويل الحفزى لغاز

 
     8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002154: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36391/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2291/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/10/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   25/10/2001 01309081.6     
روبرت كلين  -2 يواخيم انزورجي، -1:  المخترعون] 72[

 روي ويدجاجا  -4 ادريانوس رينير بونت، -3 ناجلفورت،
، 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: F25J 1/00, 3/02, 3/06, 3/08; C10G 5/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2683158 A (BURNSIDE HARVEY E W et 
al.) 06 July 1954 
- US 4413153 A (GARWOOD WILLIAM E et al.) 
01 November 1983  
- US 6248794 B1 (GIESKES THOMAS) 19 June 
2001 
- EP 0269297 A (BRITISH PETROLEUM CO 
PLC) 01 June 1988  
- EP 0834046 A (SHELL INT RESEARCH) 08 
April 1998 
- WO 9732172 A (ELION WIVEKA JACOBA 
;KLEIN NAGELVOORT ROBERT (NL); VINK 
KORNELIS J) 04 September 1997 
- GB 2357140 A (KVAERNER OIL & GAS AS ) 
13 JUNE 2001  
- US 6225359 B1 ( KIBBY CHARLES L et al.) 01 
MAY 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عملية إلسالة الغاز الطبيعي وانتاج الهيدروكربونات] 54[
يتعلق االختراع الحالى بعملية لتحضير هيدروكربونات سائلة من خام تغذية هيدروكربونى خفيف بجانب عملية إلسالة    :الملخص ] 57[

تمرير الغاز الطبيعى عند ضغط اإلسالة خالل جانب الناتج من  (أ  ):وتشتمل عملية اإلسالة على الخطوات الخاصة بـ  .الغاز الطبيعى 
إدخال غاز تبريد مسيَّل بارد عند ضغط التبريد فى جانب التبريد من المبادل الحرارى األساسى مع  (ب  )المبادل الحرارى األساسى و 
بارد عند ضغط غاز التبريد فى جانب التبريد من المبادل الحرارى األساسى للحصول على غاز تبريد بخارى السماح بتبخير غاز التبريد ال

إزالة الغاز المسيَّل عند ضغط  (ج  )عند ضغط التبريد وإزالة غاز التبريد البخارى من جانب التبريد فى المبادل الحرارى األساسى و 
السماح بتمدد الغاز المسيل البارد حتى ضغط منخفض للحصول على المائع  (د   )ارى األساسى و اإلسالة من جانب الناتج فى المبادل الحر

سحب تيار  (ز  )سحب تيار ناتج سائل من الجزء السفلى من إناء الفصل و (و  )اإلمداد بالمائع الممدد إلى إناء فصل و (هـ  )الممدَّد و 
أو وقود فى  /كتغذية  و  (ز  )خال التيار الغازى الذى تم الحصول عليه فى الخطوة إد (ح  )غازى من الجزء العلوى من إناء الفصل و

وتشتمل تلك العملية الخاصة بتحضير الهيدروكربونات على تحويل خام التغذية .العملية الخاصة بتحضير الهيدروكربونات السائلة 
 .التخليق إلى هيدروكربونات سائلة الهيدروكربونى الخفيف إلى غاز تخليق ويلى ذلك التحويل الحفزى لغاز

 
     8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002155: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36390/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2513/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/02/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 25/02/2002 02251279.2     
 ريتشارد هوج كالرك:   المخترع] 72[
، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر30 ،2596، ، كاريل فان بيلندتالن
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 45/58, 65/04, 65/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 02064711 A1 (SHEL et al.) 22 August 2002 
- WO  9723584 A1 (ESSO et al.) 03 July 1997 
- US 4832819 A (ESSO et al.) 23May 1989 
- WO 0011116 A1 (ESSO et al.) 02March  2000 
- WO 0014179 A1 (ESSO et al.) 16 March 2000 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة لتحضير زيت غاز مزال منه الشمع حفزيا أو مكون لمزج زيت الغاز] 54[
 :مزال منه الشمع بطريقة حفزية أو مكون لمزج زيت الغاز بواسطة )السوالر(طريقة لتحضير زيت الغاز    :الملخص ] 57[
 ؛تروبش -في وجود الهيدروجين لناتج فيشر) بهات أصلتكوين مشا(االيزومرة / التكسير في وجود الهيدروجين) أ(
إلى واحد على األقل أو أكثر من نواتج تقطير الوقود وناتج تقطير المادة األولية لتشكيل زيت الغاز ) أ(فصل الناتج من الخطوة ) ب(
 ؛)السوالر(
 ؛ و) ب(الحصول عليه من الخطوة  إزالة الشمع حفزيا من ناتج تقطير مادة التشكيل األولية لزيت الغاز الذي تم) ج(
 .بواسطة التقطير) ج(فصل زيت الغاز المزال منه الشمع حفزيا أو مكون مزج زيت الغاز من ناتج الخطوة ) د(
 

 1: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002156GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35460/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5095/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                    2004/09/02  60/606,619          
 أمريكا                    2004/09/02           60/606,653

 أمريكا                     2004/09/02       60/606,725    
 أمريكا               2004/09/02          60/606,689      

 أمريكا                2004/09/02              60/606,730 
 أمريكا                2004/11/29               60/631,327

  ،وايني سكوت ستراسر -2 ،بونيت جوبتا -1:  المخترعون] 72[
جيمس  -5 ،توماس يونج اليتفوت -4 ،مارسيل دي فريدي -3

 ،برينت االن تينانت -7 ،تشارلز هيلتون هيتشكوك -6 ،توماس تيدول
 -10 ،إيرنست ويليام ارنولد الثالث -9 لي رينولدز بارتين، -8

 -12 ،إريك جاكسون فوجيت -11 ،تشارلز ادوان سومنر االبن
أالن  -14 ،توماس إيرل وودرف -13 ،نهوارد وود جنكينز االب

 جورج ونديرز 
في، . ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس:  ك البراءةمال] 73[

، نوفو ليون، 66265توري بيسو ، ، 444ريكاردو مارجين رقم 
 مكسيكال
 العمار  إبراهيمسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 51/21, 51/235, 63/26 

 :المراجع ] 56[
- US 35339133A (JOlNT-STOCK COMPANY OF 
RESEARCH et al.) 25 October 1994 
- US 3839435 (MARUZEN OIL CO. LTD)  01 
October 1974 
- US 6565754Bl (CODIGNOLA, et al.) 20 May 
2003  
- US 6l94607B1 (JHUNG, et al.) 27 February 2001 
- US 6133470 A (BECK, et al.) 17 October 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر البوصافييحي : الفاحص 
 أكسدة طور سائل بتوزيع مادة تفاعل محسنة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية وجهاز محسنين إلجراء أكسدة الطور السائل لمركب قابل لألكسدة بمزيد من الفاعلية   :الملخص ] 57[

فقاعات يوفر تفاعالً فعاالً بدرجة عالية عند درجات حرارة يتم إجراء أكسدة الطور السائل المذكور في مفاعل عمود  .وبشكل أوفر اقتصاديا
زيلين ويكون المنتج من تفاعل األكسدة هو حمض تيريفثاليك الخام -عندما يكون المركب الذي تتم أكسدته هو بارا .منخفضة نسبياً 

(CTA) فإنه يمكن تنقية وفصل منتج ،CTA مكن استخدامها إذا ما تم تشكيل حمض المذكور بواسطة تقنيات أكثر وفراً اقتصاديا مما ي
CTA بواسطة عملية أكسدة تقليدية عند درجات حرارة مرتفعة. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002157GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35461/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6777/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2005/08/16       11/204,425         
 أمريكا               2006/07/28        11/495,810         

. فيليب ام -2 ،هودجينز. ليونارد تي -1:  المخترعون] 72[
    ،إيفيرسون. إيزاك كيه -4 ،كيرث. كرستوفر جيه -3 ،رولتشيجو

 كلوس . ستيفن دي -5
تر كليروو 5951جي ايه أوزمونيكس، انك :  مالك البراءة] 73[

 الوالت المتحدة االمريكيه، 55343مينسوتا ، مينيتونكا ،درايف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبرهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08G 69/46, 75/30; B01D 71/56, 71/82, 
69/12, 61/14, 67/00, 71/68 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/90223 A (OSMONICS INC ]US[; 
KURTH  CHRISTOPHER J ]US[; KLOOS 
STEVEN D ]US[;  PESC) 29 November 2001   
- GB 976392 A (GEVAERT PHOTO PROD NV) 
25 November 1964   
- US 5527524 A CTOMALIA DONALD A ]US[ 
ET AL) 18 June 1996   
- Evers R C et al.: Po1y-m-phenoxy1ene  
su1fonamides"  April 1967, J Polymer Science-
Polymer Xhem Pt A-1; Journal Od Plymer 
Science-Polymer Chemistry Part A-1 Apr 1967 
New York, Ny, United State, Vol. 5  
- Poslyakova O N et al.: “Chemical   Resistance Of 
Ultrafiltration Membranes”  Plast Massy; 
Plasticheskie Massy Jan-Feb 1995, No. 1 January 
1995   

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 أغشية وطرق تفيد في استخدامات المواد الكاوية] 54[
حالي بتوفير قوالب بوليمرية جديدة وطرق لتحضيرها، باإلضافة إلى طرق تنقية تيارات التغذية بالمادة يتعلق االختراع ال   :الملخص ] 57[

 .الكاوية باستخدام أغشية تشتمل على قوالب من البولي سلفوناميد
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 براءة اختراع ]12[
 0002158GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3572512: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  24/09/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11234/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2007/07/05      60/948,138       
 أمريكا                 2008/01/09       61/020,088       

       بليك،. جيمس إف -2 ،جوزيف بينكسيك -1:  المخترعون] 72[
. تيستيفن  -5 ،ميتشيل. ايان سي -4 كاالن،. نيكوالس سي -3

   روي زو، -8 دينجمينج زياو، -7 ،سبينسر. كيث ال -6 شالكتير،
. مارتين إف -11 جراهام،. جيمس ام -10 مايك ويلتش، -9

 سافينا. برايان إس -13 جن ليانج، -12 هينتيمان،
، والنت ستريت 3200، .آري بيوفارما انك -1 : مالكو البراءة] 73[

جينينتيك  -2 ، المتحدة االمريكيةالواليات  80301،كولورادو ،بولدر
- كاليفورنيا، ساوث سان فرانسيسكو،   يو دنا 1، .انك

 الواليات المتحدة االمريكية، 499094080
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D4 01/12, 403/12; A61K 31/517 

 :المراجع ] 56[
- EP 1803710 A1 (ASTELLAS PHARMA INC 
]JP[) 04 July 2007  
- US 2004/009968 A1 (BINCH HAYLEY ]GB[ et 
al.) 15 January 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 AKTمركبات بيريميديل سيكلو بنتان كمثبطات إلنزيم الكيناز البروتيني ] 54[
، التي تشتمل على مركبات صنوية ومتشاكالت متحللة ومزدوجات (I)يتعلق االختراع الحالي بتوفير مركبات لها الصيغة  :الملخص ] 57[

 تجاسم، وذوابات ونواتج أيض، وأمالح وعقاقير أولية منها مقبولة صيدالنياً 

N

N

N

R2aR2

N

R3
R1aR1

OG

NR4

R5

R5a

j

 
I            

ولعالج أمراض فرط تكاثر الخاليا مثل  AKTبات هذا االختراع كمثبطات إلنزيم الكيناز البروتيني ويتم أيضاً توفير طرق الستخدام مرك
 .السرطان
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002159: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36384/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10804/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال    14/05/2007 3560658     
 -3 جين روي،-بيير -2 كريستيان جونفيلي، -1:  المخترعون] 72[

 يانيك درويت
شيربروك  1188 الكان انترناشونال ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

 كندا، 2جي3ايه  3اتش ، كيوبيك، مونتريال، ستريت ويست
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.7: F27B 13/10; F27D 1/04 

 :المراجع ] 56[
- US 5683631 A (ZABREZNIK RODNEY 0 ]US[) 
04 November 1997 
- WO 2007/006962 A (PECHINEY ALUMINIUM 
]FR[; JONVILLE CHRISTIAN ]FR[; BIGOT 
JEAN ]FR[) 18 January 2007  
- DE 592117 C (KOPPERS CO INC) 01 February 
1934 
- US 4059885 A (OLDENGOJT HANS) 29 
November 1977 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 فرن حلقي يحتوي على تجاويف خبز بنسبة امتداد أفقية كبيرة وطريقة لخبز مواد كربونية فيه] 54[
، 3)ومجموعة من األجزاء المجوفة  (10)فُرج ممتدة  بمحور طولي يشتمل على (1)يتعلق االختراع الحالي بفرن حلقي    :الملخص ] 57[

موضوع عند طرف أول من كل  (41)موضوعة في غالف كل فُرجة بحيث تكون موازية للمحور الطولي، وجدار مستعرض طرفي أول  ('3
 (43)أو أكثر  وجدار مستعرض وسيط واحد (10)موضوع عند طرف ثاني من كل فُرجة  (42)وجدار مستعرض طرفي ثاني  (10)فُرجة 

لرص مواد  (10)داخل الفُرج  (2)تُشكل األجزاء المجوفة والجدران المستعرضة تجاويف خبز  .موضوع بين الطرفين األول والثاني
 .مرة 15بـ  Wpالمذكور عن العرض المذكور  Lp، ويزيد الطول Wpويبلغ عرضها  Lpيبلغ طول تجاويف الخبز  .كربونية فيه
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002160: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36393/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6549/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         12/07/2005 0507455     
 كريستيان جونفيل  -2 جين بيجوت، -1:  المخترعون] 72[
بليس دو شانسيلير  7الومنيوم بيشيني ، :  مالك البراءة] 73[

افرنس،باريس ، سيدكس  16،  75218، اديناوير   
  
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01N 27/02 

 : المراجع] 56[
- US 5277580 A(MISKOLCZI, JR, et al.) 11 
January 1994 
- EPO 727630 A (NORTH AMERICAN 
REFRACTORIES COMPANY) 21 August 1996 
- FR 2724714 A (RIEDHAMMER G,MBH UNO 
CO KG) 22 March 1996 
- GB 671391 A (CARBLOX LIMITED) 07 May 
1952 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 أفران حلقية مزودة بوصالت تمدد محسنة وأنواع من الطوب مصممة لبنائها] 54[
يتعلق اإلختراع الحالى بأفران حلقية والتى يتكون فيها حاجزاً داخلياً واحداً على األقل بواسطة مجموعة من الطوب    :الملخص ] 57[

يتم وضعهما أعلى أو أسفل طوبة  (ب15)وطوبة حرارية ثانية  (أ15)المصنوع من مادة حرارية شاملة على األقل طوبة حرارية أولى 
، والتى يكون فيها للطوبة األولى (J)بعرض  (14، 13)وتنفصل إحداهما عن األخرى بواسطة حيز فراغ فاصل  (جـ15)حرارية ثالثة 

 (جـ15)، ويكون للطوبة الثالثة (جـ15)على واجهة تجميعتها المقابلة للطوبة الثالثة  (د َ 158د، 158)تجويف واحد على األقل  (أ15)
، حيث يتم إدخال البروز فى التجويف، ويكون (أ15)على واجهة تجميعتها المقابلة للطوبة األولى  (د َ 155د، 155)بروزاً واحداً على األقل 

فى نفس اإلتجاه، ويتم  (د155)مذكور للبروز األول ال (B)فى اإلتجاه الطولىِّ للحاجز أكبر من البعد  (د158)للتجويف المذكور  (E)البعد 
يجعل  .(14، 13)المجاورة للحيز الفاصل المذكور  (152)من الواجهة الطرفية  (Se)على مسافة محددة  (د158)وضع التجويف المذكور 

، وذلك أثناء اإلختراع أن يكون من الممكن لطوبات معينة أن تنزلق كل منها فوق األخرى، مع المحافظة على تماسك وصالدة الحاجز
 .حدوث الحركات بسبب تمدد وإنكماش الطوبات

 
 7: عدد األشكال      32 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002160: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36393/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6549/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         12/07/2005 0507455     
 كريستيان جونفيل  -2 جين بيجوت، -1:  المخترعون] 72[
بليس دو شانسيلير  7الومنيوم بيشيني ، :  مالك البراءة] 73[

افرنس،باريس ، سيدكس  16،  75218، اديناوير   
  
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01N 27/02 

 : المراجع] 56[
- US 5277580 A(MISKOLCZI, JR, et al.) 11 
January 1994 
- EPO 727630 A (NORTH AMERICAN 
REFRACTORIES COMPANY) 21 August 1996 
- FR 2724714 A (RIEDHAMMER G,MBH UNO 
CO KG) 22 March 1996 
- GB 671391 A (CARBLOX LIMITED) 07 May 
1952 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 أفران حلقية مزودة بوصالت تمدد محسنة وأنواع من الطوب مصممة لبنائها] 54[
يتعلق اإلختراع الحالى بأفران حلقية والتى يتكون فيها حاجزاً داخلياً واحداً على األقل بواسطة مجموعة من الطوب    :الملخص ] 57[

يتم وضعهما أعلى أو أسفل طوبة  (ب15)وطوبة حرارية ثانية  (أ15)المصنوع من مادة حرارية شاملة على األقل طوبة حرارية أولى 
، والتى يكون فيها للطوبة األولى (J)بعرض  (14، 13)وتنفصل إحداهما عن األخرى بواسطة حيز فراغ فاصل  (جـ15)حرارية ثالثة 

 (جـ15)، ويكون للطوبة الثالثة (جـ15)على واجهة تجميعتها المقابلة للطوبة الثالثة  (د َ 158د، 158)تجويف واحد على األقل  (أ15)
، حيث يتم إدخال البروز فى التجويف، ويكون (أ15)على واجهة تجميعتها المقابلة للطوبة األولى  (د َ 155د، 155)بروزاً واحداً على األقل 

فى نفس اإلتجاه، ويتم  (د155)مذكور للبروز األول ال (B)فى اإلتجاه الطولىِّ للحاجز أكبر من البعد  (د158)للتجويف المذكور  (E)البعد 
يجعل  .(14، 13)المجاورة للحيز الفاصل المذكور  (152)من الواجهة الطرفية  (Se)على مسافة محددة  (د158)وضع التجويف المذكور 

، وذلك أثناء اإلختراع أن يكون من الممكن لطوبات معينة أن تنزلق كل منها فوق األخرى، مع المحافظة على تماسك وصالدة الحاجز
 .حدوث الحركات بسبب تمدد وإنكماش الطوبات

 
 7: عدد األشكال      32 :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[
 GC 0002161: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36398/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/4022/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/11/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         24/11/2003 0313725     
 الين فان اكير -2 باتريك ديليسكلوس، -1:  المخترعون] 72[
 59790رو تشاالنت  100، . ال. سي. إي:   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، رونشين
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66C 1/66; C25C 3/10 

 :المراجع ] 56[
- FR 1526187 A (DENTAND) 24 May 1968 
- US 2940791 A (VICTOR REINHARDT 
GERARD, LORENSON ALDO AND 
PERTUISET NOEL) 15 14 June 1960 
- EP 1101726 A (REEL) 23 May 2001 
- CH 647819 A (SCHWEIZERISCH 
ALUMINIUMA) 15 February 1985 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وسيلة لتداول وعاء إلكتروليتي إلنتاج األلومنيوم] 54[
تم تصميمه إلنتاج األلومنيوم بالتحليل  (11)لتداول وعاء خلية إلكتروليتية  (300)يتعلق االختراع الحالي بوسيلة     :الملخص ] 57[

يمتد على األقل فوق  (ب14أ ، 14)طح له س (12)يأخذ الوعاء شكالً مستطيالً ويشتمل على غالف من الصلب  .الكهربائي لمغطس مصهور
مصممة  (301َ،  301)طبقاً لالختراع على وسـيلة واحدة على األقل  (300)تشتمل وسيلة التداول  .للوعاء (ب17أ ، 17)األجناب الطويلة 

موزعة بحيث  (320)مزود بمجموعة من وسائل التثبيت  (310)وتشتمل على إطار  (20)إلمكانية القبض بواسطة وحدة رفع وتداول 
طبقاً  (300)وتمكن وسيلة التداول  .في مجموعة من المواضع المحددة (12)مع غالف الوعاء  (310)تؤدي إلى التثبيت الجيد لإلطار 

داخل حدود معينة مسـموح بها عند تعليقة  (11)الخاص بالوعـاء  (12)لالختراع من إجراء الصيانة في حالة وجود أي تشوه في الغالف 
 .(20)طة وحدة الرفع والتداول بواسـ

 
 5: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002162: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36399/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/4004/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/11/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         18/11/2003 446 0313     
 بيرنارد بورجيس :   المخترع] 72[
 59790، شارع شالون ، 100،  .ال. سي. إي:   مالك البراءة] 73[

 ، فرنسارونشان
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16B 7/00; F16L 21/06 

 :المراجع ] 56[
- FR 2499644 A (PICHON JOSEPH) 1-9 13 August 1982 
- FR 1107422 A (MENGERINGHAUSEN, MAX) 30 
December 1955 
- GB 300037 A (JAMES BRIGHOUSE) 08 November 1928 
- US 5427468 A (MUELLENBERG RALPH) 27 June 1995 
- FR 641446 A (PETIT, ARTHUR) 03 August 1928 
- FR 2516607 A (KLEIN SCHANZLIN &BECKER AG) 20 
May 1983 
- EPA 539955 A (TOGO SEISAKUSHO KK) 05 May 1993 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 نظام من أجل توصيل عمودين في النقل] 54[
 ·:، حيث(2و  1)يتعلق االختراع الراهن بنظام توصيل ميكانيكي وكهربائي بين نهايتي عمودين متحدي المحور تقريباً    :الملخص ] 57[

تكون النهايات المذكورة موصولة داخل  ·،(9و  18؛ 8و  17)قريب من امتداد نهاية محوري  (12، 11)تتألف كل نهاية عمود من أخدود 
مسند حلقي  -، ذو شكل ُمكمل لشكل األخدود في العمود األول، بدون وجود أي فراغ بينهما،(13)مسند حلقي أول  -:مزود بِـ (10)رابط 
والذي سيحتوي نهايات األعمدة  (16)تجويف  -في العمود الثاني ولكن بوجود فراغ، (12)، ذو شكل ُمكمل لشكل األخدود (14)ثاني 

تبقى  ؛)(9و  18؛ 8و  17)المذكور والذي يكون االرتفاع المحوري له أعلى من مجموع االرتفاعات المحورية المتدادات النهاية المحورية 
بسبب وسائل توصيل المرنة لكال العمودين على اتصال ميكانيكي وكهربائي دائم  (9و  18؛ 8و  (17)امتدادات النهاية المحورية المتطابقة 

(7). 
 

 2: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002163: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35462/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/9970/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

US2007/001416 18/01/2007      المكتب الدولي 
. رونالد إي -2 ماجنوس فرانسون، -كارل  -1:  المخترعون] 72[

 تشيري 
، بيليير بفلد. هاليبورتون إنيرجي سيرفيسز انك:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 77072، تكساس، هوستون
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0132131 A1 (FLEURY et al.) 22 June 
2006 
- US 4743854 A (Vinegar et al.) 10 May 1988 
- US 2006/0290350 A1 (HURSAN et al.) 28 
December 2006 
- US 2005/0030021 A1 (PRAMMER et al.) 10 
February 2005 
- US 2004/0196038 A1 (KRUSPE et al.) 07 October 
2004 
- US 6545471 B2 (WOLLIN) 08 April 2003 
- US 2006/0055403 A1 (FREEDMAN) 16 March 
2006 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 قلب متزامن لفترة التراخي] 54[
طريقة، من أجل الحصول على بيانات بصمة لمائع تمثل مجموعة في بعض النماذج، يمكن تشغيل جهاز وأنظمة، وكذلك    :الملخص ] 57[

من تسلسالت صدى رنين نووي مغناطيسي مرتبطة بالموائع الموجودة في المادة، وفي نفس الوقت قلب مجموعة من نماذج فترة التراخي 
ذج فترة التراخي مرتبطة بالموائع التي وقد تكون نما .لتوفير نتائج معكوسة، وكذلك تحديد خواص المائع باستخدام النتائج المعكوسة

 .T2إلى فترات التراخي  T1 تستخدم بيانات بصمة المائع بعد تقييد نسب فترات التراخي 
 

 8: عدد األشكال      41 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002164GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35834/12 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10289/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/03/08           11/715,564      
 بروس روجر دي بريون :  المخترع] 72[
في، . ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس:  مالك البراءة] 73[

، نوفو ليون، 66265توري بيسو ، ، 444ريكاردو مارجين رقم 
 مكسيكال
 
 
 العمار  إبرهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08G 63/78 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/104203 A1 (TAM THOMAS Y-T ]US[ 
et al.) 05 June 2003  
- GB 1 277 376 A (SCHNARZA CHEMIEFASER 
]DE[) 14 June 1972 
- Database Caplus ]Online[ Chemical Abstract 
Sevice, Columbus, Ohio, Us; Ekivina N.I.; 
Tsyurupa N., N.: "Structure formation in 
terephthalic acid pastes" 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 نظام إلنتاج بوليستر يستخدم عجينة ساخنة في منطقة أسترة] 54[
عن طريق  نظام أسترة يستخدم عمود تقطير الستخالص الكحول الذي يتم يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج بوليستر   :الملخص ] 57[

إنتاجه من منطقة األسترة ومن ثم استخدام الكحول المستخلص في تكوين خميرة، والتي يتم إعادة تدويرها مرة أخرى لمنطقة األسترة مع 
  .القليل من التبريد أو بدون تبريد

 
 1: ال عدد األشك     38 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002164GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35834/12 :رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10289/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/03/08           11/715,564      
 بروس روجر دي بريون :  المخترع] 72[
في، . ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس:  مالك البراءة] 73[

، نوفو ليون، 66265توري بيسو ، ، 444ريكاردو مارجين رقم 
 مكسيكال
 
 
 العمار  إبرهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08G 63/78 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/104203 A1 (TAM THOMAS Y-T ]US[ 
et al.) 05 June 2003  
- GB 1 277 376 A (SCHNARZA CHEMIEFASER 
]DE[) 14 June 1972 
- Database Caplus ]Online[ Chemical Abstract 
Sevice, Columbus, Ohio, Us; Ekivina N.I.; 
Tsyurupa N., N.: "Structure formation in 
terephthalic acid pastes" 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 نظام إلنتاج بوليستر يستخدم عجينة ساخنة في منطقة أسترة] 54[
عن طريق  نظام أسترة يستخدم عمود تقطير الستخالص الكحول الذي يتم يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج بوليستر   :الملخص ] 57[

إنتاجه من منطقة األسترة ومن ثم استخدام الكحول المستخلص في تكوين خميرة، والتي يتم إعادة تدويرها مرة أخرى لمنطقة األسترة مع 
  .القليل من التبريد أو بدون تبريد

 
 1: ال عدد األشك     38 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002165GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40152/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14638/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 المكتب الدولي              2009/02/11          200900078       
 أسبانيا                  2008/11/06       200803177       

 اسكينسيو زوبيلديا جورجيو:  المخترع] 72[
 1 - 22 الريا. بو زوبيلديا جورجيو، اسكينسيو  : مالك البراءة] 73[

 ، إسبانياقويبوزوكا، 1038، فيالبونا،ديريتشا
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A47C 21\02 

 :المراجع ] 56[
- US 7191479 B1 (CHENG) 20 March 2007  
- US 4305167 A (BARGADOS) 15 December 1981 
- US 4441222 A (TASCARELLA) 10 April 1984  

 
 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 سرير آلي لتسوية أغطية السرير الخاصة به بطريقة آلية] 54[
يضم في كل جانب مسار  شبه (1) يتعلق االختراع الحالي بسرير آلي لتسوية أغطية السرير آلياً، حيث يشتمل على هيكل  :الملخص ] 57[

 تقوم بتسوية المالءة العلوية   (10)وبكرة دك  (7) ، والذي أثناء تحركه ينشط عارضة الربط (3)يتحرك بطوله مزالق عائم  (2) منحرف
التي يتم تزويدها  (13)في االتجاه الطولي والعرضي من الجزء الخلفي للسرير إلى مقدمة السرير، بما يتركها على المالءة السفلية  (12)

، هناك (20)وعند مقدمة السرير بواسطة كل من المخدات  (أ11)مرنة من نوع فيلكرو لتثبيتها على كيس المرتبة بوسيلة تثبيت عملية 
قادر على التحرك في اتجاه صاعد وهابط، حيث تدور عليه صينية، بما يؤدي إلى تسوية وتمليس  (ب22)عليه جسم محمول  (22)هيكل 

 ).12( مالءة العلويةكيس المخدة أو المخدة نفسها، لتستقر على ال
 

 12: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002166GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40226/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5548/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا               2004/12/22       102004061773.2 
بيرند  -3 ،أرمين ديفنباشر -2 ،برونو سيدر -1:  المخترعون] 72[

ميخائيل  -6توماس وولتـر  -5 ،فولكر اسشليفيك -4 ،جيربر
 اولريخ هامون  -8 ،وولفجانج اسشنيدر -7 ،بليكسكميت

، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،  :  مالك البراءة] 73[
 لـودويجشافين، ألمانيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة  ناصر علي:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 3/32 

 :المراجع ] 56[
- US 4976823 A (DAVIS et al.) 11 December 1990  
- US 2341091 A (GLITSCH HANS C) 8. February 
1944  
- EP 0856343 A (NIPPON SHOKUBAI CO LTD) 
05 August 1998   
- GB 606870 A (HANS CARL GLITSCH; FRITZ 
WILLIAM GLITSCH, JR) 20 August 1948  
- US 2619337 A (BLAZER CHARLES W) 25 
November 1952    
- DE 19530291 A1 (BASF AG 67063 
LUDNIGSHAFEN DE) 20 February 1997   
- EP 1500418 A (AIR PRODUCTS AND  
CHEMICALS INC) 2 January 2005   
- US 2931469 A (IGLEHART RICHARD 
LANNERT et al.) 5 April 1960 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 عامود صينية وطريقة للتحول الكتلي في عامود صينية] 54[
 :تشتمل على tray column يتعلق االختراع بعامود صينية    :الملخص ] 57[

 ، column traysصواني عامود  - 
 أو أكثر مرتبتين على الجانب السفلي من صواني العامود وتدعمهم و support دعامتين   -

حيث تكون الوصالت الثالثية المجاري   من أجل صواني العامود على الجدار الداخلي من عامود الصينية، bearing ring حلقة محمل  – 
 .لجدار العامود الداخلي ولحلقة المحمل وللدعامة محمية بواسطة قواطع في حلقة المحمل

 
 3: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002167GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40187/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2682/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/05/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2002/05/31          10/160,311       
 -3 ،بويل. بروس دبليو -2 ،جاكويز جوندت -1:  المخترعون] 72[

 راجهو مادهافان 
بيرفيالجيز الكترونيكوس سيرفيسيوس دي :  مالك البراءة] 73[

، تورتوال. رود تاون، 71ب .ص .كرايجموير تشامبرز ،.ايه. اس
 الجزر العذراء البريطانيه

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/02, 47/12; F16L 25/01 

 :المراجع ] 56[
- WO 0206716 A (NOVATEK ENGINEERING 
INC ]US[) 24 January 2002  
- RU 2040691 A (KONOVALOV SERGEJ F 
]RU[; DEVID DZHORDZH) MORGAN ]GB[; 
POLUNIN ANDREJ B ]RU[) 25 July 1995 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وصلة أنبوبية ذات أسالك تتضمن قوارن حاثة لحلقة التيار] 54[
كمكون من حبل أنابيب ذات أسالك لغرض يتعلق االختراع الحالي بوصلة أنبوبية متينة ذات أسالك منخفضة الفقد تصلح    :الملخص ] 57[

إرسال بيانات قياس إلى محطة سطحية من مواقع في ثقب الحفر في عمليات آبار البترول وحفر آبار البترول، وتحد الطبقات ذات قدرة على 
الفقد في التدفق عند كل قارنة التوصيل من الفقد في طاقة اإلشارة بطول حبل أنابيب الحفر عن طريق الحد من الفقد في المقاومة النوعية و

حاثة، وتكون الوصلة األنبوبية المتينة ذات األسالك، حيث أنها تبقى في حالة تشغيل في وجود فجوات في الطبقة ذات قدرة على التوصيل، 
ملولب، وتتضمن الوصلة األنبوبية ذات أسالك جذع عمود أنبوبي مطول له قطر داخلي  محوري وطرف صندوقي ملولب وطرف مدبب 

ويكون ملف حلقي أول، يتم تركيبة بثبات على الطرف الصندوقي محاط جزئياً بطبقة أولى منخفضة اإلنفاذية ولها قدرة عالية على 
التوصيل، ويكون ملف حلقي ثاني يتم تركيبه بشكل ثابت على الطرف المدبب محاط جزئياً بطبقة ثانية منخفضة اإلنفاذية ولها قدرة عالية 

يل، بحيث أنه حين يقترن الطرف الصندوقي من الوصلة األنبوبية األولى ذات أسالك لغرض التشغيل مع الطرف المدبب من على التوص
كال الوصلة األنبوبية الثانية ذات أسالك، فإن الطبقتين األولى والثانية الالتي تكون منخفضة اإلنفاذية وذات قدرة عالية على التوصيل، تش

ر حلقي يحيط بالملف الحلقي األول من الوصلة األنبوبية األولى ذات األسالك والملف الحلقي الثاني من الوصلة جزء على األقل من مسا
 .األنبوبية الثانية ذات األسالك، وتقترن لفات الملفين األول والثاني من الوصلة األنبوبية ذات األسالك عن طريق الكهرباء

 
 18:  عدد األشكال     24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002168GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40189/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8745/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أسبانيا               2006/07/21          200601952      
ارسوال هارتادو  -2 ،إنماكوالدا لوبيز دياز -1:  المخترعون] 72[

 مورينو 
ميقويل ، ارسوال هارتادو مورينو -1:  مالكو البراءة] 73[

إنماكوالدا لوبيز  -2 إسبانيا،،  روزيندال،28600، 48، هيرنانديز
 ، إسبانيا نافالكارنيرو،28600، 48، ميقويل هيرنانديزدياز ، 

 
 
 
 
 
 
 العمار سليمان إبراهيم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:  A63B 23/08; B60N 2/44 

 :المراجع ] 56[
-ES 1052526 U (CREACIONES FRASODO S L) 
16 December 2002  
- NL 1020134 C1 (VELZEN FOKKE VAN; 
VELZEN-KONING JOSEPHINA WILHEL) 10 
September 2003 
- GR 1004923 B1 (FORTAS THOMAS 
LAZAROU) 28 June 2005  
- US 2003064864 Al (TANG et al.) 03 April 2003  
- US 4422635 A (HEROD et al.) 27 December 1983  
- GB 2380688 A (WELLS AMANDA JANE) 16 
April 2003  
- GB 2404346 A (J J ORTHOPAEDIC 
DEVELOPMENTS L) 02 February 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز تمرين لمركبات نقل الركاب] 54[
يدور حول الجسم االسطواني  (7)، و  (6)له مجموعتين من وصالت تمديد أنبوبية  (5)يتعلق االختراع الحالي بجسم    :الملخص ] 57[

بينما تدعم وصلة التمديد األنبوبية السفلية  (10)ليعمل كقاعدة لدواسة  (7)من وصلة التمديد األنبوبية العلوية  (9)يمتد لوح  .المذكور(5)
عند نهايتهما  (6)السفلية و  (7)وتلتصق  وصلتا التمديد ،  العلوية  . (10)الوسط المرن الذي يقاوم الضغط المبذول على الدواسة   (6)

وتشتمل الدواسة على آلية  . (8)وتسلط الضغط على الزنبرك الهيدروليكي  (9)التي تستقر على مقدمة اللوح  (10)أسفل قاعدة الدواسة  
بالداخل وفي نهايته  (2)به زنبرك حلزوني  (1)بقضيب متداخل األجزاء  (5)يرتبط الجسم  المذكور   .عند المؤخرة مما يسمح بطيها (11)

 .(4)تنتهي بوصالت تمديد منحنية  (3)قضبان عمودية 
 

 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002168GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40189/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8745/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أسبانيا               2006/07/21          200601952      
ارسوال هارتادو  -2 ،إنماكوالدا لوبيز دياز -1:  المخترعون] 72[

 مورينو 
ميقويل ، ارسوال هارتادو مورينو -1:  مالكو البراءة] 73[

إنماكوالدا لوبيز  -2 إسبانيا،،  روزيندال،28600، 48، هيرنانديز
 ، إسبانيا نافالكارنيرو،28600، 48، ميقويل هيرنانديزدياز ، 

 
 
 
 
 
 
 العمار سليمان إبراهيم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:  A63B 23/08; B60N 2/44 

 :المراجع ] 56[
-ES 1052526 U (CREACIONES FRASODO S L) 
16 December 2002  
- NL 1020134 C1 (VELZEN FOKKE VAN; 
VELZEN-KONING JOSEPHINA WILHEL) 10 
September 2003 
- GR 1004923 B1 (FORTAS THOMAS 
LAZAROU) 28 June 2005  
- US 2003064864 Al (TANG et al.) 03 April 2003  
- US 4422635 A (HEROD et al.) 27 December 1983  
- GB 2380688 A (WELLS AMANDA JANE) 16 
April 2003  
- GB 2404346 A (J J ORTHOPAEDIC 
DEVELOPMENTS L) 02 February 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز تمرين لمركبات نقل الركاب] 54[
يدور حول الجسم االسطواني  (7)، و  (6)له مجموعتين من وصالت تمديد أنبوبية  (5)يتعلق االختراع الحالي بجسم    :الملخص ] 57[

بينما تدعم وصلة التمديد األنبوبية السفلية  (10)ليعمل كقاعدة لدواسة  (7)من وصلة التمديد األنبوبية العلوية  (9)يمتد لوح  .المذكور(5)
عند نهايتهما  (6)السفلية و  (7)وتلتصق  وصلتا التمديد ،  العلوية  . (10)الوسط المرن الذي يقاوم الضغط المبذول على الدواسة   (6)

وتشتمل الدواسة على آلية  . (8)وتسلط الضغط على الزنبرك الهيدروليكي  (9)التي تستقر على مقدمة اللوح  (10)أسفل قاعدة الدواسة  
بالداخل وفي نهايته  (2)به زنبرك حلزوني  (1)بقضيب متداخل األجزاء  (5)يرتبط الجسم  المذكور   .عند المؤخرة مما يسمح بطيها (11)

 .(4)تنتهي بوصالت تمديد منحنية  (3)قضبان عمودية 
 

 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002169: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36385/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11099/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          02/08/2007 756920     
 كريستوف جاوسين:  المخترع] 72[
 ،بيرليوزريو هيكتور ، 14كريستوف جاوسين، :  مالك البراءة] 73[
 ، فرنسابيلفورت،  90000، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:B62D53/00; B60K6/00, 6/48; B60P1/64, 
3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/079568 A1 (BELL DALE K ]US[ et al.) 
29 Apri 1 2004 
- US 2006/116797 A1 (MORAN BRIAN D ]US[) 01 
June 2006 
- CA2 457 216 A1 (LECLERC GAETAN RCA[ ) 
07 August 2004 
- FR 2 583 683 A (MAN NUTZFAHRZEUGE 
GMBH . ]DE[) 26 December 1986 
- Anonyme: KalmaF helps develop a hybrid 
terminal tractor for US West Coast ports 
KALMAR NEWS Arckive, ]Online[ XP002471429 
Retrieved from the Internet: 
URL:http://www.kalmarind.com/show.php?id=l 
039828> ]retrieved on 28 February 2008[ the 
whole document 

 فهد محمد الباكر: لفاحص ا
 مركبة نظيفة ذاتية الدفع للنقل الثقيل، للعمل بالتحديد فى الموانى] 54[
نظيفة ذاتية الدفع للنقل الثقيل، وبالتحديد للعمل فى الموانى، مزودة بوسائل للدحرجة  1يتعلق اإلختراع الحالى بمركبة    :الملخص ] 57[

مصممة لسحب أو لجر شاحنة واحدة أو  6، ووسائل أساسية للتقارن  5وسيلة تدوير وتشغيل  ومصممة للتشغيل بواسطة 4على األرض 
تكون  1إنها تتميز بواسطة الحقيقة التى مؤداها أن المركبة المذكورة .3لكى يتم نقل البضائع والحموالت المختلفة  7أكثر من الشاحنات 

ذات وزن معين، وذات  7سحب أو الجر تحت تأثير فعل حمل قاطرة من الشاحنات يتم تصميمها ليتم ال 51ذات وسيلة تدوير وتشغيل أولى 
ل للقاطرة المذكورة من الشاحنات  52وسيلة تدوير وتشغيل ثانية على األقل  كما يتعلق اإلختراع .7يتم تصميمها إلجراء سحب غير ُمحمَّ

 .أيضاً بإجراءات إستخدام مثل هذه المركبة
 

 2: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002170GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3583512: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 /292012/09: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9023/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[
 P2006-245255    2006/09/11          اليابان 
 ماسايوشي نيتا :  المخترع] 72[
،  1-27سوميتومو كيميكال كومباني ، ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 اليابان، 8260-104طوكيو ، كو-تشو، كوم-2شينكاوا 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A01N 53/00, 37/18, 25/10, 25/08; A01P 
17/00; C08J 3/20 

 :المراجع ] 56[
- WO 03o68855 A1(THE 54 GROUP, LTD., et al.) 
  21 August 2003  
- WO 98073182 A2 (BATTELLE MEMORIAL 
INSTITUTE, et al.) 26 February 1998   
-US 6852328B1 (BATTELLE E MEMORIAL 
INSTITUTE K1-53)  08 February 2005 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة لتحضير حبوب راتنج يحتوي على مركب طارد للحشرات] 54[
الفقد في  يتعلق االختراع بطريقة لتحضير حبوب راتنج يحتوي على مركب طارد للحشرات بتركيز مرغوب، بواسطة تقليل :الملخص ] 57[

ويتعلق االختراع بطريقة لتحضير حبوب  .المركب الطارد للحشرات خالل تحضير حبوب الراتج الذي يحتوي على المركب الطارد للحشرات
  :راتنج يحتوي على مركب طارد للحشرات، وتشتمل الطريقة المذكورة على خطوات

بة بمركب طارد للحشرات مع راتنج أس بحيث تكون نسبة الجسيمات  (1)اسه إيثيلين يفي بالشرط التالي خلط جسيمات مسامية ُمشرَّ
بة بالمركب الطارد للحشرات المذكور من  /بالوزن %60إلى  20الراتنج المذكور الذي أساسه إيثيلين من  /المسامية المذكورة المشرَّ

 بالوزن، %80إلى  40%
لتركيبة على شكل جدائل، وتقطيع الجدائل إلى حبوب من الراتنج الذي يحتوي والعجن بالصهر للتركيبة الناتجة بباثق ثنائي اللولب، وبثق ا 

 على المركب الطارد للحشرات،
 η1حصرياً، وبها  3حصرياً إلى  1.8تكون من  (η2/η1)المذكور للراتنج المذكور الذي أساسه إيثيلين هو أن نسبة  (1)حيث أن الشرط  

تكون  η2، مقاسة بمقياس إنسيابية شعري، و 1-ث 120م وعند معدل قص  200ْإيثيلين عند تكون لزوجة مصهور الراتنج الذي أساسه 
 .-1ث 1200م وعند معدل قص  200ْلزوجة المصهور له عند 

 
     1 :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.

161نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002170GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3583512: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 /292012/09: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9023/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[
 P2006-245255    2006/09/11          اليابان 
 ماسايوشي نيتا :  المخترع] 72[
،  1-27سوميتومو كيميكال كومباني ، ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 اليابان، 8260-104طوكيو ، كو-تشو، كوم-2شينكاوا 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A01N 53/00, 37/18, 25/10, 25/08; A01P 
17/00; C08J 3/20 

 :المراجع ] 56[
- WO 03o68855 A1(THE 54 GROUP, LTD., et al.) 
  21 August 2003  
- WO 98073182 A2 (BATTELLE MEMORIAL 
INSTITUTE, et al.) 26 February 1998   
-US 6852328B1 (BATTELLE E MEMORIAL 
INSTITUTE K1-53)  08 February 2005 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة لتحضير حبوب راتنج يحتوي على مركب طارد للحشرات] 54[
الفقد في  يتعلق االختراع بطريقة لتحضير حبوب راتنج يحتوي على مركب طارد للحشرات بتركيز مرغوب، بواسطة تقليل :الملخص ] 57[

ويتعلق االختراع بطريقة لتحضير حبوب  .المركب الطارد للحشرات خالل تحضير حبوب الراتج الذي يحتوي على المركب الطارد للحشرات
  :راتنج يحتوي على مركب طارد للحشرات، وتشتمل الطريقة المذكورة على خطوات

بة بمركب طارد للحشرات مع راتنج أس بحيث تكون نسبة الجسيمات  (1)اسه إيثيلين يفي بالشرط التالي خلط جسيمات مسامية ُمشرَّ
بة بالمركب الطارد للحشرات المذكور من  /بالوزن %60إلى  20الراتنج المذكور الذي أساسه إيثيلين من  /المسامية المذكورة المشرَّ

 بالوزن، %80إلى  40%
لتركيبة على شكل جدائل، وتقطيع الجدائل إلى حبوب من الراتنج الذي يحتوي والعجن بالصهر للتركيبة الناتجة بباثق ثنائي اللولب، وبثق ا 

 على المركب الطارد للحشرات،
 η1حصرياً، وبها  3حصرياً إلى  1.8تكون من  (η2/η1)المذكور للراتنج المذكور الذي أساسه إيثيلين هو أن نسبة  (1)حيث أن الشرط  

تكون  η2، مقاسة بمقياس إنسيابية شعري، و 1-ث 120م وعند معدل قص  200ْإيثيلين عند تكون لزوجة مصهور الراتنج الذي أساسه 
 .-1ث 1200م وعند معدل قص  200ْلزوجة المصهور له عند 

 
     1 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002171GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40190/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9271/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[

 المكتب األوروبي           2006/10/19        2006122616.3    
 ،كارل هاب -3 ،ريتو بيك -2 ،جريجور هاب -1:  المخترعون] 72[
 كورنل فيوجليستالر  -4
 8932، 4انتير فيسكباتشستريس ، هاوا ايه جي:  مالك البراءة] 73[

 سويسرا، ميتمينستيتن
 
 
 
 
 العمار  مإبراهي سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E05D 15/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0940542 A2 (KLEIN IBERICA SA) 08 
September 1999 
- EP 0818598 A1 (HAWAAG) 14 January 1998  
- EP 1705326 A2 (P3W INVEST B.V) 27 
September 2006  
 - US 5606826 A (CALHOUN, BURTON B) 04 
March 1997  
- EP 0956799 A2 (DORMA GMBH & CO. K.G) 
17 November 1999  
- CN 2500768 Y (JIANG, HAOLIAN) 17 July 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وسيلة بحاضن لتثبيت ألواح وعنصر فصل] 54[
مثل  (12)، وبالتحديد لوح زجاجي، ويتضمن الحاضن عنصر متحرك واحد على األقل (4)يعمل على تثبيت اللوح  (1)يتعلق االختراع بحاضن  :الملخص ] 57[

 (3111)أو محمول على سطح متحرك  (1201)يتم تثبيته بعنصر مغناطيسي مناظر واحد على األقل  (120)أو عنصر منزلق /و (12)أو العجلة  (1200)المغناطيس 
، (ب31أ، 31)وواحد أو اثنين من األجزاء الجانبية  (32)الذي يتضمن الجزء المركزي  (3)على األقل تقريباً  L-أو المقطع  U-ل المقطع لقضيب ممدود على شك

لى واحد أو ع (3111)ووفقاً لالختراع، يشتمل الحاضن  .(3111)على الجانب العلوي الذي يتم منه توفير السطح المتحرك  (311)وبشكل محتمل مع العنصر القاعدي 
أ 1)بحيث يمكن تثبيت جزئي الحاضن  (111، 93، 1140، 114، 2)بواسطة وسيلة التثبيت  (4)التي يمكن تثبيتها مع اللوح  (جـ1ب، 1أ، 1)اثنين من أجزاء الحاضن 

 (ج1)أو بحيث يمكن إدخال أحد أجزاء الحاضن  (111، 93، 1140، 114، 2)في كل حالة بواسطة وسيلة التثبيت  (4)للوح  (ب4أ، 4)على الجوانب المتقابلة  (ب1و
 .(111، 93، 1140ب، 114أ، 114، 2)ويتم تثبيته هناك بواسطة وسيلة التثبيت  (ب4أ، 4)بين الجوانب  (4)المهيأ على الجانب العلوي للوح  (45)في التجويف 

، بجزئي (4)ومن جهة أخرى مع اللوح الزجاجي  (1)توصيلها من جهة مع الحاضن التي يمكن  (2)وفقاً لالختراع ووسيلة التثبيت  (1)وتشتمل الوسيلة على الحاضن 
 .(4)للوح  (44)أو داخل التجويف  (4)على الجانب العلوي للوح  (ب4أ أو 4)التي يتم تشكيل كل منهما أو تثبيتهما على جانب واحد  (ب21أ، 21)التجميعة 

 
 20: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002172GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40201/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11322/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أيطاليا                2007/07/17                  1434        
 تشارلوت تافيتشيو:  المخترع] 72[
كومو  إل،. أر. إينجينيرينج أس. سي في أي:   مالك البراءة] 73[
 ايطاليا، 22100دي كاب /  5، فيا سيجاليني) كو(
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16C 33/04 

 :المراجع ] 56[
- GB 1356839 A(GOMEZ J B R) 19 June 1974  
- US 3397016 A(GEORGE DELFORCE CEDRIC 
et al.) 13 August 1966  
- US 4259759 A (TADA HIROSHI) 07 April 1961 
- US 3329472 A (LOWE DONNELLAN GERALD 
et al.) 04 July 1967 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 محامل منزلقة للهندسة اإلنشائية ومواد لذلك] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمحمل منزلق يستخدم في تطبيقات الهندسة اإلنشائية، وعلى وجه التحديد في اإلنشاءات المدنية    :الملخص ] 57[

أو دورانات نسبية في نفس الوقت، والهياكل /الكباري والبنايات والهياكل المطلوب منها مقاومة األحمال الرأسية مع السماح بحركة و مثل
المطلوب حمايتها من الزالزل، ويكون للمحامل المذكورة معامل احتكاك منخفض وتكون مناسبة لالستخدام في ظروف التشغيل القاسية، 

المحمل، الذي يكون من النوع الموضح  .لكل من األحمال الواقعة وعلى وجه الخصوص درجات حرارة التشغيل المرتفعةالتي تكون نتيجة 
والوسائل المناسبة  Pلدعمه على بنية الدعم المذكورة  Gمرتبط مع العنصر  3، وجزء ثان P، مرتبط مع بنية الدعم 2في الجزء األول 

أو شرائط /و 4، حيث تشتمل الوسيلة المذكورة على  ألواح  2أو الدوران بالنسبة للجزء األول المذكور /باالنتقال و 3للسماح للجزء الثاني 
 .ذات مادة بوليمرية منخفضة االحتكاك، وتتميز بأن المادة ذات االحتكاك المنخفض هي بولي أميد

 
 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002172GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40201/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11322/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أيطاليا                2007/07/17                  1434        
 تشارلوت تافيتشيو:  المخترع] 72[
كومو  إل،. أر. إينجينيرينج أس. سي في أي:   مالك البراءة] 73[
 ايطاليا، 22100دي كاب /  5، فيا سيجاليني) كو(
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F16C 33/04 

 :المراجع ] 56[
- GB 1356839 A(GOMEZ J B R) 19 June 1974  
- US 3397016 A(GEORGE DELFORCE CEDRIC 
et al.) 13 August 1966  
- US 4259759 A (TADA HIROSHI) 07 April 1961 
- US 3329472 A (LOWE DONNELLAN GERALD 
et al.) 04 July 1967 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 محامل منزلقة للهندسة اإلنشائية ومواد لذلك] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمحمل منزلق يستخدم في تطبيقات الهندسة اإلنشائية، وعلى وجه التحديد في اإلنشاءات المدنية    :الملخص ] 57[

أو دورانات نسبية في نفس الوقت، والهياكل /الكباري والبنايات والهياكل المطلوب منها مقاومة األحمال الرأسية مع السماح بحركة و مثل
المطلوب حمايتها من الزالزل، ويكون للمحامل المذكورة معامل احتكاك منخفض وتكون مناسبة لالستخدام في ظروف التشغيل القاسية، 

المحمل، الذي يكون من النوع الموضح  .لكل من األحمال الواقعة وعلى وجه الخصوص درجات حرارة التشغيل المرتفعةالتي تكون نتيجة 
والوسائل المناسبة  Pلدعمه على بنية الدعم المذكورة  Gمرتبط مع العنصر  3، وجزء ثان P، مرتبط مع بنية الدعم 2في الجزء األول 

أو شرائط /و 4، حيث تشتمل الوسيلة المذكورة على  ألواح  2أو الدوران بالنسبة للجزء األول المذكور /باالنتقال و 3للسماح للجزء الثاني 
 .ذات مادة بوليمرية منخفضة االحتكاك، وتتميز بأن المادة ذات االحتكاك المنخفض هي بولي أميد

 
 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002173: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36388/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/3054/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         27/11/2002 0227603.8     
 ايان هارولد هيجنت :   المخترع] 72[
وقف جريك ، . ال.ايه.اتش اس سي اس:   مالك البراءة] 73[

، شارع ماراد ، ) البرلمان(بليس دي ال اتويل ، 286ارثوذكس رقم 
 ، لبنانبيروت 

 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 15/06 

 :المراجع ] 56[
- US 3870351 A (MATSUKI NORIO) 11 March 
1975 
- US 4732416 A (UENO KATSUO et al.) 22 March 
1988 
- US 4623173 A (HANDA MASAO et al.) 18 
November 1986  
- US 4770444 A (HAUK VIKTOR) 13 September 
1988 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 وصالت أنابيب خارجية متصلة لولبياً مطورة] 54[
 (11)به جزء مسنن لولببياً ذكر  (10 )يتعلق االختراع الحالي بوصلة مسننة لولبياً النابيب متضمنة طول انبوب اول    :الملخص ] 57[

االنبوب لكي تترابط داخلياً على امتداد يتم تهيئة اطوال  .جزء داخلي ذو جزء مسنن لولبياً مكمل  (20)النبوب ثاني  .لدى احد طرفيها 
ميل االسنان الملولبة للوصلة في نفس االتجاه وبزاوية حادة بالنسبة للمحور  .القطعة االكبر من الطول المحوري لالجزاء المسننة حيث يتم 

لكتف االيقاف  .على الجزء االخر  مجاور للكتف ايقاف مكمل (15)الى كتف ايقاف ذكر  (11)يمتد السن الذكر  .الطوري من طول االنوبب 
، الموازي جوهرياً محور انبوب كتف  (13)ان السطح المخروطي االول  .المكمل تجويف على هيئة مستقبل مخروطي له قمة مستديرة

 2شكل  .(24) االيقاف المخروطي لجزء الذكر او للمستقبل المخروطي الخاص بالجزء الداخلي ، يتضمن واحد او اكثر من االجزاء المنحنية
 

 5: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002174: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36387/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9638/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   06/12/2006 06025167.5     
كارن  -3 روبرت الورير، -2 أوتا هيديكي، -1:  المخترعون] 72[

. د -6 جونتر مولر،. د -5 نوربرت تيناجلز،. د -4 تشاندروس،
 الن لي -7 فولفجانج فيندلر،

باور سبيتسيالتيفباو جي ام بي اتش، :   مالك البراءة] 73[
 ألمانيا ،كروبينهاوسنس 86529، 5ويتيلسباتشرستريس 

 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02D 33/00 

 :المراجع ] 56[
- DE 102006007144 A1  (BAUER 
SPEZIALTIEFBAU GMBH) 12 October 2006 
- DE 2221270 B2 (GRON & BILFINGER AG) 11 
October 1979 
- GB 589019 A (EUGENE FREYSSINET) 10 June 
1947 
- US 4614110 A (OSTERBERG) 30 September 
1986 
- CH 671791 A5 (BAUER SPEZIALTIEFBAU 
GMBH) 29 September 1989 
-  KR 20070038943 A (ENGLAND M G et al.) 11 
April 2007 
- DE 19508847 A1 (ZACH, WOLFGANG) 12 
December 1996 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عنصر اختبار التحميل] 54[
يمكن إزاحة عمود عنصر  .يتعلق االختراع الحالي بجهاز تحميل موضوع بامتداد عمود لعناصر أساس في موقع البناء   :الملخص ] 57[

لتصميم البسيط للجهاز، رغم ا .األساس، المجزأ إلى مكونات فردية، بواسطة جهاز التحميل تحت قوة بطريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة
 .تتسم االستنتاجات بالدقة المتناهية فيما يتعلق بالقوى الموجودة

 
 8: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002174: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36387/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 18/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9638/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   06/12/2006 06025167.5     
كارن  -3 روبرت الورير، -2 أوتا هيديكي، -1:  المخترعون] 72[

. د -6 جونتر مولر،. د -5 نوربرت تيناجلز،. د -4 تشاندروس،
 الن لي -7 فولفجانج فيندلر،

باور سبيتسيالتيفباو جي ام بي اتش، :   مالك البراءة] 73[
 ألمانيا ،كروبينهاوسنس 86529، 5ويتيلسباتشرستريس 

 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02D 33/00 

 :المراجع ] 56[
- DE 102006007144 A1  (BAUER 
SPEZIALTIEFBAU GMBH) 12 October 2006 
- DE 2221270 B2 (GRON & BILFINGER AG) 11 
October 1979 
- GB 589019 A (EUGENE FREYSSINET) 10 June 
1947 
- US 4614110 A (OSTERBERG) 30 September 
1986 
- CH 671791 A5 (BAUER SPEZIALTIEFBAU 
GMBH) 29 September 1989 
-  KR 20070038943 A (ENGLAND M G et al.) 11 
April 2007 
- DE 19508847 A1 (ZACH, WOLFGANG) 12 
December 1996 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عنصر اختبار التحميل] 54[
يمكن إزاحة عمود عنصر  .يتعلق االختراع الحالي بجهاز تحميل موضوع بامتداد عمود لعناصر أساس في موقع البناء   :الملخص ] 57[

لتصميم البسيط للجهاز، رغم ا .األساس، المجزأ إلى مكونات فردية، بواسطة جهاز التحميل تحت قوة بطريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة
 .تتسم االستنتاجات بالدقة المتناهية فيما يتعلق بالقوى الموجودة

 
 8: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002175: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  /3638212 :ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

  /182012/11 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11198/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         29/60/2007 937802     
 سبراي. جيفري ايه:   المخترع] 72[
اشفورد هيلز  12755سبراي ، . جيفري ايه:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال 77077، تكساس، هوستين، درايف
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/046, 17/00; F16L 13/14 

 :المراجع ] 56[
- US 2007-0035132 A1 (BENZIE SCOTT A) 15 
February 2007 
- US 6607220 B2 (SIVLEY IV ROBERT S) 19 
August 2003 
- EP 1516103 B1 (WEATHERFORD LAMB) 09 
November 2005 
- US 6554287 B1 (SIVLEY IV ROBERT S. et al.) 
29 April 2003 
- US 4549752 A (NIMKE HELMUT E. et al.) 29 
October 1985 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 توصيالت لعناصر أنبوبية قابلة للتمدد] 54[
تتعلق النماذج المكشوف عنها في هذه البراءة بوصلة أنبوبية قابلة للتمدد وطريقة لتوصيل عناصر قابلة للتمدد إلى  :الملخص ] 57[

ل للتمدد على مجموعة من األوراق المنحنية، يكون فيها لكل من األوراق سطح داخلي مقعر وسطح يشتمل العنصر القاب .بعضها البعض
يتم عندئذ إلحاق األوراق إلى بعضها البعض باستخدام وخالل نقاط إلحاق بحيث يتم تكوين األوراق حول محور العنصر  .خارجي محدب

يتم وضع كل من عناصر التوصيل على ورقة واحدة أو  .لى مجموعة األوراقيتم عندئذ وضع عناصر التوصيل ع .األنبوبي القابل للتمدد
 .أو قد يتم وضعها على األسطح الداخلية والخارجية لألوراق/أكثر، والتي قد يتم فيها وضع عناصر التوصيل على أو نحو طرف األوراق و

 .التوصيل لعنصر أنبوبي آخر قابل للتمددتتم تهيئة عناصر التوصيل من عنصر أنبوبي قابل للتمدد واحد لتعشيق عناصر 
 

 28: عدد األشكال      33 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002176GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3585112: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 /302012/09 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8017/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا              2006/03/30     102006015235.2   
 أمريكا              2006/03/30                60/787,165 

 ألمانيا                  2006/04/12    102006017623.5
 أمريكا                          2006/04/12      60/791,207

 -3 ،كالوس هيخلر -2 ،فولفجانج شنايدر -1:  المخترعون] 72[
فولفجانج  -5 ،فيلهيلم روبل -4 ،أنجل -كالوس يوخيم مولر 

 جيرلينجر 
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،  : مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 5/333, 11/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0799169 B1 (NORSKE STATS 
OLJESELSKAP 1  ]NO[) 08 October 1997   
- WO 2004/074222 A (BF CHEM INT LTD ]GB[; 
1  COLMAN DEREK ALAN ]GB[; 
MATTHENMAN MICHAEL  JOHN) 02 
September 2004 

 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية نزع هيدروجين جزئية محفزة بشكل غير متجانس لهيدروكربون واحد على األقل يراد نزع الهيدروجين منه] 54[
طريقة لنزع الهيدروجين جزئياً محفزة بشكل غير متجانس من هيدروكربون، والتي فيها يتم إمرار تيار خليط غاز التفاعل  :الملخص ] 57[

نزع الهيدروجين منه خالل طبقة المحفز المثبتة المرتبة في الممر الرأسي ويتم الحصول على تيار الداخل المتضمن للهيدروكربون المراد 
الداخل المتضمن لتيار صاعد من االكسجين جزيئي من طبقة المحفز  IIخليط غاز التفاعل الداخل في الممر الرأسي بواسطة معايرة غاز 

جين جزيئي وهيدروكربون يراد نزع الهيدروجين منه ويتم دفعه داخل الممر الرأسي الداخل الذي يتضمن هيدرو Iالمثبتة في تيار الغاز 
 .ناحية طبقة المحفز المثبتة

 
 1: عدد األشكال      49 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002176GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /3585112: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 /302012/09 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8017/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا              2006/03/30     102006015235.2   
 أمريكا              2006/03/30                60/787,165 

 ألمانيا                  2006/04/12    102006017623.5
 أمريكا                          2006/04/12      60/791,207

 -3 ،كالوس هيخلر -2 ،فولفجانج شنايدر -1:  المخترعون] 72[
فولفجانج  -5 ،فيلهيلم روبل -4 ،أنجل -كالوس يوخيم مولر 

 جيرلينجر 
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،  : مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 5/333, 11/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0799169 B1 (NORSKE STATS 
OLJESELSKAP 1  ]NO[) 08 October 1997   
- WO 2004/074222 A (BF CHEM INT LTD ]GB[; 
1  COLMAN DEREK ALAN ]GB[; 
MATTHENMAN MICHAEL  JOHN) 02 
September 2004 

 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية نزع هيدروجين جزئية محفزة بشكل غير متجانس لهيدروكربون واحد على األقل يراد نزع الهيدروجين منه] 54[
طريقة لنزع الهيدروجين جزئياً محفزة بشكل غير متجانس من هيدروكربون، والتي فيها يتم إمرار تيار خليط غاز التفاعل  :الملخص ] 57[

نزع الهيدروجين منه خالل طبقة المحفز المثبتة المرتبة في الممر الرأسي ويتم الحصول على تيار الداخل المتضمن للهيدروكربون المراد 
الداخل المتضمن لتيار صاعد من االكسجين جزيئي من طبقة المحفز  IIخليط غاز التفاعل الداخل في الممر الرأسي بواسطة معايرة غاز 

جين جزيئي وهيدروكربون يراد نزع الهيدروجين منه ويتم دفعه داخل الممر الرأسي الداخل الذي يتضمن هيدرو Iالمثبتة في تيار الغاز 
 .ناحية طبقة المحفز المثبتة

 
 1: عدد األشكال      49 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002177: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36559/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 20/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7575/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 عشوان بن مرضي بخيت آل عشوان الدوسري:  المخترع] 72[
عشوان الدوسري،  عشوان بن مرضي بخيت آل:  مالك البراءة] 73[

 ، الرياض، السعودية11532حي الخليج، 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A62C 3/03, 3/07, 29/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 1057204 A (AN WU DI, LIANGKUN 
WANG) 25 December 1991 
- DE 4116287 A1 (RINGLER BERNHARD) 19 
November 1992 
- JP 8107940 A (INMURA KATSUMASA, 
INAGAKI KATSUHIKO, UCHIYAMA) 30 April 
1996 
- CN 1145265 A (WEIDONG XIANG) 19 March 
1997 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 حجرة اإلطفاء الذاتية الطفاء حرائق ابار النفط والغاز] 54[
ويسمــى  (إخماد حرائق آبار النفط والغاز أو ما شابهها نظام متكامل لعملية اإلطفاء و )االختراع الحالي هو عبارة عن    :الملخص ] 57[
ويتم ذلك بكسر سلسلة  .يستخدم هذا النظام موضوع االختراع بشكل خاص في عملية إخماد الحرائق السابقة  .  (حجرة اإلطفاء الذاتية)

وذلك بضخ المواد الطافئة  .التفاعل الكيميائي للحريق بطريقة مزدوجة حيث يتم القضاء على عناصر الحريق الثالثة في وقت واحد 
وفوهته لألعلى وتكون  .المناسبة للحريق في قمع قاعدته لألسفل ومنطبقة علي األرض أو على الماء ومركز قاعدته البئر المشتعلة 

بحيث يعمل على إطفاء الحريق بطريقة مزدوجة يتم خاللها  .لفوهة المفتوحة تسمح بخروج اللهب أو الشعلة بقدر يناسب قطر الفوهة ا
ويقوم عمله على خلط المواد الطافئه التي تضخ بداخله  .القضاء على عنصرين من عناصر الحريق األساسية وهي الوقود واألكسجين 

في مكان مغلق وبعيد عن األكسجين الموجود  (عملية التجويع  )ف تركيزها إلى المستوى األدنى من نقطة االشتعال بالمادة المشتعلة وتخفي
ويصنع من مادة قوية ومتينة ومقاومة للحرارة أو مبطنه بمادة عازلة ويأخذ شكل القمع  .  (عملية الخنق  )أصال في اًلً◌ً◌هواء المحيط 

 .كون من قطعة واحدة أو من عدة قطع متراكبة ويت .الدائري أو الهرمي المضلع 
 

 9: عدد األشكال      4 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002178GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40231/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10846/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  MI2007 A001005      2007/05/18             يطالياا 
 ريكاردو فيليسارى -2 اليساندرو كاسالينى، -1:  المخترعون] 72[
 ايه، بيازا بولدرينى،. بى. بوليميرى اوروبا اس : مالك البراءة] 73[
 ، إيطاليا)ام إى(و ميالنيسسان دونات 1-20097
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 9/06, 9/02; B29C 44/34 

 :المراجع ] 56[
- DE 102004034514 A1 (BASF AG ]DE[) 16 
February 2006   
- US 2007/112082 A1 (HAHN KLAUS ]DE[ et al.) 
17 May 2007    
- EP 1 666 222 A (SEKISUI PLASTICS ]JP[) 1 7 
June 2006    
- US 2006/211780 A1 (PASSAPLAN CLAUDE 
]CH[ et al.) 21 September 2006 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير الحبيبات المبنية على بوليمرات البالستك الحرارى القابلة للتمدد والمنتج ذو العالقة] 54[
المستمر للحبيبات المبنية على بوليمرات البالستيك الحرارى تشمل على األقل عامل واحد قابل للتمدد، عملية اإلنتاج   :الملخص ] 57[

واختيارياً، بوليمرات أخرى أو إضافات، بين صبغات الالعضوية عديمة الذوبان فى المصفوفة البوليمرية، الذى به يجهز تيار رئيسى أول، 
يقذف الخليط خالل قالب حيث يبرد  .لة المصهورة، حيث يذيب اإلضافات وتضاف إلى التيار األولفى الحالة المصهورة، وتيار ثانى فى الحا

 .بواسطة تتدفق الماء من الفوهات الموضوعة خلف شفرات القطع
 

 3: عدد األشكال      19 :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.

169نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002178GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40231/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10846/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  MI2007 A001005      2007/05/18             يطالياا 
 ريكاردو فيليسارى -2 اليساندرو كاسالينى، -1:  المخترعون] 72[
 ايه، بيازا بولدرينى،. بى. بوليميرى اوروبا اس : مالك البراءة] 73[
 ، إيطاليا)ام إى(و ميالنيسسان دونات 1-20097
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 9/06, 9/02; B29C 44/34 

 :المراجع ] 56[
- DE 102004034514 A1 (BASF AG ]DE[) 16 
February 2006   
- US 2007/112082 A1 (HAHN KLAUS ]DE[ et al.) 
17 May 2007    
- EP 1 666 222 A (SEKISUI PLASTICS ]JP[) 1 7 
June 2006    
- US 2006/211780 A1 (PASSAPLAN CLAUDE 
]CH[ et al.) 21 September 2006 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير الحبيبات المبنية على بوليمرات البالستك الحرارى القابلة للتمدد والمنتج ذو العالقة] 54[
المستمر للحبيبات المبنية على بوليمرات البالستيك الحرارى تشمل على األقل عامل واحد قابل للتمدد، عملية اإلنتاج   :الملخص ] 57[

واختيارياً، بوليمرات أخرى أو إضافات، بين صبغات الالعضوية عديمة الذوبان فى المصفوفة البوليمرية، الذى به يجهز تيار رئيسى أول، 
يقذف الخليط خالل قالب حيث يبرد  .لة المصهورة، حيث يذيب اإلضافات وتضاف إلى التيار األولفى الحالة المصهورة، وتيار ثانى فى الحا

 .بواسطة تتدفق الماء من الفوهات الموضوعة خلف شفرات القطع
 

 3: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002179: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40230/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 07/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11176/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         26/06/2007 60946190     
 ،.ويلسون براون ال -2 ليوثين جون ميشيل، -1:  المخترعون] 72[
 .شولز  بريان دي -4 ،.ريدير جيرالد ار -3
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 9/00, E21B 43/00, G05D 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/0067116 A1 (UNICO 
INCORPORATED) 20 March 2008 
 US 4867242 (AMERADA MINERALS 
CORPORATION OF CANADA CO LTD) 19 
September 1989 
- US 5015151 (SHELL OIL COMPANY) 14 May 
1991 
- EP 0314249A2 (SHELL INTERNATIONAL 
RESEARCH) 03 May 1989 
- US 6587054 B2 (BAKER HUGHES 
INCORPORATED) 01 July 2003 
- US 2008067116 A1 20 March 2008 
- US 4867242 19 September 1989 
- US 5015151 14 Ma1991  
- EP 0314249 A2 03 May 1989 
- US 6587054 B2 01July 2003 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 جهاز ، طريقة و برنامج منتج  للتحكم آلي مباشر و كسر أداة غلق غاز في مضخات غواصة كهربائية] 54[
لق الغاز معتمدة على البيانات خوارزمية و جهاز لالستعمال في مجموعة مضخة مغمورة التي تكشف عن و تكسر أداة غ   :الملخص ] 57[

الجهاز و الخوارزمية تتضمن القدرة على التدغف للمضخة و العودة للنظام  .أو أسفل فتحة البئر بدون الحاجة لتدخل المشغل /السطحية و
 .ثانية إلنتاج بدون تطلب غلق النظام 

 
 2: عدد األشكال      7 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002180: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40228/12: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10360/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

GB0704755,8   13/03/2007         بريطانيا 
 سانديرسون مايكل النجلي:   المخترع] 72[
، كامفورد واي  130إيلستر ميتيرينج ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

مملكة الأيه إن،   3 3لوتون بيدفور شاير ، ال يو ، سوندون بارك
 متحدةال
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01F 1/32, 1/72 

 :المراجع ] 56[
- DE 101 19 860 A1 (HYDROMETER GMBH 
]DE[) 1-3,6, 31 October 2002 
- JP 62 175619 A (OSAKA GAS CO LTD) 11 
August 1987 
- DE 10119860 A1  31October 2002  
- JP 62175619 A 01 August 1987 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 جهاز قياس تدفق] 54[
ثنأئي االتجاه  يشمل علي جهاز مذبذب مائع اول يرتب لقياس التدفق للمائع في االتجاه االول وجهاز  –مقياس تدفق    :الملخص ] 57[

في  التذبذب يوصالن معا (جهازي )مذبذب مائع ثاني يرتب لقياس التدفق لمائع في االتجاه الثاني عكس االتجاه االول وفيه المذبذبان 
 .سلسلة بين منفذ مدخل ومنفذ  مخرج لمقياس التدفق بينه المائع ليمكن قياس التدفق 

 
 3: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002180: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40228/12: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10360/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

GB0704755,8   13/03/2007         بريطانيا 
 سانديرسون مايكل النجلي:   المخترع] 72[
، كامفورد واي  130إيلستر ميتيرينج ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

مملكة الأيه إن،   3 3لوتون بيدفور شاير ، ال يو ، سوندون بارك
 متحدةال
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01F 1/32, 1/72 

 :المراجع ] 56[
- DE 101 19 860 A1 (HYDROMETER GMBH 
]DE[) 1-3,6, 31 October 2002 
- JP 62 175619 A (OSAKA GAS CO LTD) 11 
August 1987 
- DE 10119860 A1  31October 2002  
- JP 62175619 A 01 August 1987 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 جهاز قياس تدفق] 54[
ثنأئي االتجاه  يشمل علي جهاز مذبذب مائع اول يرتب لقياس التدفق للمائع في االتجاه االول وجهاز  –مقياس تدفق    :الملخص ] 57[

في  التذبذب يوصالن معا (جهازي )مذبذب مائع ثاني يرتب لقياس التدفق لمائع في االتجاه الثاني عكس االتجاه االول وفيه المذبذبان 
 .سلسلة بين منفذ مدخل ومنفذ  مخرج لمقياس التدفق بينه المائع ليمكن قياس التدفق 

 
 3: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002181: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36571/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7214/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  18/11/2005 05025209.7     
             ميركو تاروزو، -2 انريكو ريزي، -1:  المخترعون] 72[
 لوكا زانيتشيلي  -4 إيرمانو فيليبي، -3
فيا جييليو باكابيلي ، . ايه. ميثانول كاسالي اس:   مالك البراءة] 73[
 ، سويسرا Switzerland، بيسو -لو قاونو 6900سي اتش  6، 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/02, 19/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 1 236 505 A (METHANOL CASALE S.A) 04 
September 2002 
-  EP 1 350 560 A (METHANOL CASALE S.A) 08 
October 2003 
-  LIS 2005/061490 AI (FILIPPI ERMANNO et 
al.)  24 March 2005 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 مبادل حراري من النوع اللوحي لمفاعل كيميائي ثابت الحرارة] 54[
من النوع  60لمفاعل كيميا�ي ثابت درجة الحرارة (20,120)يتعلق االختراع الحالي بمبادل حراري من النوع اللوحي    :الملخص ] 57[

ووصله (28)ويكون مزوداً بوصلة مدخل (24)يحدد غرفة داخليه (22)وق الى حد كبير الذي يشمل على جسم مسطح على شكل صند
 (26,126)المذكوره وجهاز إمداد توزيع واحد على االقل  (24)لتدفق أول لما�ع تشغيل التبادل الحراري من والى الغرفه  (29)مخرج 

له لتنظيم درجة حرارة مائع (24)المائع مع الغرفه الداخليه ويكون على اتصال عن طريق (22)لتدفق ما�ع ثان متصل بالجسم المذكور 
المذكورة ويكون على  )24)الواحد على االقل المذكور داخل الغرفه الداخليه  (26,126)التوزيع -التشغيل المذكور ويوضع جهاز االمداد 

 .اتصال معها عن طريق المائع
 

 6: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002182: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36243/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9078/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         15/09/2006 60/845,068     
                 سين لي، -2 بروس كورنيش، -1:  المخترعون] 72[
 زينجان دينج -3
، 61جيفيرس دينوفويق ،  في. لوجيند بي:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندا دين هاج، بي جي 2586
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/30 

 :المراجع ] 56[
- US 6 018 498 A (NEFF DENNIS B ]US[ et al.) 25 
January 2000 
- US 5 537 320 A (SIMPSON ANNE L ]US[ et al.) 
16 July 1996 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

َدة] 54[  طريقة إلنتاج رواسب هيدروكربون تحت األرض من تكوين أرضي باستخدام تفسير الصدوع متضمنا تعقب الصدوع المخدَّ
تحديد مجموعة أولى من قيم  :يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد سطح صدعي في تكوين، وتشتمل الطريقة على   :الملخص ] 57[

ة، على التوالي، بمجموعة أولى مناظرة من األحجام ثالثية األبعاد، واختيار قيمة دنيا أولى من تقاطعية لحجم ثالثي األبعاد مرتبط
المجموعة األولى للقيم التقاطعية، وجزء صدعي مشتق أول يناظر القيمة الدنيا األولى من المجموعة األولى للقيم التقاطعية، والجزء 

 .عي ويميل إلى تحديد السطح الصدعي في التكوينالصدعي المشتق األول يقع تقريبا على السطح الصد
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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.

173نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002182: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36243/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 11/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9078/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         15/09/2006 60/845,068     
                 سين لي، -2 بروس كورنيش، -1:  المخترعون] 72[
 زينجان دينج -3
، 61جيفيرس دينوفويق ،  في. لوجيند بي:   مالك البراءة] 73[

 ، هولندا دين هاج، بي جي 2586
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/30 

 :المراجع ] 56[
- US 6 018 498 A (NEFF DENNIS B ]US[ et al.) 25 
January 2000 
- US 5 537 320 A (SIMPSON ANNE L ]US[ et al.) 
16 July 1996 
 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

َدة] 54[  طريقة إلنتاج رواسب هيدروكربون تحت األرض من تكوين أرضي باستخدام تفسير الصدوع متضمنا تعقب الصدوع المخدَّ
تحديد مجموعة أولى من قيم  :يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد سطح صدعي في تكوين، وتشتمل الطريقة على   :الملخص ] 57[

ة، على التوالي، بمجموعة أولى مناظرة من األحجام ثالثية األبعاد، واختيار قيمة دنيا أولى من تقاطعية لحجم ثالثي األبعاد مرتبط
المجموعة األولى للقيم التقاطعية، وجزء صدعي مشتق أول يناظر القيمة الدنيا األولى من المجموعة األولى للقيم التقاطعية، والجزء 

 .عي ويميل إلى تحديد السطح الصدعي في التكوينالصدعي المشتق األول يقع تقريبا على السطح الصد
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002183: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 39317/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10173/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         09/08/2007 60/955,004     
 جون ماك  -2 روبيرت هيندرسون، -1:  المخترعون] 72[
بواليس  3فلوور تكنولوجيز كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال يو أس إيه ، 92698اليسو فيجو سي ايه  ،واي
 ميركيةاأل
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C10G 45\00 

 :المراجع ] 56[
- US 6190536 B1 (LOKHAND WALA ET AL) 20 
February2001 
- US 5846503 A (YAN) 08 December 1998 

 
 
 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 تشكيالت وطرق لمعالجة غاز الوقود من خالل اإلزالة الكلية للكبريت والتشبع باألوليفينات] 54[
عن التكرير في وحدة باستخدام خطوتي معالجة، حيث يتم غسل  المتخلفةالغازات  بمعالجةع الحالي رايتعلق االخت   :الملخص ] 57[

، وحيث يتم استخدام  +C5 والهيروكربوناتالثقيلة  مركبتانفي عمود غسل باستخدام زيوت ضعيفة إلزالة مركبات ال المتخلفةالغازات 
واألكثر تفضيالً على اإلطالق أن يتم استخدام  .الكبريتية مركباتللتشبع بالذيدروكربونات األوليفينية وتقليل ال نيةهيدوجيال المعالجةجهاز 

في التشكيالت التي يتم فيها خلط الزيت  الهيدوجينية معالجةال )مفاعالت(الزيت الضعيف معاد التدوير للتحكم في درجة حرارة مفاعل 
عالجة مفاعل حتى يتم تبريد مفاعل الممع خام تغذية ال لهدوجينيةا معالجةعند مخرج مفاعل ال الموجودةل الضعيف الناتج عن وحدة الفص

 .عبر التبخر هيدوجينيةال
 

 3: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002184: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36572/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5162/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         14/09/2004 0409736     
 -3 فرانك ديفد، -2 فرانسوا بودير،-جين -1:  المخترعون] 72[

 جاك سناب -جين -4 بيرنارد تشوفين،
 62000، افنيو فيرناند لوبيدز 51انجريديا ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا ،ار اس
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A23C 19/02, 9/15, 11/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/051130 A (NEW ZEALAND DAIRY 
BOARD;  FITZSIMONS, WARREN,; HEWITT, 
SHEELAGH,;  GREGO) 26 June 2003 
- US 2003/054068 A1 (DYBING STEPHEN 
THOMAS  ET AL) 20 Marsh 2003 
- US 5 006 349 A (DAHLSTROM et al.) 09 April 
1991 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 التقنية الجديده لألجبان من االنواع التقليدية] 54[
باستعمال المركزات البروتينية التي تكون ك ة وذلتقالمع/يتعلق االختراع بطريقة لصناعة األجبان من األنواع التقليدية   :الملخص ] 57[

 ان من األنواعجباأل صنعتشكيلها وفقا لطريقة  يتم ايضأ بتركيبة قاعدية االختراعيتعلق و .توزكزوع الالنوق محسمعلى شكل 
ز ، حيث تكون نسبة تومنزوعة الالكمركزات بروتينية حليبية المعتقة تتضمن ماء ، دهن ، ومساحيق حليب تحتوي على /التقليدية

المستخدمة في التركيبةالذي  حليبختراع بمساحيق الن جهة اخرى يتعلق االمو .من الوزن % 0,3 % 0,9 بينا يهالبروتينات إلى الماء ف
من الوزن من  10%المذكورة على أقل من ساحيق ، وتلك المالمعتقة / ان من األنواع التقليديةجبيتم تشكيله وفقا لطريقة صنع األ

 .الالكتوز
 

 1: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002184: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 36572/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 26/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5162/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         14/09/2004 0409736     
 -3 فرانك ديفد، -2 فرانسوا بودير،-جين -1:  المخترعون] 72[

 جاك سناب -جين -4 بيرنارد تشوفين،
 62000، افنيو فيرناند لوبيدز 51انجريديا ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا ،ار اس
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A23C 19/02, 9/15, 11/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/051130 A (NEW ZEALAND DAIRY 
BOARD;  FITZSIMONS, WARREN,; HEWITT, 
SHEELAGH,;  GREGO) 26 June 2003 
- US 2003/054068 A1 (DYBING STEPHEN 
THOMAS  ET AL) 20 Marsh 2003 
- US 5 006 349 A (DAHLSTROM et al.) 09 April 
1991 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 التقنية الجديده لألجبان من االنواع التقليدية] 54[
باستعمال المركزات البروتينية التي تكون ك ة وذلتقالمع/يتعلق االختراع بطريقة لصناعة األجبان من األنواع التقليدية   :الملخص ] 57[

 ان من األنواعجباأل صنعتشكيلها وفقا لطريقة  يتم ايضأ بتركيبة قاعدية االختراعيتعلق و .توزكزوع الالنوق محسمعلى شكل 
ز ، حيث تكون نسبة تومنزوعة الالكمركزات بروتينية حليبية المعتقة تتضمن ماء ، دهن ، ومساحيق حليب تحتوي على /التقليدية

المستخدمة في التركيبةالذي  حليبختراع بمساحيق الن جهة اخرى يتعلق االمو .من الوزن % 0,3 % 0,9 بينا يهالبروتينات إلى الماء ف
من الوزن من  10%المذكورة على أقل من ساحيق ، وتلك المالمعتقة / ان من األنواع التقليديةجبيتم تشكيله وفقا لطريقة صنع األ

 .الالكتوز
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002185: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40221/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5646/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          03/01/2005 11/028,913     
 فلين. روبين ال:   المخترع] 72[
بروكواي جـالس كـونتـينـر إنك ، وان  -أوينـز :   مالك البراءة] 73[

 الـواليات المتحدة االمريكية   ،تـولـيـدو ،43666 او اتشسيـجـيـت، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03B 9/34 

 :المراجع ] 56[
- US 5 725 629 A (OLSON et al.)  10 March 1998 
(1998-03-10) 
- US 4222762 A ( BRAITHWAITE et al.)  16 
September 1980 
- US 3785795 A (COLCHAGOFF R,US) 15 
January 1974 
- US 4273569 A (STALEY et al.)  16 June 1981 
- US 3244499 A (WILEY ROBERT F) 05 April 
1966 
- US 1885409 A (BRAGG THOMAS A) 01 
November 1932 
- EP 0915063 A (OWENS-BROCKWAY GLASS 
CONTAINER INC) 12 May 1999 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 دليـل حلـقة رقـبة لماكينة صـناعـة أواني زجاجـية] 54[
 132أو  94أو  60أو  44قبة في ماكينة تشكيل آنية زجاجية له جسم مركزي دليل حلقة رقبة الصطفاف قطاعات حلقة ر   :الملخص ] 57[

مرتبطة مع الجسم المركزي الستقبال شقوق  136، 136أو  98، 96أو  59، 58أو  48، 46وزوج من المجاري المتوازية المنفصلة 
يجوز، بدال من  .قبال المجاري في شقوق التوجيهعلى الجوانب الخارجية للمجاري الست 50توجد حافظات  .توجيه في قطاعات حلقة الرقبة

على قطاعات حلقة الرقبة متعشقة في شقوق استبقاء  106إلى  100الحوافظ، استبقاء المجاري في شقوق التوجيه بواسطة دبابيس بكرة 
  .في المجاري 122، 118، 114، 110

 
 15: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002186: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38006/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3880/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 ريني إرنست  -2، -إيت درينت  -1:  المخترعون] 72[
. في. ماتشابيج بي شل انترناشيونال ريسيرتش:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30    كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/24 ; C07C 2/36 

 :المراجع ] 56[
- BURGESS et al.: Stereochemically Matched 
(And Mismatched) Bisphosphine Li Gands: Diop-
Diramp Hybrids Organometalli CS, vol. 11, 1992, 
pages 3588-3600, XP002308944 
- US 2003/166456 Al (WASS DUNCAN FRANK) 
04 September 2003 
- WASS et al.: High activity ethylene trimerisation 
catalysts based on diphosphine ligands CHEM. 
COMMUN., 2002, pages 858-859, XP002308945 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 تكوين مركبات ثالثية االصل حفزياً من مونومرات اوليفين] 54[
مصدر للكروم، الموليبدنيوم،  (أ -:تركيب حفاز مناسب لترايمرة المونومرات األوليفينية فيها يتضمن تركيب الحفاز على  :الملخص ] 57[

عبارة عن مجموعة ربط قنطرية  X -:وفيها P- X-P (R3) (R4) (I) (R2) (R1)؛ (I)ليجاند له الصيغة العامة  (أو التنجستين؛ ب
مختارة على حدة من مجموعات  R3و  R1ذرات كربون في الرابطة القنطرية؛  10 إلى 1عضوية ثنائية التكافؤ تتضمن على 

عبارة عن  R3و  R1ه عندما تكون الهيدروكربيل، الهيدروكربيل المستبدل، هيدروكربيل مخلط وهيدروكربيل مخلط مستبدل، بشرط أن
تختار على حدة من المجموعات  R4و  R2مجموعات أروماتية حلقية فإنها ال تحتوي على بديل قطبي عند أيا من مواضع أورثو؛ 

 .بحفاز مصاح (تحمل بديل قطبي على واحد على األقل من مواضع أورثو؛ و ج R4و  R2األروماتية الحلقية المستبدلة اختياريا، وكل 
هكسين، وفيها تتضمن العملية  -1ويتعلق هذا االختراع أيضا بعملية لترايمرة المونومرات األوليفينية، وبصفة خاصة ترايمرة اإلثيلين إلى 

 .على تالمس على مونومر أوليفيني واحد على األقل مع تركيب الحفاز المبين هنا فيما سبق
 

      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002186: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38006/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3880/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 ريني إرنست  -2، -إيت درينت  -1:  المخترعون] 72[
. في. ماتشابيج بي شل انترناشيونال ريسيرتش:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30    كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/24 ; C07C 2/36 

 :المراجع ] 56[
- BURGESS et al.: Stereochemically Matched 
(And Mismatched) Bisphosphine Li Gands: Diop-
Diramp Hybrids Organometalli CS, vol. 11, 1992, 
pages 3588-3600, XP002308944 
- US 2003/166456 Al (WASS DUNCAN FRANK) 
04 September 2003 
- WASS et al.: High activity ethylene trimerisation 
catalysts based on diphosphine ligands CHEM. 
COMMUN., 2002, pages 858-859, XP002308945 

 الحسن محمدسجا : الفاحص 
 تكوين مركبات ثالثية االصل حفزياً من مونومرات اوليفين] 54[
مصدر للكروم، الموليبدنيوم،  (أ -:تركيب حفاز مناسب لترايمرة المونومرات األوليفينية فيها يتضمن تركيب الحفاز على  :الملخص ] 57[

عبارة عن مجموعة ربط قنطرية  X -:وفيها P- X-P (R3) (R4) (I) (R2) (R1)؛ (I)ليجاند له الصيغة العامة  (أو التنجستين؛ ب
مختارة على حدة من مجموعات  R3و  R1ذرات كربون في الرابطة القنطرية؛  10 إلى 1عضوية ثنائية التكافؤ تتضمن على 

عبارة عن  R3و  R1ه عندما تكون الهيدروكربيل، الهيدروكربيل المستبدل، هيدروكربيل مخلط وهيدروكربيل مخلط مستبدل، بشرط أن
تختار على حدة من المجموعات  R4و  R2مجموعات أروماتية حلقية فإنها ال تحتوي على بديل قطبي عند أيا من مواضع أورثو؛ 

 .بحفاز مصاح (تحمل بديل قطبي على واحد على األقل من مواضع أورثو؛ و ج R4و  R2األروماتية الحلقية المستبدلة اختياريا، وكل 
هكسين، وفيها تتضمن العملية  -1ويتعلق هذا االختراع أيضا بعملية لترايمرة المونومرات األوليفينية، وبصفة خاصة ترايمرة اإلثيلين إلى 

 .على تالمس على مونومر أوليفيني واحد على األقل مع تركيب الحفاز المبين هنا فيما سبق
 

      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002187GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40161/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5967/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 جنوب أفريقيا              2005/03/17        02264/2005      
ديرك ويليم  -2 ،اندري بيتر ستينبيرج -1:  المخترعون] 72[

 بيرثولد بيريند بريمان  -3 ،فريدريك بريلمان
 1، ليمتد) بروبريتاري(ساسول تكنولوجي  : مالك البراءة] 73[

 جنوب افريقيا، جوهانسبرج، بانكروس، ستيورد افنيو
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J8/22, 19/24, 8/20; C10G2/00;  

 :المراجع ] 56[
- US 6 375 921 B1 (EICKHOFF HUBERTUS et al.) 23 April 
2002  
- WO 02/096835 A (BP EXPLORATION OPERATING, 
COMPANY LIMITED; DAVY PROCESS 
TECHNOLOGY) 05 December 2002  
- US 6 060 524 A (CASANAVE et al.) 09 May 2000  
- US 2 853 369 A (KOLBEL HERBERT et al.) 23 September 
1958  
- WO 02/100981 A (EXXONMOBIL RESEARCH AND 
ENGINEERING COMPANY) 19 December 2002  
- US 2002/035163 Al (VOGEL ALEX PHILIP et al.) 21 
March 2002  
- WO 2005/049194 A (LURGI AG; DAVEY, WILLIAM) 02 
June 2005  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 ثالثي االطوارطريقة لتشغيل مفاعل مالط ] 54[
طريقة لتشغيل مفاعل مالط ثالثي االطوار وتتضمن الطريقة تغذية عند مستوى منخفض جزء على االقل من المادة    :الملخص ] 57[

 فيالغازية الداخله في التفاعل الى داخل هيكل المالط الممتد رأسياً او الجسيمات الصلدة المعلقة في سائل معلق ويتم تضمين هيكل المالط 
مجموعة من قنوات المالط المتباعدة افقياً وممتدة رأسياً داخل غالف مفاعل مشترك ويتم تحديد قنوات المالط بين الجدران او الصفائح 

ويتم السماح  .الفاصلة المتباعدة افقياً وممتدة رأسياً ذات ارتفاع وعرض واتساع بحيث يكون االرتفاع واالتساع اكبر كثيراً من العرض 
الغازية الداخلة في التفاعل بأن تتفاعل اثناء مرورها ألعلى عبر هيكل المالط الموجود في قنوات المالط ومن ثم تشكيل منتج غير للمادة 

او المادة الغازية الداخله في التفاعل الغير متفاعلة بأن تنفصل من هيكل المالط في فراغ /يتم السماح للمنتج الغازي و  .او غازي /غازي و
  .الموجود أعلى هيكل المالط المقدمة 

 
 28: عدد األشكال      33 :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[
 0002188GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40185/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5969/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 جنوب أفريقيا                2005/03/27         02263/2005     
ديرك ويليم  -2 ،اندري بيتر ستينبيرج -1:  المخترعون] 72[

 بيرثولد بيريند بريمان  -3 ،فريدريك بريلمان
 1، ليمتد) بروبريتاري(ساسول تكنولوجي  : مالك البراءة] 73[

 جنوب افريقيا، جوهانسبرج، بانكروس، ستيورد افنيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/22, 19/24, 8/20; C10G2/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6375921 B1 (EICKHOFF HUBERTUS et al.) 
23 April  2002  
- WO 99/00191 A2 (AGIP PETROLI ]IT[; ENI 
SPA ]IT[; INST FRANCAIS DU PETROL ]FR[; 
MARETTO) 07 January 1999  
- FR 1 603547 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE, DES CARBURANTS ET 
LUBRIFIANTS) 03 May 1971  
- US 2853369 A (KOLBEL HERBERT et al.) 23 
September 1958  
- GB 728543 A (KOPPERS GMBH HEINRICH) 
20 April 1955  
- WO 02/100981 A (EXXONMOBIL RESEARCH 
AND 19 December 2002   
- WO 2005/049194 A (LURGI AG; 
DAVEY,WILLIAM) 02 June 2005  
- WO 2006/097905 A (SASOL TECH PTY LTD 
]ZA[;STEYNBERG ANDRE PETER ]ZA[; 
BREMANBERTHOLD B) 21 September 2006   

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة لتشغيل مفاعل بطبقة مائع] 54[
يتعلق االختراع بطريقة تشغيل مفاعل بمالط ثالثي االطوار وتتضمن طريقة التشغيل تغذية بمعدل منخفض مادة غازية  :الملخص ] 57[

على االقل داخلة في التفاعل في داخل هيكل مالط ممتد رأسياً من الجسيمات الصلدة المعلقة في سائل معلق ويتم تضمين هيكل المالط في 
ممتدة راسياً المغلفة ضمن غالف مفاعل مشترك ، ويتم تقسيم كل واحد من االعمدة الى مجموعة من  اثنان على األقل من األعمدة ال

 .القنوات الممتدة راسياً ويكون بعضاً منها على االقل في تالمس مع تدفق المالط ويكون هيكل المرط موجود على االقل في بعض القنوات 
ل لكي تتفاعل اثناء مرورها ألعلى عبر هيكل المالط الموجود على االقل في بعض من قنوات يتم السماح للمادة الغازية الداخلة في التفاع

أو مادة غازية داخلة في التفاعل لكن غير /أو غازية يتم السماح للمنتج الغازي ن اذا زجد ، و/األعمدة ومن ثم تكوين مادة غير غازية و
 .أعلى هيكل المالط متفاعلة باالنفصال عن هيكل المالط في فراغ المقدمة 

 
 4: عدد األشكال      43 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002188GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40185/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5969/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/03/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 جنوب أفريقيا                2005/03/27         02263/2005     
ديرك ويليم  -2 ،اندري بيتر ستينبيرج -1:  المخترعون] 72[

 بيرثولد بيريند بريمان  -3 ،فريدريك بريلمان
 1، ليمتد) بروبريتاري(ساسول تكنولوجي  : مالك البراءة] 73[

 جنوب افريقيا، جوهانسبرج، بانكروس، ستيورد افنيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/22, 19/24, 8/20; C10G2/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6375921 B1 (EICKHOFF HUBERTUS et al.) 
23 April  2002  
- WO 99/00191 A2 (AGIP PETROLI ]IT[; ENI 
SPA ]IT[; INST FRANCAIS DU PETROL ]FR[; 
MARETTO) 07 January 1999  
- FR 1 603547 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE, DES CARBURANTS ET 
LUBRIFIANTS) 03 May 1971  
- US 2853369 A (KOLBEL HERBERT et al.) 23 
September 1958  
- GB 728543 A (KOPPERS GMBH HEINRICH) 
20 April 1955  
- WO 02/100981 A (EXXONMOBIL RESEARCH 
AND 19 December 2002   
- WO 2005/049194 A (LURGI AG; 
DAVEY,WILLIAM) 02 June 2005  
- WO 2006/097905 A (SASOL TECH PTY LTD 
]ZA[;STEYNBERG ANDRE PETER ]ZA[; 
BREMANBERTHOLD B) 21 September 2006   

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة لتشغيل مفاعل بطبقة مائع] 54[
يتعلق االختراع بطريقة تشغيل مفاعل بمالط ثالثي االطوار وتتضمن طريقة التشغيل تغذية بمعدل منخفض مادة غازية  :الملخص ] 57[

على االقل داخلة في التفاعل في داخل هيكل مالط ممتد رأسياً من الجسيمات الصلدة المعلقة في سائل معلق ويتم تضمين هيكل المالط في 
ممتدة راسياً المغلفة ضمن غالف مفاعل مشترك ، ويتم تقسيم كل واحد من االعمدة الى مجموعة من  اثنان على األقل من األعمدة ال

 .القنوات الممتدة راسياً ويكون بعضاً منها على االقل في تالمس مع تدفق المالط ويكون هيكل المرط موجود على االقل في بعض القنوات 
ل لكي تتفاعل اثناء مرورها ألعلى عبر هيكل المالط الموجود على االقل في بعض من قنوات يتم السماح للمادة الغازية الداخلة في التفاع

أو مادة غازية داخلة في التفاعل لكن غير /أو غازية يتم السماح للمنتج الغازي ن اذا زجد ، و/األعمدة ومن ثم تكوين مادة غير غازية و
 .أعلى هيكل المالط متفاعلة باالنفصال عن هيكل المالط في فراغ المقدمة 

 
 4: عدد األشكال      43 :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 19 180

 

 براءة اختراع ]12[
 0002189GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40180/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9785/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[

 أمريكا                2006/12/22          11/615,254       
 سادلر. كليتون سي -2 ،بيترز. كينيث دي -1:  المخترعون] 72[
  ألغونكوينإيست  25ال ال سي ، يو او بي  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،، إلينوي5017-60017، بلينيزديس  ،رود
 االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 5 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5879537A ( UOPLLC ) 09 March 1999  
- US 4325806 A ( UOPINC ) 20 April 1982 

 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 هيدروكربون تشتمل على نظام تفاعل بالتمرير الجانبي المتتاليعملية تحويل ] 54[
بصفة عامة، تشتمل  .يتعلق االختراع الحالي بأحد النماذج التمثيلية التي تشتمل على عملية لتحويل الهيدروكربون   :الملخص ] 57[

بشكل نمطي،  . (12)تشتمل على سلسلة من مناطق التفاعل  (10)العملية على إمرار تيار هيدروكربون خالل منطقة تحويل الهيدروكربون 
، (200)، وثانية (150)، به منطقة تفاعل أولى (30)تشتمل منطقة تحويل الهيدروكربون على نظام تفاعل بالتمرير الجانبي المتتالي 

، والتي تكون منطقة (320)فاعل خامسة ، والتي تكون مناطق تفاعل بالتمرير الجانبي المتتالي، ومنطقة ت(300)، ورابعة (250)وثالثة 
 .تفاعل بالتمرير الجانبي المتتالي، تلي نظام تفاعل بالتمرير الجانبي المتتالي

 
 1: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002190: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40154/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2968/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   FR02/03513 14/10/2002      المكتب الدولي 
الين فيرنانديز دي  -2 سيرجي ديسبيناسي، -1:  المخترعون] 72[

 باتريك ديليسكلوز  -3 جرادو،
، بليس دو، 7الومنيوم بيشيني ،  -1:  مالكو البراءة] 73[

. إي -2 فرنسا، ،16سيدكس ، باريس،75218 ،تشانسيلير ادينور
 فرنسا ،رونشان 59790شارع شالون ، 100، . ال. سي

 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/22, 3/10 

 :المراجع ] 56[
- US 5128012 A (ARNT T , OLSEN) 07 July 1992 
- US 4406767 A (W, K, FISHER) 27 September 
1983 

 
 
 
 
 ابراهيم العبودي: لفاحص ا

 وسيلة للحد من حدوث التسرب في خلية إلكتروليتية] 54[
إلنتاج األلومنيوم، يتم تثبيتها بصورة  (1)للحد من التسرب لخلية إلكتروليتية  (20)يتعلق االختراع الحالي بوسيلة    :الملخص ] 57[

ز هذه الوسيلة بأنها تشتمل على دعامة ، وتتمي(3)مضبوطة بوسيلة إحتجاز وعزل تكون مشتملة على فتحات إلدخال ساقى األنود المصعد 
ب، 30أ، 30، 30)، قادرة على أن تحيط بكل أو بجزء من ساق المصعد، وجسم مرن مانع للتسرب واحد على األقل (21)واحدة على األقل 

الخالي الموجود  ويتم تصميمه لقفل كل، أو جزء من، الحيز (21)للدعامة  (23)يتم وضعه حول كل أو جزء من المحيط الخارجي  (جـ30
يقوم هذا االختراع بتحسين إحكام منع التسرب من وسائل التغطية المستخدمة  .(3)بين الحافة الداخلية لفتحة من الفتحات وساق المصعد 

 .في الخاليا اإللكتروليتية
 

 10: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002190: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40154/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2968/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   FR02/03513 14/10/2002      المكتب الدولي 
الين فيرنانديز دي  -2 سيرجي ديسبيناسي، -1:  المخترعون] 72[

 باتريك ديليسكلوز  -3 جرادو،
، بليس دو، 7الومنيوم بيشيني ،  -1:  مالكو البراءة] 73[

. إي -2 فرنسا، ،16سيدكس ، باريس،75218 ،تشانسيلير ادينور
 فرنسا ،رونشان 59790شارع شالون ، 100، . ال. سي

 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/22, 3/10 

 :المراجع ] 56[
- US 5128012 A (ARNT T , OLSEN) 07 July 1992 
- US 4406767 A (W, K, FISHER) 27 September 
1983 

 
 
 
 
 ابراهيم العبودي: لفاحص ا

 وسيلة للحد من حدوث التسرب في خلية إلكتروليتية] 54[
إلنتاج األلومنيوم، يتم تثبيتها بصورة  (1)للحد من التسرب لخلية إلكتروليتية  (20)يتعلق االختراع الحالي بوسيلة    :الملخص ] 57[

ز هذه الوسيلة بأنها تشتمل على دعامة ، وتتمي(3)مضبوطة بوسيلة إحتجاز وعزل تكون مشتملة على فتحات إلدخال ساقى األنود المصعد 
ب، 30أ، 30، 30)، قادرة على أن تحيط بكل أو بجزء من ساق المصعد، وجسم مرن مانع للتسرب واحد على األقل (21)واحدة على األقل 

الخالي الموجود  ويتم تصميمه لقفل كل، أو جزء من، الحيز (21)للدعامة  (23)يتم وضعه حول كل أو جزء من المحيط الخارجي  (جـ30
يقوم هذا االختراع بتحسين إحكام منع التسرب من وسائل التغطية المستخدمة  .(3)بين الحافة الداخلية لفتحة من الفتحات وساق المصعد 

 .في الخاليا اإللكتروليتية
 

 10: عدد األشكال      14 :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.

نشرة براءات االختراع 19 182

 

 براءة اختراع ]12[
 0002191GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40171/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11139/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[

 أمريكا               2007/06/27          946524            
 -3 ابراهيم باغرزاده، -2، عباس حسن -1:  المخترعون] 72[

 جريجوري بورسينجر -5، عزيز حسن -4 ريفورد انثوني،
، مينيتا 14549تش آر دي كوربوريشن، ا:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77035 تكساس، هيوستن
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/18; C07C 17/12, 25/06 

 :المراجع ] 56[
- JP 61-183235 A (HODOGAYA CHEM 
CO.LTD.) 15 August 1986    
- US 5710355 A (RAMESH KRISHNAMURTI) 20 
January 1998   
- US 4724269 A (TOSHIHIRO SUZUKI et al.) 09 
February 1988    
- US 5009816 A (MARK K. WEISE et al.) 23 April 
1991    
- US 5451348 A (JEFFREY P. KINGSLEY) 19 
September 1995 

 عبد هللا الخطيب: لفاحص ا
 كلوروبنزينعملية عالية القص إلنتاج ] 54[
يتعلق االختراع الحالي باستخدام جهاز ميكانيكي عالي القص  مضمن في عملية إلنتاج الكلوروبنزين مما يؤدي إلى تقليل  :الملخص ] 57[

ر، حيث يتعلق االختراع كذلك بنظام إلنتاج الكلوروبنزين من البنزين والكلو .قيود انتقال الكتلة، ومن ثم تعزيز عملية إنتاج الكلوروبنزين
ويكون الجهاز عالي القص  ;يشتمل النظام على مفاعل وجهاز عالي القص خارجي، والذي يتصل مخرجه عن طريق المائع بمدخل المفاعل

 .قادراً على توفير مستحلب من فقاعات غاز الكلور في بنزين سائل
 

 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

 براءة اختراع ]12[
 0002192GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40172/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11140/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[

 أمريكا              2007/06/27              946533          
 -3 ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[

 جريجوري بورسينجر -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني،
 ،مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن،  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035 تكساس، هيوستن
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; C07C 13/18, 5/10 

 :المراجع ] 56[
- US 6187980 B1 (GARY R. GILDERT) 13 
February 2001 
- US 5856603 A (TJ ALLING REKKER, et al.) 05 
January 1999   
- EP 1604969 A1 (DOVER CHEMICAL 
CORPORATION) 14 December 2005    
- US 3781320 A (C. F. IRWIN) 25 December 1973 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية عالية القص إلنتاج سيكلو هكسان] 54[
مستخدم في عملية ونظام إلنتاج سيكلو هكسان له القدرة على تقليل يتعلق االختراع الحالي بجهاز ميكانيكي عالي القص  :الملخص ] 57[

كما يتعلق بنظام إلنتاج سيكلو هكسان من بنزين وهيدروجين، يشتمل  .قيود انتقال الكتلة، وبالتالي تحسين عملية إنتاج سيكلو هكسان
طريقة مميعة، ويتسم الجهاز عالي القص النظام على مفاعل ومحفز صلب وجهاز عالي القص، حيث يتصل مخرجه بمدخل المفاعل ب

بالقدرة على توفير  مستحلب من فقاعات غاز الهيدروجين في سائل يشتمل على بنزين، ويكون للفقاعات متوسط قطر فقاعات يقل عن 
 .ميكرو متر 100حوالي 

 
 2: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
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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.

183نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002192GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40172/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11140/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[

 أمريكا              2007/06/27              946533          
 -3 ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[

 جريجوري بورسينجر -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني،
 ،مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن،  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035 تكساس، هيوستن
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; C07C 13/18, 5/10 

 :المراجع ] 56[
- US 6187980 B1 (GARY R. GILDERT) 13 
February 2001 
- US 5856603 A (TJ ALLING REKKER, et al.) 05 
January 1999   
- EP 1604969 A1 (DOVER CHEMICAL 
CORPORATION) 14 December 2005    
- US 3781320 A (C. F. IRWIN) 25 December 1973 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية عالية القص إلنتاج سيكلو هكسان] 54[
مستخدم في عملية ونظام إلنتاج سيكلو هكسان له القدرة على تقليل يتعلق االختراع الحالي بجهاز ميكانيكي عالي القص  :الملخص ] 57[

كما يتعلق بنظام إلنتاج سيكلو هكسان من بنزين وهيدروجين، يشتمل  .قيود انتقال الكتلة، وبالتالي تحسين عملية إنتاج سيكلو هكسان
طريقة مميعة، ويتسم الجهاز عالي القص النظام على مفاعل ومحفز صلب وجهاز عالي القص، حيث يتصل مخرجه بمدخل المفاعل ب

بالقدرة على توفير  مستحلب من فقاعات غاز الهيدروجين في سائل يشتمل على بنزين، ويكون للفقاعات متوسط قطر فقاعات يقل عن 
 .ميكرو متر 100حوالي 

 
 2: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
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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 19 184

 

 براءة اختراع ]12[
 0002193GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40173/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11142/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[

 أمريكا                      2007/06/27     946476             
          ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 جريجوري بورسينجر -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، مينيتا 14549 اتش آر دي كوربوريشن،:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035 هيوستن ،تكساس
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/12, 51/15, 51/54 

 :المراجع ] 56[
- US 5264087 A (H. FORD LOWERY et al.) 23 
November 1993    
- US 5009816 A (MARK K. WEISE et al.) 23 April 
1991    
- US 5451348 A (JEFFREY P. KINGSLEY) 19 
September 1995 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية عاليان القص إلنتاج أنهيدريد أسيتيك] 54[
أنهيدريد أسيتيك حيث يتم توضيح يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لجهاز  عالي القص مستخدم في عملية إلنتاج    :الملخص ] 57[

كما يتعلق بنظام إلنتاج أنهيدريد أسيتيك، يشتمل على خلط المحفز وحمض  .جهاز مفاعل لتقليل قيود انتقال الكتلة، وبالتالي تحسين العملية
 .األسيتيك عبر جهاز عالي القص

 
 2: 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

 براءة اختراع ]12[
 0002194GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40174/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11147/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[

 أمريكا                 2007/06/27           946473         
 -3 ابراهيم باغرزاده، -2، عباس حسن -1:  المخترعون] 72[

  جريجوري بورسينجر -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني،
، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن،  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035 هيوستن، تكساس
 
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; C07C 263/10 

 :المراجع ] 56[
- US 3781320 A (C. F. IRWIN. et al.) 25 December 
1973   
- GB 1355637 A (C. F. IRWIN) 01 December 1971 
   - US 5599968 A (ROBERT BANKWITZ, et al.) 
04 February 1997   
- US 2006/50041 166 A1 (JOSEPH Y. STUART) 
23 February 2006 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج داي أيزو سيانات تولوين] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج داي أيزو سيانات تولوين حيث تشتمل على تكوين مشتت مكون من فقاعات غاز  :الملخص ] 57[

ميكرون؛ وتعريض  1الفوسجين يتم تشتيتها في طور سائل لتولين داي أمين، حيث يكون متوسط قطر الفقاعات الغازية المذكورة أقل من 
كما يتم الكشف عن تنفيذ المعالجة بالفوسجين لتولوين  .سجين لتكوين داي أيزو سيانات تولوينالمشتت إلى ظروف تفاعل معالجة بالفو

 .داي أمين
 

 2: عدد األشكال      11 :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.

185نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002194GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40174/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11147/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[

 أمريكا                 2007/06/27           946473         
 -3 ابراهيم باغرزاده، -2، عباس حسن -1:  المخترعون] 72[

  جريجوري بورسينجر -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني،
، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن،  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035 هيوستن، تكساس
 
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; C07C 263/10 

 :المراجع ] 56[
- US 3781320 A (C. F. IRWIN. et al.) 25 December 
1973   
- GB 1355637 A (C. F. IRWIN) 01 December 1971 
   - US 5599968 A (ROBERT BANKWITZ, et al.) 
04 February 1997   
- US 2006/50041 166 A1 (JOSEPH Y. STUART) 
23 February 2006 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج داي أيزو سيانات تولوين] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج داي أيزو سيانات تولوين حيث تشتمل على تكوين مشتت مكون من فقاعات غاز  :الملخص ] 57[

ميكرون؛ وتعريض  1الفوسجين يتم تشتيتها في طور سائل لتولين داي أمين، حيث يكون متوسط قطر الفقاعات الغازية المذكورة أقل من 
كما يتم الكشف عن تنفيذ المعالجة بالفوسجين لتولوين  .سجين لتكوين داي أيزو سيانات تولوينالمشتت إلى ظروف تفاعل معالجة بالفو

 .داي أمين
 

 2: 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.

نشرة براءات االختراع 19 186

 

 براءة اختراع ]12[
 0002195GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40175/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11148/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[

 أمريكا              2007/06/27            946529            
          ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1: المخترعون] 72[
 جريجوري بورسينجر - 5عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77035  ،هيوستن، تكساس
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 37/00, 39/16, 409/10 

 :المراجع ] 56[
- US 5616806 A (MITSUI TOATSU CHEMICALS 
]JP[) 01 April 1997    
- CN 1528737 A (UNIV TSINGHUA ]CN[) 15 
September 2004    
- US 5283365 A(MITSUI TOATSU CHEMICALS 
]JP[) 01 February 1994   
- US 7233694 B2 (SINORGCHEM CO 
SHANDONG ]CN[) 26 June 2007 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية قص عالي إلنتاج هيدرو فوق أكسيد الكيومين] 54[
يتعلق االختراع الحالي باستخدام جهاز ميكانيكي عالي القص مدمج في عملية خاصة بإنتاج هيدرو فوق أكسيد الكيومين    :الملخص ] 57[

والنظام  .مفاعل قادر على تقليل أوجه القصور في تحويل الكتلة، ومن ثم تحسين عملية إنتاج هيدرو فوق أكسيد الكيومين /كجهاز خلط 
الكيومين من أكسدة الكيومين، يشتمل على مفاعل وخالط قص عالي يرتبط مخرجه مائعيا مع مدخل الخاص بإنتاج هيدرو فوق أكسيد 

المفاعل؛ والخالط عالي القص يكون قادر على توفير فقاقيع غازية للهواء المشتت داخل السائل، ويكون لهذه الفقاقيع متوسط قطر أقل من 
 .ميكرو متر 100

 
 2: األشكال عدد      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[
 0002196GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40176/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11165/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[

 أمريكا                 2007/06/27         60/946444        
 أمريكا                  2008/03/25        61/039,235       

         ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 بورسينجر جريجوري -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، ، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035 تكساس، هيوستن
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; B01J 21/06, 35/02; C07C 
29/151, 31/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4931225 A (UNION CARBIDE 
INDUSTRIAL GASES l-31 l TECHNOLOGY 
CORPORATION) 5 June 1990    
- US 6924316 B1 (JAPAN NATIONAL 011 
CORPORATION COSRNO OIL CO LTD) 02 
August 2005     

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج منتج سائل من غاز خفيف] 54[
، +C2يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج منتج يشتمل على مركب واحد على األقل يتم اختياره من الهيدروكربونات  :الملخص  ]57[

ومواد مؤكسجة، وتوليفة منها، من غاز خفيف يشتمل على واحد أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون، وميثان، وإيثان، وبروبان، وبيوتان، 
مشتت غاز خفيف في تيار تغذية سائل، حيث أنه يتم تكوين المشتت بشكل جزئي على األقل باستخدام قوى قص  وبنتان عن طريق تكوين

كما يتعلق أيًضا بنظام لتنفيذ  .عالية وحيث يكون واحد على األقل من تيار التغذية السائل والغاز الخفيف عبارة عن مصدر هيدروجين
 .الطريقة

 
 2: عدد األشكال      31 :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.

187نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002196GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40176/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11165/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[

 أمريكا                 2007/06/27         60/946444        
 أمريكا                  2008/03/25        61/039,235       

         ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 بورسينجر جريجوري -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، ، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035 تكساس، هيوستن
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; B01J 21/06, 35/02; C07C 
29/151, 31/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4931225 A (UNION CARBIDE 
INDUSTRIAL GASES l-31 l TECHNOLOGY 
CORPORATION) 5 June 1990    
- US 6924316 B1 (JAPAN NATIONAL 011 
CORPORATION COSRNO OIL CO LTD) 02 
August 2005     

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج منتج سائل من غاز خفيف] 54[
، +C2يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج منتج يشتمل على مركب واحد على األقل يتم اختياره من الهيدروكربونات  :الملخص  ]57[

ومواد مؤكسجة، وتوليفة منها، من غاز خفيف يشتمل على واحد أو أكثر من ثاني أكسيد الكربون، وميثان، وإيثان، وبروبان، وبيوتان، 
مشتت غاز خفيف في تيار تغذية سائل، حيث أنه يتم تكوين المشتت بشكل جزئي على األقل باستخدام قوى قص  وبنتان عن طريق تكوين

كما يتعلق أيًضا بنظام لتنفيذ  .عالية وحيث يكون واحد على األقل من تيار التغذية السائل والغاز الخفيف عبارة عن مصدر هيدروجين
 .الطريقة

 
 2: عدد األشكال      31 :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 19 188

 

 براءة اختراع ]12[
 0002197GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40177/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11167/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[

 أمريكا                  2007/06/27             946493       
 أمريكا                            2007/06/27    946469      

         ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 جريجوري بورسينجر -5عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،77035هيوستن ،تكساس 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 211/46 

 :المراجع ] 56[
- US 5616806A (MITSUI TOATSU CHEMICALS 
]JP[) 01 April 1997    
- CN 1528737 A (UNIV TSINGHUA ]CN[) 15 
September 2004   
- US 5283365 A (MITSUI TOATSU CHEMICALS 
]JP[) 01 February 1994   
- US 7233694 B2 (SINORGCHEM CO 
SHANDONG ]CN[) 26 June 2007 

 الخطيبعبد هللا : الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج أنيلين وتولوين داي أمين] 54[
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طريقة إلنتاج أنيلين أو تولوين داي أمين حيث تشتمل على تكوين تشتيت مكون من  :الملخص ] 57[

اي نيترو تولين، حيث يكون متوسط قطر فقاعات غاز الهيدروجين التي يتم تشتيتها في وسط سائل يشتمل إما على نيترو بنزين أو د
ميكرون؛ وتعريض التشتيت إلى ظروف تعزيز تفاعل معالجة بالهيدروجين تشتمل على ضغط أقل من  1فقاعات غاز الهيدروجين أقل من 

أو داي نيترو درجة مئوية، وبالتالي تتم معالجة جزء على األقل من نيترو بنزين  200كيلو باسكال ودرجة حرارة أقل من  600حوالي 
 .كما يتم الكشف عن نظام لتنفيذ الطريقة .تولوين بالهيدروجين لتكوين أنيلين أو تولوين داي أمين، على التوالي

 
 2: عدد األشكال      24 :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[
 0002198GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40178/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11168/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[

 أمريكا                          2007/0627       946445      
 أمريكا                 2007/06/27             946504        

          ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 جريجوري بورسينجر -5عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77035 تكساس ،هيوستن
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 65/05, 65/21, 69/78 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0047l59 A1 (ALAN GEORGE 
WONDERS et al.) 02 March 2006   
- US 5371283 A (JEFFREY P. KJNGSLEY et al.) 
06 December 1994    
- US 2002/30010364 A1 (JOHN BRAITHWAITE 
et al.) 24 January 2002    
- US 5009816 A (MARK K. WEISE et al.) 23 April 
1991   
- KR 10-2002-0004001 A (POHANG 
UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY l-23 FOUNDATION) 16 January 
2002 
 - US 5451348 A (JEFFREY P. KINGSLEY) 19 
September 1995 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج أحماض البنزويك وأحماض الفثاليك] 54[
ة إلنتاج حمض البنزويك أو أيزومر حمض الميثيل بنزويك، وتشتمل على تكوين مشتِّت يتعلق االختراع الحالي بطريق :الملخص ] 57[

 1يشتمل على فقاعات غازية بها أكسجين تم تشتيتها في أي من أيزومر التولوين أو الزيلين، حيث يقل متوسط قطر الفقاعات عن 
كيلو باسكال ودرجة حرارة تقل عن حوالي  1013عن حوالي  يتم بعد ذلك إخضاع المشتِّت لظروف التفاعل تشتمل على ضغط يقل .ميكرون

درجة مئوية، وبالتالي يتأكسد جزء على األقل من أيزومر التولوين أو الزيلين جزئياً لتكوين حمض البنزويك أو أيزومر حمض  160
في بعض النماذج، يكون أيزومر حمض الميثيل بنزويك مركباً وسيطاً، كما تتضمن الطريقة إخضاع  .الميثيل بنزويك المناظر، على الترتيب

بنزين -3، 1بنزين ثنائي الكربوكسيل، أو حمض -2، 1أي أيزومر زيلين غير معالج والمركب الوسيط لمزيد من األكسدة لتكوين حمض 
 .كما يتعلق االختراع بجهاز إلجراء هذه الطريقة .بنزين ثنائي الكربوكسيل-4، 1ثنائي الكربوكسيل، أو حمض 

 
 2: عدد األشكال      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



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.

189نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002198GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40178/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11168/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[

 أمريكا                          2007/0627       946445      
 أمريكا                 2007/06/27             946504        

          ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 جريجوري بورسينجر -5عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77035 تكساس ،هيوستن
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 65/05, 65/21, 69/78 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0047l59 A1 (ALAN GEORGE 
WONDERS et al.) 02 March 2006   
- US 5371283 A (JEFFREY P. KJNGSLEY et al.) 
06 December 1994    
- US 2002/30010364 A1 (JOHN BRAITHWAITE 
et al.) 24 January 2002    
- US 5009816 A (MARK K. WEISE et al.) 23 April 
1991   
- KR 10-2002-0004001 A (POHANG 
UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY l-23 FOUNDATION) 16 January 
2002 
 - US 5451348 A (JEFFREY P. KINGSLEY) 19 
September 1995 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج أحماض البنزويك وأحماض الفثاليك] 54[
ة إلنتاج حمض البنزويك أو أيزومر حمض الميثيل بنزويك، وتشتمل على تكوين مشتِّت يتعلق االختراع الحالي بطريق :الملخص ] 57[

 1يشتمل على فقاعات غازية بها أكسجين تم تشتيتها في أي من أيزومر التولوين أو الزيلين، حيث يقل متوسط قطر الفقاعات عن 
كيلو باسكال ودرجة حرارة تقل عن حوالي  1013عن حوالي  يتم بعد ذلك إخضاع المشتِّت لظروف التفاعل تشتمل على ضغط يقل .ميكرون

درجة مئوية، وبالتالي يتأكسد جزء على األقل من أيزومر التولوين أو الزيلين جزئياً لتكوين حمض البنزويك أو أيزومر حمض  160
في بعض النماذج، يكون أيزومر حمض الميثيل بنزويك مركباً وسيطاً، كما تتضمن الطريقة إخضاع  .الميثيل بنزويك المناظر، على الترتيب

بنزين -3، 1بنزين ثنائي الكربوكسيل، أو حمض -2، 1أي أيزومر زيلين غير معالج والمركب الوسيط لمزيد من األكسدة لتكوين حمض 
 .كما يتعلق االختراع بجهاز إلجراء هذه الطريقة .بنزين ثنائي الكربوكسيل-4، 1ثنائي الكربوكسيل، أو حمض 

 
 2: عدد األشكال      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



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 19 190

 

 براءة اختراع ]12[
 0002199GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40179/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11170/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[

 أمريكا                     2007/06/27        946457         
         ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 جريجوري بورسينجر -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، مينيتا 14549اتش آر دي كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77035 هيوستن، تكساس
 
 
 العمار  مإبراهيسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; B01J 14/00; C07C 2/58, 2/62 

 :المراجع ] 56[
- US 4950831 A (JAMES S. STATON, et al.) 21 
August 1990    
- EP 1604969 A1 (DOVER CHEMICAL 
CORPORATION) 14 December 2005    
- US 3781320 A (C. F. IRWIN. et al.) 25 December 
1973    
- US 20050283025 A1 (ATSUSHI HIROTA, et al.) 
22 December 2005 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلجراء ألكلة] 54[
يتعلق اإلختراع الحالى بطريقة لـ ألكلة هيدروكربون يشتمل على أيزوبرافين واحد على األقل وأُوليفين واحد على األقل    :الملخص ] 57[

وذلك بإدخال محفز لحمض سائل والهيدروكربون فى مفاعل ذو قص عالى، ُمكوناً بذلك ُمستحلباً مشتمالً على قطيرات تشتمل على 
ميكرومتر، وإدخال المستحلب فى وعاء  (5)ث تكون القطيرات ذات قطر متوسط أقل من حوالى هيدروكربون فى طور حمض متواصل، حي

ج يعمل فى ظروف ألكلة مناسبة حيث يتم ألكلة لجزء على األقل من أيزوبرافين بإستخدام الـ أوليفين لتكوين ألكيالت، مع إزالة تيار المنت
 .فصاح أيضاً عن النظام المستخدم فى تنفيذ هذه الطريقةكما أنه تم اإل .المشتمل على الـ ألكيالت من الوعاء

 
 2: عدد األشكال      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

 براءة اختراع ]12[
 0002200GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40210/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11005/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2007/06/14             934504       
ناراسيمهان  -2 نورثروب،. باول اس -1:  المخترعون] 72[

 سوندارام
. صاكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،2189-77252 تكساس ،هيوستن، 2189 .ب
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01G 17/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5157201 A (NORRIS) 20 October 1992 
- US 3591489 A (ADAMS) 06 July 1971 
  

 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 هيدروكربوناتعملية لتنقية ] 54[
 من تيار هيدروكربوني، تشمل sulfur contaminantsيتعلق االختراع الراهن بعملية متواصلة إلزالة ملوثات كبريتية  :الملخص ] 57[

جزء في المليون من  10يشمل ملوثات كبريتية، لكنه يضم أقل من  gaseous hydrocarbonتزويد تيار هيدروكربون غازي  )أ( :
، وتشـمل المـادة المذكورة مركباً فلزياً adsorbent، إلى طبقـة مـادة مازة thiophenesريتية المذكورة على شكل ثيوفنات الملوثات الكب

مع مركب فلزي واحد على األقل من فلزات المجموعات  Group VIII )الجدول الدوري(واحداً على األقل من فلزات المجموعة الثامنة
VI ،IA ،IIA ،IB مل من أكسيد فلز غير عضوي، دون إضافة كبيرة من الهيدروجين على مادة حاhydrogen المتصاص الملوثات ،

ثم، تجديد المادة المازة  )جـ(؛ )أ(إيقاف دوري للتزويد المذكور لتيار تغذية الهيدروكربون الغازي المذكور في الخطوة (ب)المذكورة؛ 
زائداً  )ب(والخطوة  )أ(استمرار تناوب الخطوة )د(رتيب، في مكان التيار المذكور؛ والمذكورة بإدخال مادة تجديد واحدة على األقل، بأي ت

 .بالقدر الالزم )جـ(الخطوة 
 

 8: عدد األشكال          23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002200GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40210/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/10/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11005/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2007/06/14             934504       
ناراسيمهان  -2 نورثروب،. باول اس -1:  المخترعون] 72[

 سوندارام
. صاكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،2189-77252 تكساس ،هيوستن، 2189 .ب
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01G 17/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5157201 A (NORRIS) 20 October 1992 
- US 3591489 A (ADAMS) 06 July 1971 
  

 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 هيدروكربوناتعملية لتنقية ] 54[
 من تيار هيدروكربوني، تشمل sulfur contaminantsيتعلق االختراع الراهن بعملية متواصلة إلزالة ملوثات كبريتية  :الملخص ] 57[

جزء في المليون من  10يشمل ملوثات كبريتية، لكنه يضم أقل من  gaseous hydrocarbonتزويد تيار هيدروكربون غازي  )أ( :
، وتشـمل المـادة المذكورة مركباً فلزياً adsorbent، إلى طبقـة مـادة مازة thiophenesريتية المذكورة على شكل ثيوفنات الملوثات الكب

مع مركب فلزي واحد على األقل من فلزات المجموعات  Group VIII )الجدول الدوري(واحداً على األقل من فلزات المجموعة الثامنة
VI ،IA ،IIA ،IB مل من أكسيد فلز غير عضوي، دون إضافة كبيرة من الهيدروجين على مادة حاhydrogen المتصاص الملوثات ،

ثم، تجديد المادة المازة  )جـ(؛ )أ(إيقاف دوري للتزويد المذكور لتيار تغذية الهيدروكربون الغازي المذكور في الخطوة (ب)المذكورة؛ 
زائداً  )ب(والخطوة  )أ(استمرار تناوب الخطوة )د(رتيب، في مكان التيار المذكور؛ والمذكورة بإدخال مادة تجديد واحدة على األقل، بأي ت

 .بالقدر الالزم )جـ(الخطوة 
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 براءة اختراع ]12[
 0002201GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40225/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7531/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    2005MI02491        2005/12/27              أيطاليا 
 أمريكا                    2006/02/23        60/775.780   
           ،مولر ، أولريخ -2 ،ردولف ، بيتر -1:  المخترعون] 72[
-جوبل ، هانز -5 ،اسشولز ، مالتي -4 ،تيليس ، جواكيم هنريك -3

 ،فورلين ، آنا -8 ،ويدينباخ ، مينولف -7 ،بابالر ، بيتر -6 ،جورج
 جورج كروج -11 ،جرالختيل  -10 اكيهارد شفاب، -9
داو سنتر،  2030، ذي داو كيمـيكـال كمبني -1:  مالكو البراءة] 73[

بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،  -2 ،أمريكا، 48674ام آي ، ميدالند
 دويجشافين، ألمانيا، لـو67056

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 7/04, 9/04; C07D 301/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/074268 A (BASF AG ]DE[; TELES 
JOAQUIM HENRIQUE ]DE[; GOEBBEL 
HANS-GEORG ]DE[; RE) 02 September 2004  
- EP 1 359 148 A (DEGUSSA ]DE[; UHDE GMBH 
]DE[) 05 November 2003  
- US 3477919 A (LICHTENWALTER MYRL et 
al.) 11 November 1969  
- WO 2004/009567 A (BASF AG ]DE[; BASSLER 
PETER ]DE[; GOEBBEL HANS-GEORG ]DE[; 
TELES JOAQU) 29 January 2004  
- WO 2004/009566 A (BASF AG ]DE[; BASSLER 
PETER ]DE[; GOEBBEL HANS-GEORG ]DE[; 
TELES JOAQU) 29 January 2004  
- EP 1424332 A (DEGUSSA ]DE[; UHDE GMBH 
]DE[) 02 June 2004  
- WO 99/26937 A (HUNTSMAN SPEC CHEM 
CORP ]US[) 03 June 1999  
- US 3816478 A (WASHALL T et al.) 11 June 1974  
- US 4691034 A (SANDERSON JOHN R ]US[ et 
al.) 01 September 1987 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لمعالجة البروبين باإليبوكسيد] 54[
يدعم هذا اإلختراع عملية لمعالجة البروبين باإليبوكسيد الذي يتضمن على تفاعل البروبين مع فوق أكسيد الهيدروجين    :الملخص ] 57[

وجود الميثانول كمذيب وعامل حفاز زيوليت تيتانيوم، تتضمن أيضاً العملية على فصل أكسيد البروبيلين من خليط التفاعل للحصول في 
على خليط متضمن على ميثانول، ماء، حمض كربوكسيليك واحد على األقل ومركب كربونيل واحد على األقل، الذي فيه يتعادل حمض 

 .بصورة جزئية على األقل، تتضمن العملية المذكورة بصورة إختيارية على مرحلة معالجة بالهيدروجينكربوكسيليك واحد على األقل 
 

      18 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002202GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40232/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10835/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/05/18         60/930998        
 أمريكا                   2008/04/04              12/080,661

 تشانس،. رونالد آر -2 ديكمان،. هاري دبليو -1:  المخترعون] 72[
 -5 دي مارتين،. جريجوري جيه -4 رييز،. سيباستيان سي -3

 كيلي،. بريوس تي -7 نورثروب،. بول إس -6 توماس،. يوجين آر
 كوركوران ، االبن. ادوارد دبليو -8
اكسون موبيل ريسيرتش اند انجنيرنج :  مالك البراءة] 73[

 ،انانديل، 900صندوق البريد  ،أيست، 22روت  1545كومباني، 
 أمريكا ، 0900-08801 جي إن 
 
 
 
 
 
 العمار إبرهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/148936 A1 (BAKSH MOHAMED 
SAFDAR 1-20 ALLIE ]US[) 26 June 2008    
- US 2006/165574 Al (SAYARI ABDELHAMID 
]CA[) 27 July 2006    
- EP 0305919 A (AIR PROD & CHEM ]US[)  08 
March 1989    
- US 2006/169142 A1 (RODE EDWARD J ]CA[ et 
al.) 3 August 2006    
- EP 0862937 A (AIR PROD & CHEM ]US[) 09 
September 1998    
- FR 2794993 A (AIR LIQUIDE ]FR[)  22 
December 2000   
- WO 2004/000440 A (GEORG1A TECH RES 
INST A ]US[; WHITE MARK  ]US[; IRETSKII 
ALEXEI V ]us[) 31 December 2003 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
من خالئط الغاز عن طريق االمتزاز المتأرجح باستخدام وحدات تالمس ممتزة ذات مسامية  H2S، أو CO2 ،N2عملية إزالة ] 54[

 متوسطة منخفضة
من خليط غاز يحتوي على H2S، و N2، وCO2يتعلق االختراع الحالي بعملية فصل لواحد أو أكثر من مكونات غاز    :الملخص ] 57[

تكون وحدات التالمس الممتزة الخاصة بوحدة المعالجة باالمتزاز المتأرجح  .غاز ثان على األقل باستخدام وحدة معالجة باالمتزاز المتأرجح
بالحجم أو أقل من حجم  % 20ة هندسيًا بحيث تحتوي على مجموعة من قنوات تدفق حيث يكون عبارة عن وحدات تالمس ممتزة مصمم

 .المسام المفتوحة لمواد التالمس في مدي المسام المتوسطة والمسام الكبيرة
 

 15: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002202GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40232/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10835/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/05/18         60/930998        
 أمريكا                   2008/04/04              12/080,661

 تشانس،. رونالد آر -2 ديكمان،. هاري دبليو -1:  المخترعون] 72[
 -5 دي مارتين،. جريجوري جيه -4 رييز،. سيباستيان سي -3

 كيلي،. بريوس تي -7 نورثروب،. بول إس -6 توماس،. يوجين آر
 كوركوران ، االبن. ادوارد دبليو -8
اكسون موبيل ريسيرتش اند انجنيرنج :  مالك البراءة] 73[

 ،انانديل، 900صندوق البريد  ،أيست، 22روت  1545كومباني، 
 أمريكا ، 0900-08801 جي إن 
 
 
 
 
 
 العمار إبرهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/148936 A1 (BAKSH MOHAMED 
SAFDAR 1-20 ALLIE ]US[) 26 June 2008    
- US 2006/165574 Al (SAYARI ABDELHAMID 
]CA[) 27 July 2006    
- EP 0305919 A (AIR PROD & CHEM ]US[)  08 
March 1989    
- US 2006/169142 A1 (RODE EDWARD J ]CA[ et 
al.) 3 August 2006    
- EP 0862937 A (AIR PROD & CHEM ]US[) 09 
September 1998    
- FR 2794993 A (AIR LIQUIDE ]FR[)  22 
December 2000   
- WO 2004/000440 A (GEORG1A TECH RES 
INST A ]US[; WHITE MARK  ]US[; IRETSKII 
ALEXEI V ]us[) 31 December 2003 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
من خالئط الغاز عن طريق االمتزاز المتأرجح باستخدام وحدات تالمس ممتزة ذات مسامية  H2S، أو CO2 ،N2عملية إزالة ] 54[

 متوسطة منخفضة
من خليط غاز يحتوي على H2S، و N2، وCO2يتعلق االختراع الحالي بعملية فصل لواحد أو أكثر من مكونات غاز    :الملخص ] 57[

تكون وحدات التالمس الممتزة الخاصة بوحدة المعالجة باالمتزاز المتأرجح  .غاز ثان على األقل باستخدام وحدة معالجة باالمتزاز المتأرجح
بالحجم أو أقل من حجم  % 20ة هندسيًا بحيث تحتوي على مجموعة من قنوات تدفق حيث يكون عبارة عن وحدات تالمس ممتزة مصمم

 .المسام المفتوحة لمواد التالمس في مدي المسام المتوسطة والمسام الكبيرة
 

 15: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002203: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40156/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9354/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

FR2006/002421 27  /10/2006      المكتب الدولي 
 فيليب ماجنير:  المخترع] 72[
ريو  3،تكنوبارس  186فيليب ماجنير ، :  مالك البراءة] 73[

 فرنسا، بويزي سيديكس،  78306،جوستيف ايفيل 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01F 24/14, 27/40 

 :المراجع ] 56[
- JP 20062950 17A (CHUGOKU ELECTRIC 
POWER) 26 October 2006 
- JP I248603 A (MITSUBISHl ELECTRIC 
CORP) 04 October 1989 
- CN I346499 A (PHILlPPE MAGNIER) 24 April 
2002 
- FR 27I3837 A1 (GERIN Merlin)16 June I995  
- JP 20062950  17A 26 October 2006  
- JP 1248603 A 04 October 1989 
- CN 1346499 A 24 April 2002  
- FR2713837A1 29 September  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 وسيلة لمنع انفجار عنصر بمحول كهربائي] 54[
ئع تبريد قابل لألحتراق يتعلق االختراع الحالي بجهاز لمنع انفجار عنصر محول كهربائي مزود بخزان يحتوي على ما0   :الملخص ] 57[

حيث يشتمل الجهاز على عنصر تخفيف ضغط ألزالة الضغط عن الخزان و حقيبة تم وضعها بعد عنصر تخفيف الضغط و هي مهيأه للمرور 
 من حالة مسطحة الى حالة منتفخة عند تمزق عنصر تخفيف الضغط و لتقييد المائع

 
 12: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002204GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[
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 المكتب األوروبي                 2007/09/03           2534878    
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 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية بلمرة في طور المالط] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج بولي إيثيلين متعدد األشكال في مفاعلين متصلين على التوالي على األقل، حيث يتم   :الملخص ] 57[

في صورة معلق في مفاعل أول وعمل ما يتراوح  (HMW)بالوزن من البوليمر مرتفع الوزن الجزيئي  % 80-20عمل ما يتراوح بين 
في صورة معلق في مفاعل ثاني، حيث تتراوح نسبة النشاط  (LMW)بالوزن من البوليمر منخفض الوزن الجزيئي  % 80-20من 

حيث يتم تحديد النشاط المتوسط في كل مفاعل بأنه معدل ، 1.5إلى  0.25من HMWإلى النشاط المتوسط لـ  LMWالمتوسط في مفاعل 
زمن البقاء في المفاعل  ×(بالمول %)تركيز إيثيلين في المفاعل [/(ساعة /كجم من بولي إيثيلين)بولي إيثيلين الذي تم إنتاجه في المفاعل 

معدل إخراج  /(كجم)تلة البوليمر في المفاعل ، ويتم تعريف زمن البقاء بأنه ك](ساعة/جم)معدل إدخال المحفز في المفاعل  ×(ساعات)
علي األقل،  % 30علي األقل، وبشكل مفضل  %10، وحيث يكون حجم المفاعل الثاني أكبر بنسبة  (ساعة /كجم)البوليمر من المفاعل 
، أكبر من تلك الخاصة L/D(l)علي األقل من حجم المفاعل األول، وتكون نسبة طول إلي قطر المفاعل األول،  %50وبشكل مفضل غالباً 

 .%20، وبشكل مفضل أكبر بنسبة L/D(2)بالمفاعل الثاني،   
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
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- WO 99/47251 A (EXXON CHEMICAL 
PATENTS INC [US[) 23 September 1999   
- US 620434481 (Kl-INDRICK JAMES A ]US[ et  
al.) 20 march 2001 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية بلمرة في طور المالط] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج بولي إيثيلين متعدد النسق في مفاعلين على األقل متصلين على التوالي، حيث يتم   :الملخص ] 57[

بالوزن من بوليمر ثاٍن في  %20إلى  80بالوزن من بوليمر أول في مفاعل أول ويتم تصنيع معلق من  %80إلى  20تصنيع معلق من 
ل، ويتم سحب تيار أو مالط يحتوي على البوليمر الناتج من المفاعل الثاني ونقله إلى خزان وميضي مفاعل ثاٍن في وجود البوليمر األو

بالمول على األقل من المكون السائل للمالط، أو المكون غير البوليمري للتيار الداخل  %50يعمل عند ضغط ودرجة حرارة بحيث يتم سحب 
ة بخار، حيث يتوافق التركيز الموجود في التيار أو المالط الداخل إلى الخزان إلى الخزان الوميضي، من الخزان الوميضي في صور

 + Clights < 7 + 0.07(40 - Tc)، مع المعادلة (بالمول %) Clightsمول،  /جم 50الوميضي للمكونات التي لها وزن جزئي أقل من 
4.4(Pc – 0.8) - 7(CH2/CEt)  حيثTc  وPc معبر عنه بمقياس ميجا )والضغط  (معبر عنها بـ ْم )ة تكون على التوالي درجة الحرار

عبارة عن التركيزات  CEtو  CH2عند الموقع الذي يتم فيه تكثيف البخار المسحوب من الخزان الوميضي، وتكون كل من  (باسكال
 .الموالرية الموجودة في الخزان الوميضي للهيدروجين واإليثيلين على التوالي
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 طريقه ونظام الدارة المعلومات] 54[
يتعلق االختًاع الحالي بطريقة إلدارة معلومات مرتبطة بعمليات حقل نفط، لحقل النفط تكوين برت أرضي بهياكل    :الملخص ] 57[

برتوي الطريقة على برديد موضع أول قيد اال�تمام، حيث يحتوي مصدر بيانات أول على بيانات لسزنة في  .جيولوجية وخزانات بداخلو
قاعدة مستخلصة أولى لدصدر البيانات األول، حيث تناظر القاعدة الدستخلصة األولى واحدة من الدوضع األول قيد اإل�تمام، وبرديد 

مستخلص أول لدصدر البيانات األول، حيث يناظر التيار الدستخلص األول واحدة 5لرموعة من قواعد دورة حياة الدعلومات، وبرديد تيار 
لدصدر البيانات األول، حيث يحتوي الخرج األول على الدوضع األول قيد من لرموعة فئات من الدعلومات، وتوليد خرج أول مصاحب 
برتوي الطريقة أيضاً على تقديم الخرج األول، حيث يتم ضبط عملية حقل  .اإل�تمام، والقاعدة الدستخلصة األولى والتيار الدستخلص األول

 10 .النفط بناء على الخرج األول
 

 10: شكال عدد األ     25 :الحماية  عدد عناصر
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 :المراجع ] 56[
- US 6009363 A (BECKERT et al.) 28 December 
1999 
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LTD) 15 December 2004 
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 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام مرئي متحرك للمركبات] 54[
مستقبل ال سلكي، و وحدة لفك الشفرة، و جهاز صوت،  :يتعلق االختراع بنظام مرئي متحرك للمركبات حيث يشتمل على   :الملخص ] 57[

حيث يقوم المستقبل الالسلكي باستقبال إشارة ال سلكية مرئية في صورة إرسال السلكي، ويقوم بإزالة  .و شاشة عرض، و وحدة تحكم
ال وفك شفرة تيار النقل الرقمي وتقوم وحدة فك الشفرة باستقب .تضمين اإلشارة الالسلكية المرئية من أجل الحصول على تيار نقل رقمي

وتقوم وحدة التحكم ببدء التشغيل وضبط أوضاع ونظام التشغيل على كل من المستقبل  .مما يمكن من الحصول على تيار بيانات مرئية
ي مما يمكن الالسلكي، ووحدة فك الشفرة، وجهاز الصوت، وشاشة العرض، وتشغيل وحدة فك الشفرة لكي تقوم بفك شفرة تيار النقل الرقم

وعندما يكون المستقبل الالسلكي عبارة عن مستقبل السلكي يمكن نزعه، تكون وحدة فك الشفرة،  .من الحصول على تيار البيانات المرئية
   .وجهاز الصوت، وشاشة العرض، ووحدة التحكم، جميعها مدمجة في نظام مدمج
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 براءة اختراع ]12[
 0002208GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40168/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7432/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2005/12/19      05257795.4           
 ساندر جيميرز   : المخترع] 72[
، تشيرتسي رودليمتد،  كيميكالزبي بي :   مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو ، ميدلسكس، ثامس-اون-سنبيوري
 المتحدة

 العمار إبرهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/75, 8/04; C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2132111 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE 
JULICH GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG) 04 July 1984    
- DE 292 300 A1 (LINDE AG) 29 January 1981    
- EP 0261870 A (THE BRITISH PETROLEUM  
COMPANY P L.C) 30 March 1988 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلنتاج منتج في طور مكثف من واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في طور الغاز] 54[
األقل من واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في  يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج منتج في طور مكثف واحد على   :الملخص ] 57[

طور الغاز في وجود محفز صلب به واحد أو أكثر من مكونات المحفز، حيث يكون للمحفز الصلب منطقتين أو أكثر حيث يختلف فيها زمن 
 .تالمس الواحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في طور الغاز مع واحد أو أكثر من مكونات المحفز
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 براءة اختراع ]12[
 0002208GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40168/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7432/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2005/12/19      05257795.4           
 ساندر جيميرز   : المخترع] 72[
، تشيرتسي رودليمتد،  كيميكالزبي بي :   مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو ، ميدلسكس، ثامس-اون-سنبيوري
 المتحدة

 العمار إبرهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/75, 8/04; C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2132111 A (KERNFORSCHUNGSANLAGE 
JULICH GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRANKTER HAFTUNG) 04 July 1984    
- DE 292 300 A1 (LINDE AG) 29 January 1981    
- EP 0261870 A (THE BRITISH PETROLEUM  
COMPANY P L.C) 30 March 1988 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلنتاج منتج في طور مكثف من واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في طور الغاز] 54[
األقل من واحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في  يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج منتج في طور مكثف واحد على   :الملخص ] 57[

طور الغاز في وجود محفز صلب به واحد أو أكثر من مكونات المحفز، حيث يكون للمحفز الصلب منطقتين أو أكثر حيث يختلف فيها زمن 
 .تالمس الواحدة أو أكثر من المواد المتفاعلة في طور الغاز مع واحد أو أكثر من مكونات المحفز
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 براءة اختراع ]12[
 0002209GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40167/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7430/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2005/12/21        60/751,989       
مايكل جيمس  -2 ،سيان انثوني هينيجان -1:  المخترعون] 72[

 ريتشارد بيفيس  -3 ،ميوسكت
، تشيرتسي رودليمتد، كيميكالز بي بي :  مالك البراءة] 73[

 بريطانيا بي بي 7 16تي دبليو  ، ميدلسكس، ثامس -اون-سنبيوري
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6114576 A (LEET WILLIAM A ]US[ et al.) 
05 September 2000   
- WO 2005/092829 A (CELANESE INT CORP 
]US[) 06 October 2005  
- GB  031251170 A (MAVROVIC IVO ]US[) 26  
January 1972 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية ادخال مجموعة كربونيل] 54[
أو أحد مشتقاته المتفاعلة، حيث يتم فيها التغذية /يتعلق االختراع الحالي بعملية إلدخال مجموعة كربونيل على كحول و  :الملخص ] 57[

 .تغذية واحد أو أكثر إلى منطقة تفاعل حيث يحدث فيها تفاعل طارد للحرارة إلدخال مجموعة كربونيل إلنتاج تيار منتج واحد أو أكثر بتيار
 .ويتم نقل الحرارة الخاصة بجزء على األقل من تيار منتج واحد أو أكثر إلى تيار تبادل حراري أول، مثل مصدر لإلمداد ببخار مضغوط

ة بأنه يتم نقل الحرارة من تيار تبادل حراري ثان، درجة حرارته أقل من درجة حرارة تيار المنتج الواحد أو أكثر، إلى تيار وتتميز العملي
لدة من تغذية منطقة التفاعل، بحيث يشتمل تيار المنتج الواحد أو أكثر على الحرارة المتولدة من تيار التبادل الحراري الثاني والحرارة المتو

وبناًء على هذا، يمكن نقل الحرارة المتولدة من تيار التبادل الحراري الثاني  .لطارد للحرارة المستخدم إلدخال مجموعة كربونيلالتفاعل ا
 .إلى تيار التبادل الحراري األول، مما يؤدي إلى تقليل الفقد في الحرارة وزيادة كفاءة العملية
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 براءة اختراع ]12[
 0002210GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40165/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7256/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2005/11/29  05257322.7          
 ،بنجامين باتريك جريسي -2 ،مايكل كيث لي -1:  المخترعون] 72[
 كريج بيلي  -5 ،ستيفن روي بارتينجتون -4 ،ليزلي ويليام بولتون -3
، تشيرتسي رودليمتد،  كيميكالزبي بي :  مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو ، ميدلسكس، ثامس-اون-سنبيوري
 المتحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 4398050 A (HOFSTADT et al.) 09 August 
1983  
- WO 93/21139 A (BP CHEMICALS LIMITED) 
28 October 1993    
- EP 0105512 A (UNION CARBIDE 
CORPORATION) 18 April 1984   
- US 4396789 A (BARROCAS HELCIO V ]BR[ et 
al.) 02 August 1983    
- EP 1792885 A (BP CHEM INT LTD ]GB[) 06 
June 2007    
- EP 1792886 A (BP CHEM INT LTD ]GB[) 06 
June 2007    
- NO 2007/003899 A (BP CHEM INT LTD ]GB[; 
GRACEY BENJAMIN PATRICK ]GB[; 
BOLTON LESLIE NILL) 11 January 2007    
- NO 2007/003901 A (BP CHEM INT LTD ]GB[;  
GRACEY BENJAMIN PATRICK ]GB[; 
BOLTON LESLIE WILL) 11 January 2007    
- NO 2007/003910 A (BP CHEM INT LTD ]GB[;  
GRACEY BENJAMIN PATRICK ]GB[) 11 
January 2007 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عمليــة النتاج اوليفينات] 54[
برافيني أليفاتي أحادي  أحادية من خام تغذية يشتمل على كحول  )أوليفينات(يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج أوليفين   :الملخص ] 57[

 .الهيدروكسيل واحد على األقل
 

 1: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002210GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40165/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7256/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2005/11/29  05257322.7          
 ،بنجامين باتريك جريسي -2 ،مايكل كيث لي -1:  المخترعون] 72[
 كريج بيلي  -5 ،ستيفن روي بارتينجتون -4 ،ليزلي ويليام بولتون -3
، تشيرتسي رودليمتد،  كيميكالزبي بي :  مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو ، ميدلسكس، ثامس-اون-سنبيوري
 المتحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 4398050 A (HOFSTADT et al.) 09 August 
1983  
- WO 93/21139 A (BP CHEMICALS LIMITED) 
28 October 1993    
- EP 0105512 A (UNION CARBIDE 
CORPORATION) 18 April 1984   
- US 4396789 A (BARROCAS HELCIO V ]BR[ et 
al.) 02 August 1983    
- EP 1792885 A (BP CHEM INT LTD ]GB[) 06 
June 2007    
- EP 1792886 A (BP CHEM INT LTD ]GB[) 06 
June 2007    
- NO 2007/003899 A (BP CHEM INT LTD ]GB[; 
GRACEY BENJAMIN PATRICK ]GB[; 
BOLTON LESLIE NILL) 11 January 2007    
- NO 2007/003901 A (BP CHEM INT LTD ]GB[;  
GRACEY BENJAMIN PATRICK ]GB[; 
BOLTON LESLIE WILL) 11 January 2007    
- NO 2007/003910 A (BP CHEM INT LTD ]GB[;  
GRACEY BENJAMIN PATRICK ]GB[) 11 
January 2007 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عمليــة النتاج اوليفينات] 54[
برافيني أليفاتي أحادي  أحادية من خام تغذية يشتمل على كحول  )أوليفينات(يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج أوليفين   :الملخص ] 57[

 .الهيدروكسيل واحد على األقل
 

 1: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002211GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40164/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7255/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2005/11/29      05257320.1      
 ،مايكل كيث لي -2 ،بنجامين باتريك جريسي -1:  المخترعون] 72[
 ليزلي ويليام بولتون  -5 ،ستيفن روي بارتينجتون -4 ،كريج بيلي -3
، تشيرتسي رودليمتد،  كيميكالزبي بي :  مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو  ،ميدلسكس، ثامس-اون-يوريسنب
 المتحدة

 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/24, 11/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4396789 A (BARROCAS et al.) 02 August 
1983  
- US 4398050 A (HOFSTADT et al.)  09 August 
1983  
- US 4232179 A (VALLADARES BARROCAS et 
al.) 04 November 1980    
- US 2377026 A (MILLER HOKE S) 29 May 1945  
- DD 245866 A1 (VEB LEUNA-WERKE 
WALTER 1-8 ULBRICHT,DD) 20 May 1987 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 االيثيلينعملية النتاج ] 54[
 .يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج اإليثيلين من مخزون  تغذية يشتمل على اإليثانول   :الملخص ] 57[
 

 1: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002212: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40211/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12182/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان          27/12/2007 337194     
 ماساهيرو كوباياشي، -2 كازوهيرو تاكيدا، -1:  المخترعون] 72[
 يوشييوكي اوكاموتو -4 هيديكي ناجاو، -3
، 5-16ميتسوبيشي هيفي اندستريز، ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

 اليابان، 8215-108طوكيو ، كيو -ميناتو، تشومي -2كونان 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F02C 9/00, 6/009/28, 9/56 

 :المراجع ] 56[
- JP 2007-512456 A (EXXONMOBIL 
UPSTREAM RESEARCH  CO) / 17 May 2007 
- US 5391925 A (TRIGEN ENERGY CORP) 21 
February 1995 
- JP 3563143 B2 (CHIYODA CORP) / 08 
September 2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 جهاز وطريقة للتحكم بضاغط] 54[
يتم إدارته بواسطة وحدة إدارة تولد قدرة إدارة  compressorيتعلق هذا االختراع بجهاز تحكم للتحكم بضاغط  :الملخص ] 57[

driving power  بواسطة توربين غازيgas turbine  ومحرك كهربائيelectric motor للكشف عن قسم  :يشتمل على ما يلي
درجة الحرارة للكشف عن درجة حرارة الغاز المنصرف من التوربين الغازي، وقسـم تحكم لتوليد قيمة تعليمات عزم المحرك للمحرك 

ويمكن أن يقوم جهاز التحكم بعملية التحكم  .على أساس درجة حرارة الغاز المنصرف التي تم الكشف عنها electric motorالكهربائي 
توزيع حمل على المحرك الكهربائي عندما تكون درجة حرارة الغاز المنصرف من التوربين الغازي منخفضة وتكون قدرة بحيث ال يتم 

 .ونتيجة لذلك يمكن تعزيز فعالية التشغيل .اإلدارة منخفضة
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002212: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40211/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12182/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان          27/12/2007 337194     
 ماساهيرو كوباياشي، -2 كازوهيرو تاكيدا، -1:  المخترعون] 72[
 يوشييوكي اوكاموتو -4 هيديكي ناجاو، -3
، 5-16ميتسوبيشي هيفي اندستريز، ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

 اليابان، 8215-108طوكيو ، كيو -ميناتو، تشومي -2كونان 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F02C 9/00, 6/009/28, 9/56 

 :المراجع ] 56[
- JP 2007-512456 A (EXXONMOBIL 
UPSTREAM RESEARCH  CO) / 17 May 2007 
- US 5391925 A (TRIGEN ENERGY CORP) 21 
February 1995 
- JP 3563143 B2 (CHIYODA CORP) / 08 
September 2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 جهاز وطريقة للتحكم بضاغط] 54[
يتم إدارته بواسطة وحدة إدارة تولد قدرة إدارة  compressorيتعلق هذا االختراع بجهاز تحكم للتحكم بضاغط  :الملخص ] 57[

driving power  بواسطة توربين غازيgas turbine  ومحرك كهربائيelectric motor للكشف عن قسم  :يشتمل على ما يلي
درجة الحرارة للكشف عن درجة حرارة الغاز المنصرف من التوربين الغازي، وقسـم تحكم لتوليد قيمة تعليمات عزم المحرك للمحرك 

ويمكن أن يقوم جهاز التحكم بعملية التحكم  .على أساس درجة حرارة الغاز المنصرف التي تم الكشف عنها electric motorالكهربائي 
توزيع حمل على المحرك الكهربائي عندما تكون درجة حرارة الغاز المنصرف من التوربين الغازي منخفضة وتكون قدرة بحيث ال يتم 

 .ونتيجة لذلك يمكن تعزيز فعالية التشغيل .اإلدارة منخفضة
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 براءة اختراع ]12[
 0002213GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 35086/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/07/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14398/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2009/05/05           60/175,509     
 أمريكا              2008/10/01       60/101704            

 دايفنبورت،. روجر دبليو -2 بوتلر،. باري ال -1:  المخترعون] 72[
 نيمازي. جون إي -3
، كولد سبيرينج لين 5231ستيفين بولك،  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،48332، ميشيغان، ويست بلومفيلد
 الشوافسعود محمد علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F24J 2/16, 2/54, 2/36 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005-088209 A1 (ROTH, KARL. 
FREDERIC) 22 September 2005 

 
 
 
 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 مجمع شمسي] 54[
د بتركيبة لوحية عاكسة يدعمها إطار وتدور حول محور أفقي أول   :الملخص ] 57[ ـع شمسي مزوَّ أ  .يتعلق االختراع الحالي بمجمِّ وتهيـَّ

مـن ألواح خارجية كل منها مقرون التركيبة اللوحية لعكس ضوء الشمس نحو نقطة بؤرية مشتركة، وتشتمل علـى لوح مركزي، وزوج 
أ ليُطوى فوق اللوح المركزي ـع بالنسبة لإلطار وتدور حول  .بشكل قابل للدوران محورياً مع اللوح المركزي ومهيـَّ ت تركيبة مجمِّ وتثبـَّ

ـع لتجميع الطاقة الشمسية وتشتمل على مستقبل واقع بالقرب من ا .محور أفقي ثانٍ  أ تركيبة المجمِّ أ المستقبل  .لنقطة البؤريةوتهيـَّ ويهيـَّ
ـع الشمسي أيضاً على تركيبة ارتباط رباعي القضبان لدعم التركيبة  .السترجاع الطاقة من ضوء الشمس المنعكس وقد يشتمل المجمِّ

ـع أثناء التنقل بين الوضعْيـن المطوي والممدود جزئياً   .اللوحية وتركيبة المجمِّ
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002214: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40222/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7937/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا        22/03/2006 102006012991.1
 ستيفن فولكنينج. د -2 تورستن هيوب، -1:  المخترعون] 72[
باير إنوفيشن جي ام بي اتش، ميرونجيربالتز :   مالك البراءة] 73[
 ، دسلدورف، ألمانيا40225،  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G11B 7/00, 7/0065; G03H 1/04, 1/16; 
G06K 19/14, 19/16 

 :المراجع ] 56[
- EP 1252623 A (OPTILINK AB ESE[ BAYER 1-
3,6,7, INNOVATION GMBH ]DE[) 30 October 
2002 
- EP 1080466 A1 (OPTILINK AB ESE[) 07 March 
2001 
- US 4094011 A (NAGAO MASAO) 06 June 1978 
- US 6 328 209 B1 (O'BOYLE LILY ]US[) 11 
December 2001 
 - US-5336871 A (COLGATE JR GILBERT ]US[) 
09 August 1994 
- US 5644412 A (YAMAZAKI SATOSHI ]JP[ ET 
AL) 1 July 1997 
 - US 2005/100222 A1 (MCGREW STEPHEN P 
]US[) 12 May 2005 
- Lin L H: A Method Of Hologram Information 
Reduction By Spatial Frequency Sampling 
Applied Optics, Osa, Optical Society of America, 
Washington, Dc, US, Vol. 7, No. 3, March 1968 
- EP 1252623 A 30 October 2002 AT 280248 T 15 
September 2004  
- EP 1080466 A1 07 March 2001 AT 263412 T 15 
April 2004  

 عبوديابراهيم ال: الفاحص 
 طريقة وجهاز لقراءة المعلومات بصرياً ] 54[
يتعلق هذا اإلختراع بنوع جديد من حوامل المعلومات ، التي تُخزن فوقها المعلومات في شكل هيكل حيود ، ويمكن قراءة    :الملخص ] 57[

 كن بواسطته قراءة حامل معلومات طبقاً لهحامل المعلومات بسحبه يدوياً عن طريق جهـاز قراءة ، وأيضاً يتعلق هذا اإلختراع بجهاز يم
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002214: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40222/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7937/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا        22/03/2006 102006012991.1
 ستيفن فولكنينج. د -2 تورستن هيوب، -1:  المخترعون] 72[
باير إنوفيشن جي ام بي اتش، ميرونجيربالتز :   مالك البراءة] 73[
 ، دسلدورف، ألمانيا40225،  1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G11B 7/00, 7/0065; G03H 1/04, 1/16; 
G06K 19/14, 19/16 

 :المراجع ] 56[
- EP 1252623 A (OPTILINK AB ESE[ BAYER 1-
3,6,7, INNOVATION GMBH ]DE[) 30 October 
2002 
- EP 1080466 A1 (OPTILINK AB ESE[) 07 March 
2001 
- US 4094011 A (NAGAO MASAO) 06 June 1978 
- US 6 328 209 B1 (O'BOYLE LILY ]US[) 11 
December 2001 
 - US-5336871 A (COLGATE JR GILBERT ]US[) 
09 August 1994 
- US 5644412 A (YAMAZAKI SATOSHI ]JP[ ET 
AL) 1 July 1997 
 - US 2005/100222 A1 (MCGREW STEPHEN P 
]US[) 12 May 2005 
- Lin L H: A Method Of Hologram Information 
Reduction By Spatial Frequency Sampling 
Applied Optics, Osa, Optical Society of America, 
Washington, Dc, US, Vol. 7, No. 3, March 1968 
- EP 1252623 A 30 October 2002 AT 280248 T 15 
September 2004  
- EP 1080466 A1 07 March 2001 AT 263412 T 15 
April 2004  

 عبوديابراهيم ال: الفاحص 
 طريقة وجهاز لقراءة المعلومات بصرياً ] 54[
يتعلق هذا اإلختراع بنوع جديد من حوامل المعلومات ، التي تُخزن فوقها المعلومات في شكل هيكل حيود ، ويمكن قراءة    :الملخص ] 57[

 كن بواسطته قراءة حامل معلومات طبقاً لهحامل المعلومات بسحبه يدوياً عن طريق جهـاز قراءة ، وأيضاً يتعلق هذا اإلختراع بجهاز يم
 

 4: عدد األشكال      6 :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 19 206

 

 براءة اختراع ]12[
 0002215GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40184/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11678/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                 2007/09/10        1159867       
                   ،فوتشو كورنيليس بيجلسما -1:  المخترعون] 72[
 اريند هويك -3 ،جان لودويجك ماريا ديريكس -2
، في. ماتشابيج بيشل انترناشيونال ريسيرتش :  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30  كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 
 
 
 
 إبراهيم العمارسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 20/16; C10G 45/62, 47/14, 65/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/004584 A (INST FRANCAIS DU 
PETROLE ]FR[; AGIP PETROLI ]IT[; RNI SPA 
]IT[; ENITEC) 16 January 2003   
- WO 02/099014 A (SHELL INT RESEARCH 
]NL[; A  BENARD GERARD ]FR[; DUPREY 
ERIC ]FR[; VAN VEE) 12 December 2002    
- WO 94/10263 A (SHELL CANADA LTD ]CA[; 
V SHELL INT RESEARCH ]NL[) 11 May 1994   
- US 5370788 A (DAI PEI-SHING E ]US[ et al.) 06 
December 1994   
- WO 93/02161 A (MOBIL OIL CORP ]US[) 04 
February 1993 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية للتكسير بالهيدروجين واألزمرة بالهيدروجين لخام تغذية برافيني] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية للتكسير بالهيدروجين واألزمرة بالهيدروجين لخام تغذية برافيني يتم الحصول عليه من    :الملخص ] 57[

نات تغلي فوق  % 50تروبش تشتمل على ماال يقل عن  -تخليق الهيدروكربون بطريقة فيشر  للحصول على خام  م370ºبالوزن من ُمكوِّ
أزمرته بالهيدروجين، تشتمل العملية على تالمس خام التغذية، في وجود الهيدروجين، عند درجة حرارة وضغط مرتفعين مع تغذية تمت 

ألومينا غير ُمتبلِّرة، المادة الحاملة لها حجم مسام يبلغ على  -محفز يشتمل على ُمركَّب هدرجة ُمحمَّل على مادة حاملة تشتمل على سيليكا
نانومتر و حيث ماال يزيد عن  35من حجم المسام يأتي من مسام لها قطر مسام يزيد عن  %40حيث ماال يزيد عن جم،  /مل 0.8األقل 

أنجستروم، ويكون للمادة الحاملة قطر مسام  37أنجستروم ويزيد عن  50من حجم المسام يأتي من مسام لها قطر مسام يقل عن  20%
قطر المسام المتوسط (في ) مساحة السطح مقسومة على حجم المسام(حاصل ضرب  أنجستروم على األقل، حيث يكون 85متوسط يبلغ 

 .مل على األقل /2م .أنجستروم 34000للمادة الحاملة هو  )باستخدام طريقة قياس المسامية بإدخال الزئبق
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 براءة اختراع ]12[
 0002216GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40166/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7346/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2005/12/09          05111870.1       
ليب بيانج  -2 ،ثوماس جوريس ريمانز -1:  المخترعون] 72[

 هانس ميشيل هويزمان  -4 ،روبرت مارتيجن هاردفيلد -3 ،كويه
 . في. ماتشابيج بيشل انترناشيونال ريسيرتش :   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ، أتش أر2596,30,  كاريل فان بيلندتالن 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/04, 1/00 C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
-WO 2005/026292 A (ENI S.P.A; INSTITUT 
FRANCAIS DU PETROLE; ENITECNOLOGIE 
S.P.A; MARETTO) 24 March 2005  
- WO 2005/026293 A (ENI S.P.A; INSTITUT 
FRANCAIS DU PETROLE; ENITECNOLOGIE 
S.P.A; MARETTO) 24 March 2005 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة لبدء عملية إلنتاج هيدروكربونات من غاز تخليق] 54[
يتعلق االختراع بطريقة لبدء عملية في الحالة المستقرة إلنتاج مادة غازية عادة، وسائلة عادة وصلبة عادة بشكل :  الملخص] 57[

 :خطوات اختياري من غاز تخليق، وهذه العملية تشتمل على
 توفير غاز التخليق؛ و )1(
تقرة للحصول على التحويل الحفزي لغاز التخليق عند درجة حرارة مرتفعة وضغط مفاعل كلي في الحالة المس )2(

 هيدروكربونات غازية عادة، وسائلة عادة وصلبة عادة بشكل اختياري؛ 
مع واحد أو أكثر من الغازات الخاملة لتكوين تيار خليط قبل التحويل ) 1(وتشتمل الطريقة على خلط غاز التخليق من الخطوة 

عند ضغط مفاعل كلي في الحالة المستقرة وحيث عندما يتقدم نشاط المحفز المحول  )2(الحفزي لغاز التخليق في الخطوة 
 . في تيار الخليط تنخفض) الغازات الخاملة(لغاز التخليق نحو الحالة المستقرة، فإن كمية الغاز الخامل 
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 براءة اختراع ]12[
 0002217GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40162/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/11/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6599/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2005/07/20         05254507.6       
ليب بيانج  -2 ،روبرت مارتيجن فان هاردفيلد -1:  المخترعون] 72[

 توماس جوريس ريمانس  -4 ،هانز ميشيل هيوسمان -3 ،كويه
 . في. ماتشابيج بيشل انترناشيونال ريسيرتش :   مالك البراءة] 73[

 هولندا، هيج  ذا، أتش أر2596,30,  كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00; C07C 1/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2542422 A (MCGRATH HENRY G) 20 
February 1951 
- US 2489451 A (DART JACK CALHOUN et al.) 
29 November 1949 
- US 2644829 A (HOGAN JOHN PAUL) 07 July 
1953 
- US 5763716 A (BENHAM et al.) 09 June 1998 
- WO 2005/026292 A (ENI S.P.A; INSTITUT 
FRANCAIS DU PETROLE; ENITECNOLOGIE 
S.P.A; MARETTO) 24 March 2005  

طيبعبد هللا الخ: الفاحص    
 طريقة لبدء عملية تخليق هيدروكربوني] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لبدء عملية في الحالة المنتظمة إلنتاج هيدروكربونات غازية عادية وسائلة عادية وصلبة   :الملخص ] 57[

 :وتشتمل هذه العملية على الخطوات التالية عادية بشكل اختياري من غاز تخليق في مفاعلين للتحويل على األقل،
 توفير غاز تخليق؛ و )1
حفزياً عند درجة حرارة مرتفعة ثابتة وضغط ثابت مرتفع للحصول على ) 1تحويل غاز التخليق المذكور في الخطوة  )2

 الهيدروكربونات الغازية العادية والسائلة العادية والصلبة العادية بشكل اختياري ؛
تشتمل الطريقة على استخدام ضغط مبدئي في مفاعل للتحويل واحد على األقل للتحويل الحفزي لغاز التخليق عند ضغط 

 . منخفض عن ضغط الحالة المنتظمة
 

      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002118: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35480/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6682/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  29/07/2005 05291628.5     
 اروان ليمناجر، -2 كريستيان شوزينوكس، -1:  المخترعون] 72[
 يفس ماثيو -4 مارتن لولينج، -3
-83براكسترات . في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج ، جيه جي 2514، 89
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/12, G01V 3/30 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/105334 Al (AIELLO GIOVANNI) 08 August 
2002 
- US 2003/102980 Al (KORO VICTOR) 05 June 2003 
- US 2001/033164 Al (VINEGAR HAROLD J et al.) 1-
39 25 October 2001 
- US 5130706 A (VAN STEENWYK et al.) 14 July 1992 
- US 4181 014 A (JOHNSON, RICHARD A et al.) 1 
January 1980 
- US 4616702 A (HANSON et al.) 14 October 1986 
- US 2003/151977 Al (SHAH VIMAL V et al.) 14 
August 2003 
- US 4780678 A (KLEINBERG et al.) 25 October 1988 

 لي الجعفرمحمد ع: الفاحص 
 طريقة وجهاز إلرسال أو إستقبال معلومات ما بين معدات أسفل الحفرة والسطح] 54[
أو إرسال معلومات في /حيث يوفر االختراع طريقة إلستقبال و .طريقة وجهاز إلرسال أو إستقبال معلومات ما بين معدات أسفل الحفرة والسطح   :الملخص ] 57[

وضع محول  (1) :ا بين موقع أول وموقع ثاني، يشتمل البئر المذكور على غالف يتصل بالتشكيل الجيولوجي، تشتمل الطريقة علىبئر محفور في تشكيل جيولوجي م
ائيين كون القطبين الكهربأول عند الموقع األول المذكور، يشتمل المحول األول المذكور على قطبين كهربائيين، وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه نازل، ي

ً بشكل أساسي مع الغالف؛  وضع محول ثاني عند موقع ثاني، يشتمل المحول الثاني المذكور على قطبين  (2)األول والثاني في االتجاه النازل متصلين كهربائيا
ً بشكل أساسي مع كهربائيين، وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه صاعد، يكون القطبين الكهربائيين األول والثاني في االتجاه ا لصاعد متصلين كهربائيا

اني في االتجاه النازل أو على التوالي إرسال إشارة كهربائية باستخدام المحول األول بإصدار اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول والث (3)الغالف؛ 
إستقبال اإلشارة الكهربائية المذكورة بالمحول الثاني بتتبع  (4)بالمحول الثاني بإصدار اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول والثاني في االتجاه الصاعد؛ 

ي االتجاه الصاعد أو على التوالي بالمحول األول بتتبع اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول اإلشارة المذكورة ما بين القطبين الكهربائيين األول والثاني ف
ً جهاز مرافق إلستقبال و .والثاني في االتجاه النازل وضع محول أول عند  (1) :أو إرسال معلومات باستخدام الطريقة أعاله، يشتمل الجهاز على/يوفر االختراع أيضا

لكهربائيين األول ع األول المذكور، يشتمل المحول األول المذكور على قطبين كهربائيين، وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه نازل، يكون القطبين االموق
ً بشكل أساسي مع الغالف؛  اني المذكور على قطبين كهربائيين، وضع محول ثاني عند موقع ثاني، يشتمل المحول الث (2)والثاني في االتجاه النازل متصلين كهربائيا

وفي اتجاه آخر من االختراع، تم اقتراح طريقة لتحديد خاصية التوصيلية لتشكيل في بئر ما بين موقع أول عند   .وهما قطبين كهربائيين أول وثاني في اتجاه صاعد
األول المذكور، يعمل المجس األول المذكور على تتبع حقل كهربائي يظهر وضع مجس أول عند الموقع  (1) :السطح وموقع ثاني في حفرة بئر، تشتمل الطريقة على

 (3)وضع مجس ثاني عند موقع ثاني، يعمل المجس الثاني المذكور على تتبع حقل كهربائي يظهر عند الموقع الثاني في التشكيل؛  (2)عند الموقع األول في التشكيل؛ 
الحصول على  (4)لحقل الكهربائي المذكور الظاهر عند الموقع األول المذكور بواسطة المجس األول المذكور؛ الحصول على إشارة أولى بتتبع رنين شومان من ا

دمج اإلشارة األولى والثانية  (5)إشارة ثانية بتتبع رنين شومان من الحقل الكهربائي المذكور الظاهر عند الموقع الثاني المذكور بواسطة المجس الثاني المذكور 
ً الكشف عن جهاز لتحديد خاصية التوصيلية لتشكيل في  .ن لتحديد خاصية التوصيلية للتشكيل ما بين الموقع األول المذكور والموقع الثاني المذكورالمذكورتي تم أيضا

ظهر عند الموقع األول في وضع مجس أول عند الموقع األول المذكور، يعمل المجس األول المذكور على تتبع حقل كهربائي ي (1) :بئر ما، يشتمل الجهاز على
 .وضع مجس ثاني عند موقع ثاني، يعمل المجس الثاني المذكور على تتبع حقل كهربائي يظهر عند الموقع الثاني في التشكيل (2)التشكيل؛ بشكل متزامن 
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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 19 210

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002219: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 /4030312: ى منح البراءة رقم قرار الموافقة عل
 

   05/12/2012 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9353/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    60/865,084 
11/767,908 
11/688,089 
60/866,622 
60/890,630 
60/867,276 

09/11/2006 
25/06/2007 
19/30/2007 
21/11/2006 
20/02/2007 
27/11/2006 

 أمريكا      
 أمريكا       

 أمريكا      
 أمريكا      
 أمريكا       

 أمريكا      
 -3 بيتي هوارد، -2 فريدريك باوشي ، -1:  المخترعون] 72[

 س فابيين سين -4 انتوني فينيروسو،
، ريسيرتش آند ديفيلوبمنت ليمتد براد:   مالك البراءة] 73[

، الجزر العذراء ، 82131 ،تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 هولندا

 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6888972 B2 (WEATHERFORD/LAMB, INC) 
03 May 2005 
- US 6435030 B1 (WEATHERFORD/LAMB, INC) 
20 August 2002  
- US 6957574 B2 (WEATHERFORD/LAMB, INC) 
25 October 2005  

 - US 2004/0150390 A1 (DENSO 
CORPORATION) 05 August 2004  
- US 2006/0219401 A1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP.)  
05 October 2006     

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 توفير مصفوفة استشعار] 54[
يتعلق االختراع بطريقة لتجميع مصفوفة من وسائل االستشعار تشتمل على عدة أقسام، حيث يتم الربط فيما بين أقسام   :الملخص ] 57[

ب، وحيث تشتمل األقسام على وس ويتم إمرار غاز خامل خالل . ائل استشعار وأجزاء كبلمصفوفة االستشعار بحيث ال يكون هناك تسرُّ
مسار داخلي واحد على األقل للمائع داخل مصفوفة االستشعار عند القيام بالربط فيما بين أقسام مصفوفة االستشعار بحيث ال يكون هناك 

ب  .تسرُّ
 

 8: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002220: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40157/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 05/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9386/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 روسيا          30/10/2006 2006137966     
               ميخائيل فالديلينوفيتش جوتليب، -1:  المخترعون] 72[

 جاكوز اوربان  -2                         
، 71.ب.صشلمبيرجر هولدنجز ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F04D 7/02, 13/10, 29/02, 29/22, 29/42 

 :المراجع ] 56[
- RU 2132000 C1 (KOMGORT VLADIMIR 
VALER EVICI-l) 20 June 1999 
- US 6068444 A (SHETH KETANKUMAR K) 30 
May 2000 
- RU2018716 C1 (MATVEEV GRIGORIJ 
EGOROVICH et al.) 30 August 1994 
- US 5425618 A (JANIGRO ALDO at al.) 20 June 
1995 
- RU 2132000 C1  20 June 1999 
- US 6068444 A 30 May 2000 
- RU 2018716 C1 30 August 1994 
- US 5425618 A 20 June 1995 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مضخة كهربائية قابلة للتشغيل المغمور] 54[
يتعلق االختراع بمضخات كهربائية عالية السرعة قابلة للتشغيل المغمور تستخدم إلنتاج الهيدروكربونات من آبار الزيت    :الملخص ] 57[

صميم الفني، حيث تتضمن المضخة يتم تحقيق النتيجة الفنية على سبيل المثال عمر خدمة أطول وفقاً للت .بتركيز عال من المواد الصلدة
غالف بمقدمة وقاعدة وصمولة إنضغاط وعمود إدارة مركب على محمل مقعدة العمود ومراحل دفاعات مروحية وفواصل مركبة على 

ضل العمود ومجموعة من رذاذات مركبة على الغالف، حيث يتم تصنيع الرذاذات والدفاعات المروحية من مادة خزفية يتميز التصميم المف
 .بوجود فواصل فلز بين الرذاذات، حيث يكون طول فاصل الرذاذات بين أسطح التالمس معادالً للمسافة بين فواصل الدفاعة المروحية
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002220: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40157/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 05/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9386/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 روسيا          30/10/2006 2006137966     
               ميخائيل فالديلينوفيتش جوتليب، -1:  المخترعون] 72[

 جاكوز اوربان  -2                         
، 71.ب.صشلمبيرجر هولدنجز ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F04D 7/02, 13/10, 29/02, 29/22, 29/42 

 :المراجع ] 56[
- RU 2132000 C1 (KOMGORT VLADIMIR 
VALER EVICI-l) 20 June 1999 
- US 6068444 A (SHETH KETANKUMAR K) 30 
May 2000 
- RU2018716 C1 (MATVEEV GRIGORIJ 
EGOROVICH et al.) 30 August 1994 
- US 5425618 A (JANIGRO ALDO at al.) 20 June 
1995 
- RU 2132000 C1  20 June 1999 
- US 6068444 A 30 May 2000 
- RU 2018716 C1 30 August 1994 
- US 5425618 A 20 June 1995 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مضخة كهربائية قابلة للتشغيل المغمور] 54[
يتعلق االختراع بمضخات كهربائية عالية السرعة قابلة للتشغيل المغمور تستخدم إلنتاج الهيدروكربونات من آبار الزيت    :الملخص ] 57[

صميم الفني، حيث تتضمن المضخة يتم تحقيق النتيجة الفنية على سبيل المثال عمر خدمة أطول وفقاً للت .بتركيز عال من المواد الصلدة
غالف بمقدمة وقاعدة وصمولة إنضغاط وعمود إدارة مركب على محمل مقعدة العمود ومراحل دفاعات مروحية وفواصل مركبة على 

ضل العمود ومجموعة من رذاذات مركبة على الغالف، حيث يتم تصنيع الرذاذات والدفاعات المروحية من مادة خزفية يتميز التصميم المف
 .بوجود فواصل فلز بين الرذاذات، حيث يكون طول فاصل الرذاذات بين أسطح التالمس معادالً للمسافة بين فواصل الدفاعة المروحية
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 براءة اختراع ]12[
 0002221GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40170/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10874/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 يطالياا                  2007/05/23          7001045       
     البيرتو ماالندرينو، -2 لويجي باترون، -1:  المخترعون] 72[
 ماريو موليناري -3
          ماتل. أي زالإي بيا، .ايه. بي. إني اس : مالك البراءة] 73[
 إيطاليا ،روما -1
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 47/02, 47/26, 49/04 

 :المراجع ] 56[
- EP 0559399 A (TEXACO DEVELOPMENT 
CORP ]US[0) 8 September 1993   
- US 5932090 A (MARCHIONNA MARIO ]IT[ et 
al.) 03 August 1999 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحويل زيوت ثقيلة بالهيدروجين] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحويل زيوت ثقيلة تشتمل على إرسال الزيت الثقيل إلى معالجة بالهيدروجين، من نوع عالي  :الملخص ] 57[

يتم إجراؤها في مفاعل تراكم مواد صلبة مناسب قادر الشدة، في وجود تركيزات عالية من محفز هدرجة مناسب مشتت في طور المالط، 
على التشغيل بشكل ثابت في وجود مواد صلبة مشتقة من خام تغذية معبأ أو مولدة بواسطته، حيث يتم إدخال الهيدروجين أو خالئط منه 

 .في المفاعلبمعدالت تدفق مناسبة ويتم توزيعها بشكل مالئم، للحصول على منتجات تحويل في طور بخار مباشرة 
 

       12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002222GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40327/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8391/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[

 أمريكا               2006/05/31          60/810.092       
 -3 ،فيرا. مايكل جيه -2 ،التنر. جيمس آر -1:  المخترعون] 72[

 كوتشلر . كيث اتش -4 ،جنكينز. دبليو. كريستوفر دي
 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. CI.7: C01B 3/38, 3/36, 3/00; C07C 29/151, 
29/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5310506A (METALLGESELLSCHAFT 
AKTIENGESELLSCHAFT) 10 May 1994  
- US 4782096A (FOSTER WHEELER USA 
CORPORATION) 01 November 1988  
- WO 03029174A2 (TECHNOLOGY 
CONVERGENCE INC) 10 April 2003  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 إنتاج غاز تصنيع واستخدامه] 54[
 methanolالستخدامه في تصنيع الميثانول  synthesis gasيتعلق االختراع الراهن بطريقة إلنتاج غاز تصنيع    :الملخص ] 57[

synthesisالحصول على تيار هيدروجين  )أ( :، وتتضمن الطريقة الخطوات التاليةhydrogen  يشتمل على ميثانmethane  بنسبة
ماء  methane ،(ii)غاز تغذية يشتمل على ميثان  (i) :اعل التهذيب بما يليتغذية مف )ب(بالمول من عملية خارجية؛  %5تزيد عن 

مفاعلة غاز التغذية،  )جـ(بمقدار محدد؛  hydrogenتيار الهيدروجين  (iv)بمقدار محدد، و  oxygenأكسجين  (iii)بمقدار محدد، و
سحب غاز التصنيع من المفاعل حيث يكون عند درجة  )د(في المفاعل؛ و hydrogenوتيار الهيدروجين  oxygenالماء، األكسجين 

يتراوح من  stoichiometric numberبالمول، وله عدد منضبط  %3بنسبة تقل عن  methaneحرارة معينة، يحتوي على الميثان 
 .2.3إلى  1.9

 
 4: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002222GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40327/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8391/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[

 أمريكا               2006/05/31          60/810.092       
 -3 ،فيرا. مايكل جيه -2 ،التنر. جيمس آر -1:  المخترعون] 72[

 كوتشلر . كيث اتش -4 ،جنكينز. دبليو. كريستوفر دي
 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. CI.7: C01B 3/38, 3/36, 3/00; C07C 29/151, 
29/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5310506A (METALLGESELLSCHAFT 
AKTIENGESELLSCHAFT) 10 May 1994  
- US 4782096A (FOSTER WHEELER USA 
CORPORATION) 01 November 1988  
- WO 03029174A2 (TECHNOLOGY 
CONVERGENCE INC) 10 April 2003  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 إنتاج غاز تصنيع واستخدامه] 54[
 methanolالستخدامه في تصنيع الميثانول  synthesis gasيتعلق االختراع الراهن بطريقة إلنتاج غاز تصنيع    :الملخص ] 57[

synthesisالحصول على تيار هيدروجين  )أ( :، وتتضمن الطريقة الخطوات التاليةhydrogen  يشتمل على ميثانmethane  بنسبة
ماء  methane ،(ii)غاز تغذية يشتمل على ميثان  (i) :اعل التهذيب بما يليتغذية مف )ب(بالمول من عملية خارجية؛  %5تزيد عن 

مفاعلة غاز التغذية،  )جـ(بمقدار محدد؛  hydrogenتيار الهيدروجين  (iv)بمقدار محدد، و  oxygenأكسجين  (iii)بمقدار محدد، و
سحب غاز التصنيع من المفاعل حيث يكون عند درجة  )د(في المفاعل؛ و hydrogenوتيار الهيدروجين  oxygenالماء، األكسجين 

يتراوح من  stoichiometric numberبالمول، وله عدد منضبط  %3بنسبة تقل عن  methaneحرارة معينة، يحتوي على الميثان 
 .2.3إلى  1.9

 
 4: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002223GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40215/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6646/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2005/07/27          60/702,761        
 -3 ،هابرل. ديفيد سي -2 ،راهول باكال -1:  المخترعون] 72[

. جاسون ايه -5 ،ماركوس اسمان -4 ،روسينبوم. دارين اف
. بروس ايه -8 ،دوفي. بريان دبليو -7 ،بينيش. تيم جي -6 ،بورديت

 كلينجمان . سكوت آر -10 ،موهر. جون دبليو -9 ،ديل
، ون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني اكس:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، 77252، تكساس، هيوستن، 2189 صندوق البريد
 المتحدة االمريكيه

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G06F 17/50; E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0122640 A1 (HALLIBURTON 
ENERGY SERV INC) 24 June 2004 
- WO 03/072907 A1 (SCHLUMBERGER 
SURENCO SA) 04 September 2003 

 
 
 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
من التكوينات تحت hydrocarbons الهيدروكربونات   extractionيقترن باستخالص   well modelingتشكيل نموذج لبئر] 54[

 subsurface formationالسطحية 
ويتم إنشاء  .وفي الطريقة، يتم تحديد نمط إخفاق إلنجاز بئر .يتعلق االختراع الراهن بطريقة وجهاز إلنتاج هيدروكربونات :الملخص ] 57[

وبعد ذلك، يتم ربط  .تحويل النموذج الهندسي العددي إلى سطح استجابةويتم  .نموذج هندسي عددي لوصف حالة تؤدي إلى نمط اإلخفاق
 .سطح االستجابة بأداة مستخدم تم ترتيبها لتزويد سطح االستجابة لتحليل بئر آخر

 
 10: عدد األشكال      49 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002224: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40206/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9136/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا      28/09/2006 60/847,696     
. جون إي -3 بيتر تراينين، -2 ديفيد هينكلي، -1:  المخترعون] 72[

ثوماس  -6 تشارلي جينج، -5 كروهن،. كريستين إي -4 اندرسون،
 كريبس. جيروم آر -8 راميش نيالماني، -7 ديكينز،. ايه

، اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني:   مالك البراءة] 73[
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، ساستك، 2189-77252، هوستون

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6549854 B1 (MALINVERNO, Alberto et al.) 
15 April 2003 
- US 6021094 A (OBER, Curtis C. et al.) 01 
February 2000 
- US 2005/0075789 A1 (XIAO, Jiaqi et al.) 07 April 
2005 
- US 2005/0056272 A1 (DURBIN, RICKY L.)17 
March 2005 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 انعكاس تكراري لبيانات من مصادر جيوفيزيائية آنية] 54[
لتخفيض الزمن الالزم إلنجاز انعكاس جيوفيزيائي باستخدام مصادر مرمزة آنية في خطوات يتعلق االختراع بطريقة  :الملخص ] 57[

، مستخدمين لكل تجمع بصمة )1(مجموعة تجمعات مصدرية  ،)3(تجهز بيانات المسح الجيوفيزيائي بترميز . المحاكاة لعملية االنعكاس
بتجميع جميع اآلثار المطابقة لنفس ) 4( ئذ، تـُجمع التجمعات المرمزةبعد. بصمات ترميز المكافئة) 2( ترميز مختلفة تختار من مجموعة

ثم تحسب  .)على نحو بديل، تحرز البيانات الجيوفيزيائية من مصادر مرمزة آنية( . المستقبل من كل تجمع، مؤدياً إلى تجمع مرمز آني
وتنشيط آني للمصادر المرمزة ) خاصية فيزيائية أخرىأو ( سرعة خاص مفترض) 5(خطوات المحاكاة الالزمة لالنعكاس باستخدام نموذج 

) 7(خواص فيزيائية محدَّث قد يحدَّث إضافياً ) 6(النتيجة عبارة عن نموذج  باستخدام نفس مخطط الترميز المستخدم مع البيانات المقاسة
 . بتكرارات إضافية

 
 10: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002224: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40206/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9136/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا      28/09/2006 60/847,696     
. جون إي -3 بيتر تراينين، -2 ديفيد هينكلي، -1:  المخترعون] 72[

ثوماس  -6 تشارلي جينج، -5 كروهن،. كريستين إي -4 اندرسون،
 كريبس. جيروم آر -8 راميش نيالماني، -7 ديكينز،. ايه

، اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني:   مالك البراءة] 73[
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، ساستك، 2189-77252، هوستون

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6549854 B1 (MALINVERNO, Alberto et al.) 
15 April 2003 
- US 6021094 A (OBER, Curtis C. et al.) 01 
February 2000 
- US 2005/0075789 A1 (XIAO, Jiaqi et al.) 07 April 
2005 
- US 2005/0056272 A1 (DURBIN, RICKY L.)17 
March 2005 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 انعكاس تكراري لبيانات من مصادر جيوفيزيائية آنية] 54[
لتخفيض الزمن الالزم إلنجاز انعكاس جيوفيزيائي باستخدام مصادر مرمزة آنية في خطوات يتعلق االختراع بطريقة  :الملخص ] 57[

، مستخدمين لكل تجمع بصمة )1(مجموعة تجمعات مصدرية  ،)3(تجهز بيانات المسح الجيوفيزيائي بترميز . المحاكاة لعملية االنعكاس
بتجميع جميع اآلثار المطابقة لنفس ) 4( ئذ، تـُجمع التجمعات المرمزةبعد. بصمات ترميز المكافئة) 2( ترميز مختلفة تختار من مجموعة

ثم تحسب  .)على نحو بديل، تحرز البيانات الجيوفيزيائية من مصادر مرمزة آنية( . المستقبل من كل تجمع، مؤدياً إلى تجمع مرمز آني
وتنشيط آني للمصادر المرمزة ) خاصية فيزيائية أخرىأو ( سرعة خاص مفترض) 5(خطوات المحاكاة الالزمة لالنعكاس باستخدام نموذج 

) 7(خواص فيزيائية محدَّث قد يحدَّث إضافياً ) 6(النتيجة عبارة عن نموذج  باستخدام نفس مخطط الترميز المستخدم مع البيانات المقاسة
 . بتكرارات إضافية

 
 10: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002225: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40204/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13078/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         21/03/2008 61/070,297     
 هينكلي. ديفيد ال -2كريبس،. جيروم آر -1:  المخترعون] 72[
اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني، :   مالك البراءة] 73[

، تكساس، 2189-77252، هيوستون ، 2189صندوق بريد 
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/28; E21B 43/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6549854 B1 (MALINVERNO et al.) 15 April 
2003 (15.04.2003) 
- US 6021094 A (OBER et al.) 01 February 2000 
(01.02.2000)  
- US 6944546 B2 (XIAO et al.) 13 September 2005 
(13,09.2005) 
- US 2007/0203673 A1 (SHERRILL et al.) 30 
August 2007 (30.08.2007) 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة فعالة لقلب بيانات جيوفيزيائية] 54[
يتعلق االختراع الراهن بطريقة لقلب فعال لبيانات جيوفيزيائية مقاسة من منطقة تحت سطحية للتنقيب عن    :الملخص ] 57[

بعدئذ، تُجْمع جميع سجالت  .(30)باستخدام تشكيلة من داالت ترميز غير مكافئة  (40)بيانات مقاسة  تجمعات (60)تُرمَّز  .هيدروكربونات
تستخدم الطريقة استمثاالً  .(80)، مكرراً لكل مستقبل لتكوين تجمع مرمز آني (60)البيانات في كل تجمع مرمَّز يطابق مستقبالً أحادياً 

تُستخدم طريقة مرافقة لحساب تدرجات دالة الكلفة الالزمة  .عات المرمزة للبيانات المصدرية اآلنيةتكرارياً، محلياً لدالة كلفة لقلب التجم
للمنطقة التحت سطحية الذي، بعد تحديث تكراري،  (110)تُنتج البيانات المقلوبة نموذج خواص فيزيائية  .(100)لعملية االستثمال المحلي 

 .يمكن أن يدل على تراكمات هيدروكربونية
 

 9: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002226: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40205/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13130/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         28/03/2008 61/072,311     
 روس. وارين اس -2 صنوونج لي، -1:  المخترعون] 72[
اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني، :   مالك البراءة] 73[

P.O 2189P.O .الواليات ، تكساس، 2189-77252، هوستون
  المتحدة األمريكية

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5,278,805 A (KIMBALL) 11 January 1994  
- US 6,836,448 B2 (ROBERTSSON et al.) 28 
December 2004  
- US 2006/0203613 A1 (THOMSEN et al.) 14 
September 2006  
-  US 2007/0064530 A1 (MOORE) 22 March 2007  

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 تخفيف موجة سطحية في أوساط غير متجانسة حيزياً ] 54[
ه التجسيدات نحو أنظمة وطرق    :الملخص ] 57[ تمكِّن من معادلة التغيرية الحيزية للموجات السطحية عند تصحيح   (300)، 200)(تُوجَّ

ية العلوية، مع أرجحية منخفضة لتوهين مما يؤدي إلى تخفيف الضجيج الصادر عن الموجات السطح .التشتت في معالجة البيانات الزلزالية
  .وتعتبر التجسيدات فعالة في األوساط غير المتجانسة حيزياً  .اإلشارة
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002226: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40205/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13130/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         28/03/2008 61/072,311     
 روس. وارين اس -2 صنوونج لي، -1:  المخترعون] 72[
اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني، :   مالك البراءة] 73[

P.O 2189P.O .الواليات ، تكساس، 2189-77252، هوستون
  المتحدة األمريكية

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5,278,805 A (KIMBALL) 11 January 1994  
- US 6,836,448 B2 (ROBERTSSON et al.) 28 
December 2004  
- US 2006/0203613 A1 (THOMSEN et al.) 14 
September 2006  
-  US 2007/0064530 A1 (MOORE) 22 March 2007  

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 تخفيف موجة سطحية في أوساط غير متجانسة حيزياً ] 54[
ه التجسيدات نحو أنظمة وطرق    :الملخص ] 57[ تمكِّن من معادلة التغيرية الحيزية للموجات السطحية عند تصحيح   (300)، 200)(تُوجَّ

ية العلوية، مع أرجحية منخفضة لتوهين مما يؤدي إلى تخفيف الضجيج الصادر عن الموجات السطح .التشتت في معالجة البيانات الزلزالية
  .وتعتبر التجسيدات فعالة في األوساط غير المتجانسة حيزياً  .اإلشارة

 
   18: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002227GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 38324/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4895/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2004/07/12        60/587.223       
جاجاننثام  -2 ،سبارلينج. كريستوفر دبليو -1:  المخترعون] 72[

      ،.فريدمان. باري ام -4 ،سكوت نورثروب. بي -3 ،.لينفار. ان
 جونسون . جوني إي -5
. صاكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،2189-77252 تكساس ،هيوستن، 2189 .ب
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 4,589,896 A (CHEN et al.) 20 May 1986 
- US 4,552,572 A (GALSTAUN) 12 November 
1985  
- US 4,356,161 A (MCNAMARA et al.) 26 October 
1982  
- US 3,989,811 A (HILL) 02 November 1976 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طرق إلزالة مركبات تحتوي على الكبريت] 54[
وفي أحد  .sulfur-containing compoundsيتعلق االختراع الراهن بطريقة إلزالة مركبات تحتوي على كبريت  :الملخص ] 57[

يشتمل على ثاني أكسيد  feed streamلتيار تغذية  selectively separatingالتجسيدات، تتضمن الطريقة عملية فصل انتقائي 
، hydrogen sulfide، بما في ذلك كبريتيد الهيدروجين sulfurعلى كبريت ومركب واحد أو أكثر يحتوي  carbon dioxideالكربون 

 hydrogen sulfideوكبريتيد الهيدروجين  carbon dioxideعند ظروف مالئمة إلنتاج تيار أول يشتمل على ثاني أكسيد الكربون 
وتكون النسبة المولية  .hydrogen sulfideوكبريتيد الهيدروجين  carbon dioxideوتيار ثاٍن يشتمل على ثاني أكسيد الكربون 

molar ratio  لثاني أكسيد الكربونcarbon dioxide  إلى كبريتيد الهيدروجينhydrogen sulfide  في التيار األول أكبر من النسبة
في التيار الثاني، وتبلغ النسبة المولية  hydrogen sulfideإلى كبريتيد الهيدروجين  carbon dioxideالمولية لثاني أكسيد الكربون 

في التيار الثاني حوالي  hydrogen sulfideفي التيار األول إلى كبريتيد الهيدروجين  hydrogen sulfideلكبريتيد الهيدروجين 
 .أو أكثر 0.005

 
 4: عدد األشكال      58 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002228: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40324/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7900/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 النرويج         09/03/2006 20061141     
          بيورن بيون، -2 داغ كريسـتيانسـن، -1:  المخترعون] 72[
فيسليموي  -5 جوسـتاين موي، -4 أوالف سلوبهاوغ، -3

 كريستيانسن
آي بي بي ريســيرش ليمتـد  ، :   مالك البراءة] 73[

 زيوريخ، سويسرا 8050، 52أفولترنسـتراسـي 
 خليل ابراهيم النامي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F17D 1/00, 1/20 ;E21B 43/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006003118 A1 (SHELL 
INTERNATIONAL RESEARCH 1-33 
MAATSCHAPPIJ B.V.) 12 January 2006 
- US 6434435 B1 (TUBEL et al,) 13 August 2002 
- WO 0106091 A1 (HALLIBURTON ENERGY 
SERVICES INC) 25 January 2001 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 طريقة للضبط والمراقبـة] 54[
، أو أجزاء منه، والذي (اآللية)أو غاز بالتغذية العكسية التلقائية /أو مراقبة نظام انتاج بترول و/طريقة للتحكم في و   :الملخص ] 57[

وتشتمل  .أو واحدة أو أكثر من وسائل التحكم/أو واحد أو أكثر من خطوط التدفق و/يشتمل على واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة و
واحد على األقل من مؤشرات المستوى أو الضغط أو معدل التدفق أو الحمل  (قيم)قياس أو استنباط قيمة  - :الطريقة على الخطوات التالية

 - :التدفق، وواحدة على األقل من الخطوات التالية (خطوط)أو خط /و المعالجة المذكورة (وحدات)المصاحب لواحدة على األقل من وحدة 
الضبط المصاحبة، لوسيلة التحكم المذكورة باالعتماد على متغير واحد على األقل تحت  (نقاط)نقطة  (قيم)حساب إعدادات ، أي قيمة 

التدفق أو الحمل، المشتمل على التعويض ألخذ  السيطرة على هيئة المؤشر المذكورالمحسوب أوالمستنتج للمستوى أو الضغط أو معدل
استنتناج واحد على األقل من معدل  -عدم استقامة وسيلة التحكم المذكورة في االعتبار، ويفضل باستخدام وحدة معايرة واحدة على األقل، 

 )التدفق (خطوط)أو خط /معالجة وأو من واحدة على األقل من وحدات ال/، أو السائل إلى و-، الماء-، الغاز-تدفق البترول (معدالت
 .المذكورة، ويستحسن باستخدام وحدة استنباط
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 براءة اختراع ]12[
 0002229GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40214/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9517/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

PD2006A000437       2006/11/23              يطالياا 
- ماريو بوليجاتو موريتي  : المخترع] 72[
، 16فيا فلترينا سينترو ،  .ايه.بي.جيوكس اس : مالك البراءة] 73[

 إيطاليا -)ترافيسو(،  بياديني لوكاليتا، مونتيبيلونا، 31044
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A43B 7/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/32246 A (NOTTINGTON HOLDING BV 
]NL[; POLEGATO MORETTI MARIO ]IT[) 25 
April 2002  
- WO 2004/004505 A (GEOX S P A ]IT[; 
POLEGATO MORETTI MARIO ]IT[; 
FERRARESE ANTONIO ]IT[) 15 January 2004 
- WO 97/14326 A (NOTTINGTON HOLDING BV 
]NL[; POLEGATOMARIO ]IT[) 24 April 1997  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 نعل أحذية مقاوم للماء ويسمح بنفاذ البخار وحذاء يستخدم فيه هذا النعل وطريقة لصنع هذا النعل وهذا الحذاء] 54[
 tread (14)موطئ  - :مقاوم للماء ويسمح بنفاذ البخار يشتمل على shoe soleيتعلق االختراع الراهن بنعـل أحذية    :الملخص ] 57[

، يتم ترتيبها بحيث تتراكب multilayer pack (16)حشوة متعددة الطبقات  -؛ through holes (15)مزود بمجموعة من ثقوب نافذة 
يسمح بنفاذ بخار الماء وال يسمح بنفاذ  membrane (17)وتشتمل على غشاء  (15)النافذة  على المنطقة التي تزود فيها الثقوب

من النوع الذي يتم قولبته  (14)ويكون الموطئ   .مباشرة (17)، مرتبة تحت الغشاء protective layer (18)السوائل وطبقة واقية 
وذلك  (16)سفلي والجزء المحيطي العلوي والحواف الخاصة بالحشوة أيضاً بالجزء المحيطي ال (14)؛ ويحيط الموطئ (16)على الحشوة 

 (19)على عنصر على شكل طبقة  (16)وتشتمل الحشوة   .مـُـعد لمنع ارتفاع السوائل perimetric seal (24)لتشكيل سداد محيطي 
يتراكب على المنطقة التي تزود فيها الثقوب النافذة  بحيث (18)يكون مثقباً أو يسمح بنفاذ البخار، ويتم ترتيبه مباشرة أسفل الطبقة الواقية 

المستخدمة للقولبة  polymeric materialبكيفية تكفل منع تالمس المادة البوليمرية  (19)؛ ويعد العنصر الذي على شكل طبقة (15)
molding أيضاً بالطبقة الواقية  (19)ويرتبط العنصر الذي على شكل طبقة  .(14)أثناء خطوة قولبة الموطئ  (18) مع الطبقة الواقية

د هذه المنطقة لتسهيل نفاذ واحدة على األقل يمكن أن يتدفق بخار الماء خاللها، وتع interface area (25)، مما يشكل منطقة بينية (18)
 .رالبخا
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002230GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40319/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5568/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[

 أمريكا                    2004/12/22  60/638,605         
 -موهر . جاري دي -2، -ياسينو . الري ال -1: المخترعون] 72[
- ستافنز . إليزابيث ال -4، -فينسنت . ماثيو جيه -3،
 5200. انك اكسون موبيل كيميكال باتنتس:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكيه، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/76; C07G 50/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/0035305 A1(MASARU ICHIKAWA et 
al.) 21 March 2002  
- US 2004/0097770 A1 (JIHAD MOHAMMED 
DAKKA et al.) 20 May 2004  

 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية إنتاج هيدروكربونات عطرية مضاف إليها مجموعة ألكيل من ميثان] 54[
عطرية مضاف إليها مجموعة  إلى هيدروكربونات methaneيتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم لتحويل ميثان    :الملخص ] 57[

مع حفاز  feed containing methane، حيث يُالمس تيار تغذية يحتوي على ميثان alkylated aromatic hydrocarbonsألكيل 
المذكور إلى  methaneفي ظروف فعالة لتحويل الميثان  dehydrocyclization catalystتشكيل حلقة بنزع الهيدروجين 

يشتمل على  first effluent streamوإنتـاج تيــار منصـرف أول  aromatic hydrocarbonsيـة هيدروكربونــات عطر
ومن ثم يالمس جزء على األقل من الهيدروكربون  .hydrogenوهيدروجين  aromatic hydrocarbonsهيدروكربونات عطرية 

في  alkylating agentلمذكور مع عامل مؤلكل المذكور الناتج من التيار المنصرف األول ا aromatic hydrocarbonالعطري 
المذكــور وإنتــاج هيدروكربــون عطري مضــاف إليه  aromatic hydrocarbonظروف فعالة أللكلة الهيدروكربون العطري 

 alkyl side chainsبه مقدار أكبر من الســالسـل الجانبيــة األلكيلية  alkylated aromatic hydrocarbonمجموعــة ألكيل 
 .المذكور قبل ألكلته aromatic hydrocarbonمقارنة بمقدارها في الهيدروكربون العطري 
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 براءة اختراع ]12[
 0002230GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40319/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5568/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[

 أمريكا                    2004/12/22  60/638,605         
 -موهر . جاري دي -2، -ياسينو . الري ال -1: المخترعون] 72[
- ستافنز . إليزابيث ال -4، -فينسنت . ماثيو جيه -3،
 5200. انك اكسون موبيل كيميكال باتنتس:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكيه، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/76; C07G 50/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/0035305 A1(MASARU ICHIKAWA et 
al.) 21 March 2002  
- US 2004/0097770 A1 (JIHAD MOHAMMED 
DAKKA et al.) 20 May 2004  

 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية إنتاج هيدروكربونات عطرية مضاف إليها مجموعة ألكيل من ميثان] 54[
عطرية مضاف إليها مجموعة  إلى هيدروكربونات methaneيتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم لتحويل ميثان    :الملخص ] 57[

مع حفاز  feed containing methane، حيث يُالمس تيار تغذية يحتوي على ميثان alkylated aromatic hydrocarbonsألكيل 
المذكور إلى  methaneفي ظروف فعالة لتحويل الميثان  dehydrocyclization catalystتشكيل حلقة بنزع الهيدروجين 

يشتمل على  first effluent streamوإنتـاج تيــار منصـرف أول  aromatic hydrocarbonsيـة هيدروكربونــات عطر
ومن ثم يالمس جزء على األقل من الهيدروكربون  .hydrogenوهيدروجين  aromatic hydrocarbonsهيدروكربونات عطرية 

في  alkylating agentلمذكور مع عامل مؤلكل المذكور الناتج من التيار المنصرف األول ا aromatic hydrocarbonالعطري 
المذكــور وإنتــاج هيدروكربــون عطري مضــاف إليه  aromatic hydrocarbonظروف فعالة أللكلة الهيدروكربون العطري 

 alkyl side chainsبه مقدار أكبر من الســالسـل الجانبيــة األلكيلية  alkylated aromatic hydrocarbonمجموعــة ألكيل 
 .المذكور قبل ألكلته aromatic hydrocarbonمقارنة بمقدارها في الهيدروكربون العطري 
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 براءة اختراع ]12[
 0002231GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 37920/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12054/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                   2007/10/30       60/983825       
ديبوراه آن  -2 بينيديكت اندري ليبريتون، -1:  المخترعون] 72[

 ماناداكيني شارما -4 أوريليا سافتا، -3 أُوكونور،
ساوث سان ، واي هدي إن أي 1 ،.جينينتيك انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 94080كاليفورنيا  ،فرانسيسكو
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C07K 16/06, 16/28, 16/22; C07K 1/18 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/096457 A (NOVARTIS-ERFINDUNGEN 
 VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M. B. H) 05 
December 2002   
- WO 2004/001007 A (IDEC 
PHARMACEUTICALS CORPORATION) 31 
December 2003 
-  WO 2005/066139 A (MI LLENNIUM  
PHARMACEUTICALS INC) 21 July 2005  

 حنين حامد الغنامي: الفاحص 
 كروماتوجراف التبادل الكاتيونيتنقية الجسم المضاد باستخدام ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بوصف طريقة لتنقية جسم مضاد من خالل كروماتوجراف التبادل الكاتيوني وفيها يتم استخدام    :الملخص ] 57[

خدام المحلول المنظم خطوة الغسل بالرقم الهيدروجيني المرتفع إلزالة ملوثات قبل عملية التصفية التتابعية للجسم المضاد المطلوب باست
 .للتصفية التتابعية مع زيادة الموصلية

 
 3: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002232GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40163/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6442/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا               2005/05/16 016.1 102005028      
رينر  -3 ،رينر هاجن -2 ،ويلفريد فولزل -1: المخترعون] 72[

 بول نيهوس  -5 ،هيلمت هاستت -4 ،ويترن
 -اودي– كفريدريأودي جي ام بي اتش ، :  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيادورتموند، 44141 -دي ،15 شهسترا
 
 
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C05G 3/00, 5/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5645624 A (NAKA HIROSHI ]JP[ et al.) 08 
July 1997 
- JP 2001064089 A (TOYO BOSEK)  13 March 
2001  
- JP 2001064090 A (TOYO BOSEKI)  13 March 
2001  
- EP 0763510 A (HYCAIL B V ]NL[)  19 March 
1997  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 سماد مغلف ذي انبعاث مقنن للمكون الفعال وعملية إلنتاجه] 54[
بيولوجياً أومائياً يسمح باالنبعاث المقنن للمكون يتعلق االختراع بسماد له غالف من أوليجومر أو بوليمر قابل للتحلل    :الملخص ] 57[

وفقاً لالختراع قد تتكون مواد التغليف من بوليجومرات أو  .الفعال والذي يتقدم بمعدل أبطأ بشكل رئيسي من السماد غير المغلف
 .أوليجومرات يمكن إنتاجها بإعادة التدوير أو تخليقياً 

 
      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002232GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40163/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6442/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا               2005/05/16 016.1 102005028      
رينر  -3 ،رينر هاجن -2 ،ويلفريد فولزل -1: المخترعون] 72[

 بول نيهوس  -5 ،هيلمت هاستت -4 ،ويترن
 -اودي– كفريدريأودي جي ام بي اتش ، :  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانيادورتموند، 44141 -دي ،15 شهسترا
 
 
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C05G 3/00, 5/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5645624 A (NAKA HIROSHI ]JP[ et al.) 08 
July 1997 
- JP 2001064089 A (TOYO BOSEK)  13 March 
2001  
- JP 2001064090 A (TOYO BOSEKI)  13 March 
2001  
- EP 0763510 A (HYCAIL B V ]NL[)  19 March 
1997  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 سماد مغلف ذي انبعاث مقنن للمكون الفعال وعملية إلنتاجه] 54[
بيولوجياً أومائياً يسمح باالنبعاث المقنن للمكون يتعلق االختراع بسماد له غالف من أوليجومر أو بوليمر قابل للتحلل    :الملخص ] 57[

وفقاً لالختراع قد تتكون مواد التغليف من بوليجومرات أو  .الفعال والذي يتقدم بمعدل أبطأ بشكل رئيسي من السماد غير المغلف
 .أوليجومرات يمكن إنتاجها بإعادة التدوير أو تخليقياً 

 
      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002233GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 37919/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10719/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[   تاريخ األولوية   ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/04/30            60/924111       
 -3 كريستوفر بيني، -2 بولوس زاتشاري، -1:  المخترعون] 72[

. شاون دي -6 ليليان جيرتس، -5 برجيت جرويك، -4 لين جاجنون،
 أبوت

فيو مونت 8168، .بروميتك بيوسينسيز انك:  مالك البراءة] 73[
 كندا ،7أل  2، بي 4أتش  ،كيوبيك ،مونت رويال ،رود

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 251/70, 51/18; A61K 31/53; A61P 
35/00, 37/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 97/10887 Al (LOWE, C.R. et al) 27 March 
1997   
- CA 2216486 Al (KUKLA, M. J. et al) 01 April  
- CA 2578995 Al (ABBOTT, S.D. et al)  09 March 
2006  

 
 حنين حامد الغنامي: الفاحص 

 مركبات، وتركيبات تشتمل علي مثل هذه المركبات، وطرق عالج السرطان وأمراض المناعة الذاتية باستخدام هذه المركبات] 54[
  :الصيغة العامة التاليةنصف مركبات    :الملخص ] 57[

N

N

N

N
H

N
H

X

HN YH

R

m

n
 

عدد  mنظير ثنائي مثيل من ذلك؛ -Nأحادي مثيل أو -Nاكسجين، سلفر، أو مجموعة كربوكساميد أو  Yفلورين أو كلورين؛  X فيه 
 .مراض المناعة الذاتيةقد تستخدم المركبات لعالج سرطانات معينة وأ .2عدد صحيح من صفر إلي  n؛ و 6إلي  2صحيح من 

 
 23: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 
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 براءة اختراع ]12[
 0002234GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40216/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5565/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2004/12/22          60/638,922       
. إليزابيث ال -2 ،فينسنت. ماثيو جيه -1:  المخترعون] 72[

 ياسينو . الري ال -4 ،زياوبينج فينج -3 ،ستافنز
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:  مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة االمريكيه، 77520تكساس ، بيتاون، درايفبيوي 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/76; C10G 50/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/144565 A1 (ALLISON JOE et al.) 31 
July 2003  
- US 2002/035305 A1 (ICHIKAWA MASARUM et 
al.) 21 March 2002  

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية إنتاج هيدروكربونات عطرية من ميثان] 54[
أعلى وزناً  hydrocarbonsإلى هيدروكربونات  methaneيتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم لتحويل ميثان    :الملخص ] 57[

 feed containing، حيث يُالمس تيار تغذية يحتوي على ميثان aromatic hydrocarbonsجزيئياً تتضمن هيدروكربونات عطرية 
methane  مع حفاز تشكيل حلقة بنزع الهيدروجينdehydrocyclization catalyst  في ظروف فعالة لتحويل الميثانmethane 

يشتمل على  first effluent streamوإنتاج تيار منصـرف أول  aromatic hydrocarbonsالمذكور إلى هيدروكربونات عطريـة 
، حيث يشتمل التيار المنصرف األول المذكور على مقدار hydrogenوهيدروجين  aromatic hydrocarbonsهيدروكربونات عطرية 

 .وزناً  %5مقارنة بمقدارها في تيار التغذية المذكور بنسبة ال تقل عن  aromatic hydrocarbonsأكبر من الهيدروكربونات العطرية 
الناتج في التيار المنصرف األول المذكور مع جزيئات تحتوي علـى أكسجين  hydrogenومن ثم يفاعل جزء على األقل من الهيدروجيـن 

oxygen-containing species مثل ثاني أكسيد الكربون ،carbon dioxide إلنتاج تيار منصرف ثاٍن ،second effluent 
stream  به محتوى هيدروجينhydrogen مخفض مقارنة بمحتواه في التيار المنصرف األول المذكور. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002234GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40216/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5565/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2004/12/22          60/638,922       
. إليزابيث ال -2 ،فينسنت. ماثيو جيه -1:  المخترعون] 72[

 ياسينو . الري ال -4 ،زياوبينج فينج -3 ،ستافنز
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:  مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة االمريكيه، 77520تكساس ، بيتاون، درايفبيوي 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/76; C10G 50/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/144565 A1 (ALLISON JOE et al.) 31 
July 2003  
- US 2002/035305 A1 (ICHIKAWA MASARUM et 
al.) 21 March 2002  

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية إنتاج هيدروكربونات عطرية من ميثان] 54[
أعلى وزناً  hydrocarbonsإلى هيدروكربونات  methaneيتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم لتحويل ميثان    :الملخص ] 57[

 feed containing، حيث يُالمس تيار تغذية يحتوي على ميثان aromatic hydrocarbonsجزيئياً تتضمن هيدروكربونات عطرية 
methane  مع حفاز تشكيل حلقة بنزع الهيدروجينdehydrocyclization catalyst  في ظروف فعالة لتحويل الميثانmethane 

يشتمل على  first effluent streamوإنتاج تيار منصـرف أول  aromatic hydrocarbonsالمذكور إلى هيدروكربونات عطريـة 
، حيث يشتمل التيار المنصرف األول المذكور على مقدار hydrogenوهيدروجين  aromatic hydrocarbonsهيدروكربونات عطرية 

 .وزناً  %5مقارنة بمقدارها في تيار التغذية المذكور بنسبة ال تقل عن  aromatic hydrocarbonsأكبر من الهيدروكربونات العطرية 
الناتج في التيار المنصرف األول المذكور مع جزيئات تحتوي علـى أكسجين  hydrogenومن ثم يفاعل جزء على األقل من الهيدروجيـن 

oxygen-containing species مثل ثاني أكسيد الكربون ،carbon dioxide إلنتاج تيار منصرف ثاٍن ،second effluent 
stream  به محتوى هيدروجينhydrogen مخفض مقارنة بمحتواه في التيار المنصرف األول المذكور. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002235GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40217/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5564/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2004/12/22         60/639,066        
 ،فينسنت. ماثيو جيه -2 ،ياسينو. الري ال -1:  المخترعون] 72[
 ستافنز . إليزابيث ال -3
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكيه، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:C07C5/11, 5/10, 2/76; C10G45/54, 45/46, 
45/45 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/015025 A1 (BELLUSI GIUSEPPE et 
al.) 22 January 2004  
- US 2003/144565 A1 (ALLISON TOE D et al.) 31 
July 2003  
- US 2002/035305 A1 (ICHIKAWA MASRU et al.) 
21 March 2002  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية إنتاج هيدروكربونات سائلة من ميثان] 54[
سائلة، حيث  hydrocarbonsإلى هيدروكربونات  methaneيتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم لتحويل ميثان    :الملخص ] 57[

 dehydrocyclizationمع حفاز تشكيل حلقة بنزع الهيدروجين  feed containing methaneيُالمس تيار تغذية يحتوي على ميثان 
catalyst  في ظروف فعالة لتحويل الميثانmethane  المذكور إلى هيدروكربونات عطريةaromatic hydrocarbons ضمنها ، من

يشتمل علـى هيدروجيـن  first effluent stream، وإنتـاج تيار منصـرف أول naphthaleneأو نفثالين /و benzeneبنزين 
hydrogen  ومقـدار أكبـر من الهيدروكربونات العطريةaromatic hydrocarbons  مقارنة بمقدارها في تيار التغذية المذكور بنسبة
الناتجة في التيار  aromatic hydrocarbonsم يفاعل جزء على األقل من الهيدروكربونات العطرية ومن ث .وزناً  %5ال تقـل عن 

به محتوى مخفض من  second effluent streamإلنتاج تيار منصرف ثاٍن  hydrogenالمنصرف األول المذكـور مع هيدروجين 
 .في التيار المنصرف األول المذكورمقارنة بمحتواهما  naphthaleneأو النفثالين /و benzeneالبنزين 

 
 3: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002236: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40159/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10428/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         23/03/2007 60/907,185     
هيدي  -3 جيف تولنار، -2 مايكل باور، -1:  المخترعون] 72[

 الري هايمر -4 كارولين،
 1603امريكية،  -بي بي إل  جلوبال، ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 ،15143بينسيلفانيا ، سيويكلي 400سويت ، كارمودي كورت
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G06Q 50/00 

 :المراجع ] 56[
- KR 10-2003-0064722 A (ROBOPIA CO LTD) 02 
August 2003 
- WO 2004-102766 A1 (EC POWERA/S. et al.) 25 
November 2004 
- US 2004/0138981 A1 (GREGORY A. EHLERS. 
et al. ) 15 July 2004 
- KR 10-2006-0131738 A (ETG 
INTERNATIONAL LLC ) 20 December 2006 
- KR 10-2003-0064722 A 02 August 2003 
- WO 2004-102766 A1 25 November 2004 
- US 2004-138981 A1 15 July 2004 
- KR 10-2006-0131738 A 20 December 2006 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام وطريقة إلرسال طلب وإدارة حمل] 54[
نظام وطريقة إلرسال طلب وإدارة حمليتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لمراقبة استخدام مورد عبر منطقة التوزيع    :الملخص ] 57[

لكامل أو المناطق الفرعية ويحدد النظام على نحو ديناميكي وبطريقة ذكية االستخدام المجمع للموارد عبر منطقة التوزيع با .بالكامل
، فضال عن العمل المحدد للمرفق (االستخدام الفردي)ويمكن تطبيق القيم الحدية لالستخدام المستهدف عند مستوى الجهاز  .المستهدفة

المفرد للمورد وباستخدام هذه القواعد، يمكن أن يقوم النظام بالبحث على نحو متواصل وإدارة االستخدام  .والقواعد الفنية و التجاوزات
الذي يكون متاحا لالختصار، وبالتالي ينتج مستوى أكبر وأكثر فعالية لالستخدام والذي يكون متاحا للتخفيض بدون التأثير على الخدمة 

 (1)شكل  .على العمالء في نطاق منطقة تلك الخدمة أو في نطاق المناطق الفرعية المستهدفة
 

 1: كال عدد األش     27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002237: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40160/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 19/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10438/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 سنغافورة         12/10/2007 2007168644     
 كوانج جو ليم:   المخترع] 72[
 150، بيت ي إي ليمتدسناليت اليكتريكال :   مالك البراءة] 73[

 سنغافورة ،408825، سنغافورة 4أوبي افينيو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01R 1/00, 9/24, 31/08, H02G 5/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5853305 A (BEDROSSlAN et al.) 29 
December 1998 
- GB 518087 A (GENERAL ELECTRIC 
COMPANY LIMITED) 02 August 1939 
- US 2005/0095905 A1 (DIEKMANN) 05 May 2005 
- GB 776872 A (GENERAL ELECTRIC 
COMPANY LIMITED) 12 June 1957 
- US 2005/0197008 Al (MCCARTHY et al.) 08 
September 2005 
- US 5853305 AR 000287 BR 9509964 CN 1168737 
GB 518087 NONE  
- US 2005095905 CN 1614821 DE 20317158U EP 
1530270 GB 776872 NONE  
- US 2005197008 CN 1947309 GB 2428139 GB 
2450064 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 تجهيزة قضيب توصيل للتوزيع الكهربائي] 54[
في أحد النماذج، يتم تقديم  .لتوزيع الكهرباء ثالثية الطور (100)يتعلق االختراع الحالي بتقديم مجموعة قضيب توصيل    :الملخص ] 57[

، 102يتم تشكيل كل قضيب توصيل  .وثالثية الطورقضيب توصيل متعادل الطور على نحو إضافي لكل من توزيع الكهرباء أحادية الطور 
في توازي إلى حد بعيد وتكون  106، و104، و102بحيث عندما يتم تجميع قضبان التوصيل  (130) بأصابع تالمس  106، و104و

ئرة كهربائية ثالثية ، ويتم ترتيبها بطريقة حلقية لدا(130)، يتم نشر أصابع التالمس (170)بطريقة متباعدة عن بعضها على لوح قاعدة 
 .لتوزيع الكهرباء CB (190)، بحيث تتوافق مع وتتعشق مع نقاط المدخل لقواطع الدائرة (130)ويتم تحديد أبعاد أصابع التالمس  .الطور

يب ، وذلك لعزل كل قض(117)بكتائف داعمة، عالوة على الوردات  (143) أو األعمدة المجوفة  (116)ويتم استخدام الجلب المجوفة 
الموافقة لالختراع الحالي  (100)وتبين أن مجموعة قضيب التوصيل  .(170) كهربائياً عن لوح القاعدة  106، و104، و102توصيل 

 .تتحمل اختبارات قصر الدائرة الحادة
 

 3: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002238GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38020/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3464/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2003/06/10          60/477.016        
بروس آي  -2 ،جيمس فرانك برازديل -1:  المخترعون] 72[

 رتشارد جيه جورج  -3 ،روزن
تشيرتسي رود، صن ، بي بي كيميكالز ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 بي بي، مدل سيكس، بريطانيا7 16تيمز، تي دبليو  -اون-بيري 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/28, 37/02; C07C 51/215, 51/25 

 :المراجع ] 56[
- US 4250346 A (THORSTEINSON ERLIND M et 
al.) 10 February 1981 
- WO 02/051542 A (KOBAYASHI TOMOAKI; 
SEO YOSHIMASA (JP); NIPPON KAYAKY KK 
(JP)) 4 July 2002 
- EP 1346766 A (NIPPON KAYAKU KK) 24 
September 2003 
- US 2003/088118 A1 (KOMADA SATORU et al.) 
8 May 2003 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 أو اإلثيلين للحصول على حمض الخليك/ لاليثان و تركيب عامل حفاز وعملية أكسدة انتقائية ] 54[
تركيب عامل حفاز أكسيدي مشتمال على العناصر مولبيدنيوم، فانديوم، نيوبيوم وتيتانيوم وعملية لتصنيع تركيب العامل   :الملخص ] 57[

يمد تركيب العامل . ام تركبيب العامل الحفازأو اإلثيلين للحصول على حمض خليك وذلك باستخد/ عملية لألكسدة االنتقائية لاليثان و. الحفاز
 .الحفاز بانتقائية عالية لحمض الخليك مع انخفاض االنتقائية لالثيلين

 
 23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002238GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38020/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3464/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2003/06/10          60/477.016        
بروس آي  -2 ،جيمس فرانك برازديل -1:  المخترعون] 72[

 رتشارد جيه جورج  -3 ،روزن
تشيرتسي رود، صن ، بي بي كيميكالز ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 بي بي، مدل سيكس، بريطانيا7 16تيمز، تي دبليو  -اون-بيري 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/28, 37/02; C07C 51/215, 51/25 

 :المراجع ] 56[
- US 4250346 A (THORSTEINSON ERLIND M et 
al.) 10 February 1981 
- WO 02/051542 A (KOBAYASHI TOMOAKI; 
SEO YOSHIMASA (JP); NIPPON KAYAKY KK 
(JP)) 4 July 2002 
- EP 1346766 A (NIPPON KAYAKU KK) 24 
September 2003 
- US 2003/088118 A1 (KOMADA SATORU et al.) 
8 May 2003 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 أو اإلثيلين للحصول على حمض الخليك/ لاليثان و تركيب عامل حفاز وعملية أكسدة انتقائية ] 54[
تركيب عامل حفاز أكسيدي مشتمال على العناصر مولبيدنيوم، فانديوم، نيوبيوم وتيتانيوم وعملية لتصنيع تركيب العامل   :الملخص ] 57[

يمد تركيب العامل . ام تركبيب العامل الحفازأو اإلثيلين للحصول على حمض خليك وذلك باستخد/ عملية لألكسدة االنتقائية لاليثان و. الحفاز
 .الحفاز بانتقائية عالية لحمض الخليك مع انخفاض االنتقائية لالثيلين

 
 23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002239GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40169/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8212/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2006/03/31         11/394796       
 كاورد . بريان ايه:  المخترع] 72[
كولومبيا  101، . هوني ويل انترناشيونال انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، موريس تاون، 07962 نيو جيرسي ،رود
 االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G05B 19/418, 13/04, 19/04, 19/05; F25J 
3/02 

 :المراجع ] 56[
- US 6434435 B1 (BAKER HUGHES 
INCORPORATED) 13 August 2002   
- US 4685522A (OTIS ENGINEERING 
CORPORATION) 11 August 1987   

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 أفضل ما يمكن )LNG(نظام وطريقة لتنسيق وجعل عمليات الغاز الطبيعي المسال ] 54[
أفضل ما يمكنيتعلق االختراع بطريقة تتضمن  (LNG)نظام وطريقة لتنسيق وجعل عمليات الغاز الطبيعي المسال    :الملخص ] 57[

وتتضمن الطريقة أيضاً التحكم في عملية ثانية باستخدام نظام تحكم في  .في العملية األولىالتحكم في عملية أولى باستخدام نظام تحكم 
باإلضافة إلى ذلك، تتضمن الطريقة جعل  .وتتضمن الطريقة كذلك التحكم في نظامي التحكم في العمليتين األولى والثانية معاً  .العملية الثانية

ويمكن أن تكون العملية األولى  .ن باستخدام كال نظامي التحكم في العمليتين األولى والثانيةهدف واحد على األقل من العملية أفضل ما يمك
وقد يتضمن هدف العملية  .عبارة عن عملية إلنتاج سوائل غاز طبيعي، وتكون العملية الثانية عبارة عن عملية إلنتاج غاز طبيعي مسال

طبيعي، وجودة سوائل الغاز الطبيعي، وكمية الغاز الطبيعي المسال، وجودة الغاز الربح، وكمية سوائل الغاز ال :واحداً على األقل من
 .الطبيعي المسال

 
 5: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002240GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38021/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11341/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2007/07/20           11/780765        
 مات رومايني -2 ،توث. جيمس جيه -1:  المخترعون] 72[
ريللينجهاوس�ر افونيك ديجوسا جي ام بي ات�ش،  : مالك البراءة] 73[

 ألمانيا إيسين ، 45128،  11-1ستراسي 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C09D 167/06; C08K 3/36 

 :المراجع ] 56[
 - US 5294485 A (TAKAO KENJI ]JP[ et al.) 15 
March 1994 
- EP 1897917 A (EVONIK GOLDSCHMIDT 
GMBH ]DE[) 12 March 2008 
- US 4497918 A (WASON SATISH K ]US[) 05 
February 1985 
- US 2007/001343 A1 (PULMAN LEONARD J 
]US[ et al.) 04 January 2007 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تركيبة جديدة لطالء من الجل] 54[
الحالى بتركيبة جديدة لطالء من الجل، وبالتحديد، يتعلق بتركيبات جديدة لطالء بحرى من الجل، كما  يتعلق اإلختراع :الملخص ] 57[

ويتم دمج طالءات  .يتعلق هذا اإلختراع بعملية لتصنيعها، وكذلك بإستخدامها لطالء أسطح المواد المعرضة للضوء، وللماء، وللمذيبات
محتوى من السيليكا  -جم؛ /2م (250)جم إلى  /2م (150)حة نوعية تتراوح من بمسا (BET)سطح  -:الجل مع سيليكا مترسبة ذات

(SiO2)  محتوى من أكسيد الصوديوم  -بالوزن؛ (%98.5)يكون أكثر من أو يساوى(Na2O)  (%0.5)يكون أقل من أو يساوى 
 .بالوزن

 
 20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002240GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38021/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11341/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2007/07/20           11/780765        
 مات رومايني -2 ،توث. جيمس جيه -1:  المخترعون] 72[
ريللينجهاوس�ر افونيك ديجوسا جي ام بي ات�ش،  : مالك البراءة] 73[

 ألمانيا إيسين ، 45128،  11-1ستراسي 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C09D 167/06; C08K 3/36 

 :المراجع ] 56[
 - US 5294485 A (TAKAO KENJI ]JP[ et al.) 15 
March 1994 
- EP 1897917 A (EVONIK GOLDSCHMIDT 
GMBH ]DE[) 12 March 2008 
- US 4497918 A (WASON SATISH K ]US[) 05 
February 1985 
- US 2007/001343 A1 (PULMAN LEONARD J 
]US[ et al.) 04 January 2007 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تركيبة جديدة لطالء من الجل] 54[
الحالى بتركيبة جديدة لطالء من الجل، وبالتحديد، يتعلق بتركيبات جديدة لطالء بحرى من الجل، كما  يتعلق اإلختراع :الملخص ] 57[

ويتم دمج طالءات  .يتعلق هذا اإلختراع بعملية لتصنيعها، وكذلك بإستخدامها لطالء أسطح المواد المعرضة للضوء، وللماء، وللمذيبات
محتوى من السيليكا  -جم؛ /2م (250)جم إلى  /2م (150)حة نوعية تتراوح من بمسا (BET)سطح  -:الجل مع سيليكا مترسبة ذات

(SiO2)  محتوى من أكسيد الصوديوم  -بالوزن؛ (%98.5)يكون أكثر من أو يساوى(Na2O)  (%0.5)يكون أقل من أو يساوى 
 .بالوزن

 
 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[
 0002241GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 38323/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10268/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2007/04/09      1014982007          
اكيرا مو تشيز  -2 ،هيساشي ايسو جامي -1:  المخترعون] 72[

 ، اكيو هونجي -5 ،تسوتومو تسوياما -4 ،نور يهايد ساهو -3 ،وكي
 هايا هونجي -6
 ليمتد ،، كيووا إنجينيرنج كو  هيتاشي -1:  مالكو البراءة] 73[

تشومي -3تشو  –، بينتين  2-10 0072-317شي  –هيتاشي   
 4 –هيقاشي ، 2-5هيتاشي بالنت تكنولوجيز، ليمتد،  -2 ،اليابان 

، طوكيو ، 8466-170،  تشومي ، كيوتوشيما –الكيبيوكيورو 
 اليابان

 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. CI.7: C02F 1/28, 1/461; C10G 1/04; B01J 20/34 

 :المراجع ] 56[
- US 3 502 566 A (RAYMOND RICHARD L et al.) 
 24 March 1970  
- WO 2006/049149 A (HITACHI LTD ]JP[; 
ARATO TOSHIAKI ]JP[; IIZUKA HIDEHIRO 
]JP[ MOCHIZUKI) 11 May 2006  
- US 4 395 337 A (CIEPIELA EDMUND J ]CA[) 
26 July 1983  
- US 2004/007533 A1 (HAEGAWA YOSHITAKA 
]JP[ et al.) 15 January 2004  
- WO 03/091166 A 091166 A 9JURITA WATER 
IND LTD ]JP[; IKEMIYA NORIHITO ]JP[; 
JOKO ISAO ]JP[; KOBA) 06 November 2003  

 يحي ناصر البوصافي: لفاحص ا
 bitumenطريقة لمعالجة مركبات عضوية موجودة في ماء الصرف، جهاز ونظام لذلك ونظام لجمع القار ] 54[
إمداد ماء    :يتعلق هذا االختراع بطريقة لمعالجة مركبات عضوية موجودة في ماء الصرف تتضمن الخطوات التالية   :الملخص ] 57[

المتزاز المركبات العضوية الموجودة في ماء الصرف بواسطة  adsorbent 3 مملوء بمادة مازة adsorber 2صرف إلى جهاز امتزاز 
في الماء المشتمل  cathode 8والكاثود  anode 9بين األنود ) كهربائي(،   إمداد تيار 2الموجودة في جهاز االمتزاز  3المادة المازة 

المستخدم للتحليل الكهربائي للماء المشتمل على  electrolyzer 6في جهاز التحليل الكهربائي  electrolyteعلى إلكتروليت 
من  2في جهاز االمتزاز  3إلى المادة المازة  6اإللكتروليت، و  إمداد الكتروليت ناتج من التحليل الكهربائي في جهاز التحليل الكهربائي 

 .لتي تم امتزازها بواسطة المادة المازة وبذلك يتم مج أو تحليل المركبات العضوية ا 3أجل مالمسة اإللكتروليت مع المادة المازة 
 

 17: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002242GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40318/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12586/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2007/12/31       11/967,384          
 باول دوجالس هارت:  المخترع] 72[
 515، .بريسيشن اينيرجي سيرفيسز، انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، تكساس، 77027، 600سويت ، بوست أوك بوليفارد
 المتحدة االمريكية

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B33/128, E21B43/10 

 :المراجع ] 56[
- CN 2816337 Y Y (ZHANG XIAOYI) 13 
September 2006  
- WO 98/00626 A1 (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH  MAATSCHAPPIJ B .V.) 08 
January 1998  
- WO 98/21444 A2 (WEATHERFORD/LAMB, 
INC. et al.)  22 May 1998  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أداة إلزالة غالف خشن تستخدم في حفرة بئر] 54[
دة  downhole deburring toolيتعلق هذا االختراع بأداة إلزالة الغالف الخشن تستخدم في حفــرة بئر   :الملخص ] 57[ تكون مزوَّ

مثل صمام أمان تحت سطحي –تسمح لها بالتكيف خالل مناطق ضيقة في حفرة البئر  retractable cuttersبقطَّاعات قابلة لالنكماش 
subsurface safety valve–  والتمدد الحقاً من أجل إزالة الغالف الخشن أو كشط مقطع من األنابيب التي لها قطر داخلي أكبر من قطر

 .وفي تجسيد مفضل، تعمل السطوح المستدقة على األداة على حث انكماش القطّاعات أثناء سحب األداة من حفرة البئر .ق الضيقةالمناط
أو أنظمة منع التسرب /و bridge plugsويمكن أن تزيد عمليات إزالة الغالف الخشن باستخدام األداة من فعالية السدادات الجسرية 

ويمكن أن تزيد عمليات الكشط باستخدام األداة إلزالة القشور، التآكل وأية مادة أخرى من  .ناطق مختارة كيميائياً الكروية للسماح بمعالجة م
 .السطح الداخلي للتجهيزات األنبوبية التي تستخدم في البئر من القطر الفعال لألنابيب مما يسمح بإنتاج مقادير أكبر

 
 11 :عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002242GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40318/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12586/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2007/12/31       11/967,384          
 باول دوجالس هارت:  المخترع] 72[
 515، .بريسيشن اينيرجي سيرفيسز، انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، تكساس، 77027، 600سويت ، بوست أوك بوليفارد
 المتحدة االمريكية

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B33/128, E21B43/10 

 :المراجع ] 56[
- CN 2816337 Y Y (ZHANG XIAOYI) 13 
September 2006  
- WO 98/00626 A1 (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH  MAATSCHAPPIJ B .V.) 08 
January 1998  
- WO 98/21444 A2 (WEATHERFORD/LAMB, 
INC. et al.)  22 May 1998  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أداة إلزالة غالف خشن تستخدم في حفرة بئر] 54[
دة  downhole deburring toolيتعلق هذا االختراع بأداة إلزالة الغالف الخشن تستخدم في حفــرة بئر   :الملخص ] 57[ تكون مزوَّ

مثل صمام أمان تحت سطحي –تسمح لها بالتكيف خالل مناطق ضيقة في حفرة البئر  retractable cuttersبقطَّاعات قابلة لالنكماش 
subsurface safety valve–  والتمدد الحقاً من أجل إزالة الغالف الخشن أو كشط مقطع من األنابيب التي لها قطر داخلي أكبر من قطر

 .وفي تجسيد مفضل، تعمل السطوح المستدقة على األداة على حث انكماش القطّاعات أثناء سحب األداة من حفرة البئر .ق الضيقةالمناط
أو أنظمة منع التسرب /و bridge plugsويمكن أن تزيد عمليات إزالة الغالف الخشن باستخدام األداة من فعالية السدادات الجسرية 

ويمكن أن تزيد عمليات الكشط باستخدام األداة إلزالة القشور، التآكل وأية مادة أخرى من  .ناطق مختارة كيميائياً الكروية للسماح بمعالجة م
 .السطح الداخلي للتجهيزات األنبوبية التي تستخدم في البئر من القطر الفعال لألنابيب مما يسمح بإنتاج مقادير أكبر

 
 11 :عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002243: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38797/12: ى منح البراءة رقم قرار الموافقة عل
 

 م2012/ 12/ 29: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5806/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 خالد مهدي شايع آل رشيد : المخترع] 72[
،  ، الرياض11543خالد مهدي شايع آل رشيد،  : مالك البراءة] 73[

 السعوديةالعربية المملكة 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B09B 3/00; F26B 3/02 

 :المراجع ] 56[
- FR 2593690 A1 ( CRUZ MOREY ROSELYNE) 
07 August 1987 

 محمد السماعيل: حص افلا
 جهاز لتجفيف بقايا الطعام أو المواد الرطبة] 54[
يعتمد االختراع الحالي على إمرار تيار هواء دافئ أو حار نسبيا على المواد المراد تجفيفها وإخراجه من موضع آخر قد    :الملخص ] 57[

ريقة محمودة، ويتألف الجهاز من ويعمل هذا االختراع على التخلص من بقايا الطعام المجففة بط، يكون معاكس له حتى يتم التجفيف
حاويات للمواد المراد تجفيفها كبقايا األطعمة وغيرها ومصدر لدخول التيار الهوائي ومصدر آخر لخروج الهواء قد يكون معاكساً لمصدر 

 .دخول الهواء مما يسمح بالتجفيف بفعالية وسرعة 
 

 4: عدد األشكال      2 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002244: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38373/12: ى منح البراءة رقم قرار الموافقة عل
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7720/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                 2006/02/03           06/01007       
     ناثالي راكوتوريسوا، -2 ديفد ماتشنيك، -1:  المخترعون] 72[
 لوك افين، -6 يانيك افانو، -5 لورنت دوبوا، -4 اندري ماالندا، -3
 كاثرين جيلي -7
أفنيو دي  174فرنسا،  -افنتيس  -سانوفي :   مالك البراءة] 73[

 نسا، فرباريس، 75013-إف أر، فرانس 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D235/02, 487/04, 471/04; 
A61K31/437, /4188; A61P29/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/028445 A (MERCK SHARP 
&DOHME LIMITED; FLETCHER, STEPHEN, 
ROBERT; HOlLI NGWORTH ) 31 March 2005 
- WO 2005/105798 A (GRUENENTHAl GMBH; 
SUNDERMANN, BERND; SUNDERMANN, 
CORINNA; HENNIES, HAG) 10 November 2005 
- EP 1 535 922 A (TAKEDA 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED) 01 
June 2005 
- Database Chemcats Chemical Abstracts Service, 
Columbus, Ohio,Us; 24 January 2006 

 
 صالح المسلم أحالم: الفاحص 

 أريل مخلط كربوكساميد ثالثية الحلقات محتوية على وحدة بنزيميدازول، تحضيرها وإستخدامها العالجي N-مشتقات ] 54[
 :)I(أريل مخلط كربوكساميد ثالثية الحلقات محتوية على وحدة بنزيميدازول، لها الصيغة  -Nيتعلق االختراع بمشتقات    :الملخص ] 57[
 

 
 

في وحدة البنزيميدازول المندمجة معها، عبارة عن حلقة مخلطة أحادية الحلقة أو أريل مخلط أحادي الحلقة  C-Nمع الرابطة  A:والتي بها
أضالع، محتوي من واحد إلى ثالث ذرات مخلطة مختارة من أكسجين، كبريت ونيتروجين، مشتملة على ذرة النيتروجين في  7إلى  4به 

 1ضلع، متضمنة من  11أو  10، 9، 8عبارة عن حلقة مخلطة ثنائية الحلقات أو أريل مخلط ثنائي الحلقات بها  Pيميدازول، وحدة البنز
تكون من واحد إلى أربع ذرات أو مجموعات، والتي قد تكون متماثلة أو  R1ذرات مخلطة مختارة من نيتروجين، أكسجين وكبريت،  6إلى 

، ألكيل حلقي -C1 C6عبارة عن ذرة هيدروجين، ذرة هالوجين، أو مجموعة ألكيل  R2ين أو كبريت، عبارة عن ذرة أكسج Yمختلفة، 
C3-C7- ألكيل حلقي ،C3-C7  ألكايلينC1-C3- فلورو ألكيل ،C1 C6- أو ألكوكسي ،C1 C6-،R3  تكون من واحد إلى ثالث ذرات

ويتعلق  .أو ملح إضافة مع حمض، وأيضاً في صورة هيدرات أو تذاوبأو مجموعات، والتي قد تكون متماثلة أو مختلفة، في صورة قاعدة 
 .االختراع أيضاً بعملية لتحضير المركبات واستخدامها العالجي

 
      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002244: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38373/12: ى منح البراءة رقم قرار الموافقة عل
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7720/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                 2006/02/03           06/01007       
     ناثالي راكوتوريسوا، -2 ديفد ماتشنيك، -1:  المخترعون] 72[
 لوك افين، -6 يانيك افانو، -5 لورنت دوبوا، -4 اندري ماالندا، -3
 كاثرين جيلي -7
أفنيو دي  174فرنسا،  -افنتيس  -سانوفي :   مالك البراءة] 73[

 نسا، فرباريس، 75013-إف أر، فرانس 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D235/02, 487/04, 471/04; 
A61K31/437, /4188; A61P29/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/028445 A (MERCK SHARP 
&DOHME LIMITED; FLETCHER, STEPHEN, 
ROBERT; HOlLI NGWORTH ) 31 March 2005 
- WO 2005/105798 A (GRUENENTHAl GMBH; 
SUNDERMANN, BERND; SUNDERMANN, 
CORINNA; HENNIES, HAG) 10 November 2005 
- EP 1 535 922 A (TAKEDA 
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED) 01 
June 2005 
- Database Chemcats Chemical Abstracts Service, 
Columbus, Ohio,Us; 24 January 2006 

 
 صالح المسلم أحالم: الفاحص 

 أريل مخلط كربوكساميد ثالثية الحلقات محتوية على وحدة بنزيميدازول، تحضيرها وإستخدامها العالجي N-مشتقات ] 54[
 :)I(أريل مخلط كربوكساميد ثالثية الحلقات محتوية على وحدة بنزيميدازول، لها الصيغة  -Nيتعلق االختراع بمشتقات    :الملخص ] 57[
 

 
 

في وحدة البنزيميدازول المندمجة معها، عبارة عن حلقة مخلطة أحادية الحلقة أو أريل مخلط أحادي الحلقة  C-Nمع الرابطة  A:والتي بها
أضالع، محتوي من واحد إلى ثالث ذرات مخلطة مختارة من أكسجين، كبريت ونيتروجين، مشتملة على ذرة النيتروجين في  7إلى  4به 

 1ضلع، متضمنة من  11أو  10، 9، 8عبارة عن حلقة مخلطة ثنائية الحلقات أو أريل مخلط ثنائي الحلقات بها  Pيميدازول، وحدة البنز
تكون من واحد إلى أربع ذرات أو مجموعات، والتي قد تكون متماثلة أو  R1ذرات مخلطة مختارة من نيتروجين، أكسجين وكبريت،  6إلى 

، ألكيل حلقي -C1 C6عبارة عن ذرة هيدروجين، ذرة هالوجين، أو مجموعة ألكيل  R2ين أو كبريت، عبارة عن ذرة أكسج Yمختلفة، 
C3-C7- ألكيل حلقي ،C3-C7  ألكايلينC1-C3- فلورو ألكيل ،C1 C6- أو ألكوكسي ،C1 C6-،R3  تكون من واحد إلى ثالث ذرات

ويتعلق  .أو ملح إضافة مع حمض، وأيضاً في صورة هيدرات أو تذاوبأو مجموعات، والتي قد تكون متماثلة أو مختلفة، في صورة قاعدة 
 .االختراع أيضاً بعملية لتحضير المركبات واستخدامها العالجي

 
      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002245GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 38228/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8118/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 بريطانيا             2006/04/12           0607394.4        
 -3 ،ديفد جون لو -2 ،جون جلين سونلي -1:  المخترعون] 72[

 هاري كيسر  -4 ،ستيفان اندرياس شونك
، رودتشيرتسي ليمتد،  كيميكالزبي بي :  مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو ، ميدلسكس، ثامس-اون-سنبيوري
 المتحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 51/12, 53/08; B01J 29/22 

 :المراجع ] 56[
- JP 11 147042 A (MITSUBISHI GAS 
CHEMICAL CO) 02 June 1999 
- Shibata J et al.:" Influnce Of Zeo Lite Support 
On Activity Enhancment By Addition Of 
Hydrogen For Scr Of No By Propane Over Ag-
Zeo Lite:  
Applied Catalysis B: Environmental, Elsevier, 
Vol.54, No.3, 20 December 2004, Pages 137-144, 
Xp004610647 
- JP 01254633 A (TORAY INDUSTRIES) 11 
October 1989 
- US 4151120 A (MARCILLY CHRISTIAN ]FR[) 
24 April 1979 
- FR 2471359 A1 (INST FRANCAIS DU PETROL 
]FR[) 19 June 1981 
- US 3780121 A (CRONE J et al.) 18 December 
1973 

يحي ناصر البوصافي: الفاحص    
 تحتوي على مجموعة كربونيل عملية لتحضير منتجات] 54[
أو إستر منه بواسطة إدخال مجموعة كربونيل على كحول / لتحضير حمض كربوكسيلي و عمليةيتعلق االختراع الحالي ب :الملخص ] 57[
 .أو مشتق فعال منه باستخدام أول أكسيد الكربون  في وجود محفز  موردينايت محمل بالفضة/ و
 

 
 22 :الحماية  عدد عناصر
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002246GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40181/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8417/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 لةاسم الدو] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 المكتب األوروبي             2006/06/01     06252833.6        
ليزلي ويليام  -2 ،بنجامين باتريك جراسي -1:  المخترعون] 72[

 بولتون 
، تشيرتسي رودليمتد،  كيميكالزبي بي   : مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو ، ميدلسكس، ثامس-اون-سنبيوري
 المتحدة

 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 29/151, 29/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4011275 A (ZABNER JOHN C) 08 MARCH 
1977   
- US 4831060 A (STEVENS REX R ]US[ et al.) 16 
May 1989  

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحويل غاز التخليق إلى مواد تحتوي على األكسجين] 54[
الكربون والهيدروجين إلى  )أكاسيد(يتعلق االختراع الحالي بعملية محسنة لتحويل مخزونات تغذية تحتوي على أكسيد    :الملخص ] 57[

بصفة خاصة، يتعلق االختراع الحالي بعملية محسنة لتحويل .تحتوي على األكسجين في وجود محفز دقائقي مركبات هيدروكربونية
والهيدروجين، مثل غاز التخليق، إلى كحوالت في وجود محفز  )CO2و COأي (الكربون  )أكاسيد(مخزونات تغذية تحتوي على أكسيد 

أو محفز /أو محفز فيشر تروبش معدل و/أو محفز معدل يتكون أساساً من الميثانول و/دقائقي معدل يتكون أساساً من كبريتيد الموليبدنوم و
 ).مثل الروديوم(يتكون أساسا من معدن ثمين 

 
      8 :الحماية  عدد عناصر
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237نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002246GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40181/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8417/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 لةاسم الدو] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 المكتب األوروبي             2006/06/01     06252833.6        
ليزلي ويليام  -2 ،بنجامين باتريك جراسي -1:  المخترعون] 72[

 بولتون 
، تشيرتسي رودليمتد،  كيميكالزبي بي   : مالك البراءة] 73[

لمملكة ا، بي بي 7 16تي دبليو ، ميدلسكس، ثامس-اون-سنبيوري
 المتحدة

 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 29/151, 29/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4011275 A (ZABNER JOHN C) 08 MARCH 
1977   
- US 4831060 A (STEVENS REX R ]US[ et al.) 16 
May 1989  

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحويل غاز التخليق إلى مواد تحتوي على األكسجين] 54[
الكربون والهيدروجين إلى  )أكاسيد(يتعلق االختراع الحالي بعملية محسنة لتحويل مخزونات تغذية تحتوي على أكسيد    :الملخص ] 57[

بصفة خاصة، يتعلق االختراع الحالي بعملية محسنة لتحويل .تحتوي على األكسجين في وجود محفز دقائقي مركبات هيدروكربونية
والهيدروجين، مثل غاز التخليق، إلى كحوالت في وجود محفز  )CO2و COأي (الكربون  )أكاسيد(مخزونات تغذية تحتوي على أكسيد 

أو محفز /أو محفز فيشر تروبش معدل و/أو محفز معدل يتكون أساساً من الميثانول و/دقائقي معدل يتكون أساساً من كبريتيد الموليبدنوم و
 ).مثل الروديوم(يتكون أساسا من معدن ثمين 

 
      8 :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 0002247: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40198/12: ار الموافقة على منح البراءة رقم قر
 

 31/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10184/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         20/02/2007 60/890,630     
 ستيفين هاريزون، -2 روس،. دونالد دبليو -1: المخترعون] 72[
 لوفيل . جون آر -4 باتل ،. دينيش آر -3
براد ريسيرتش آند ديفيلوبمنت ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

، تورتوال، فيرجين الند، 82131، روود تاون، قريقميور تشامبرز
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اإلعاقات المقعدة واألطفال والمرضى وغيرهم حيث ال يمكنهم االعتماد على أنفسهم في عبور الساللم أثناء عملية اإلخالء أو تعذر وجود 
بشكل خاص في عملية إخالء للمباني ) مخارج الهرب السريع(الحالي  يستخدم هذا النظام موضوع االختراع. منقذ لهم في عملية اإلخالء 

ويتكون هذا . حيث يمكن إخالء كل دور إلى خارج المبنى و إلى مستوى سطح األرضي دون المرور باألدوار األخرى . متعددة األدوار 
تبط بغرفة تحكم وباب بمفتاح ممغنط وأنبوب أو النظام موضوع االختراع الحالي من جهاز كاشف للدخان ونقطة إنذار ولوحة تحكم أو مر

له منصة في األعلى محاطة بسياج وجرس إنذار و أنوار للطوارئ وإشارة للمخرج باللون األحمر . عدة أنابيب ذات سطح داخلي منزلق 
كيا في حال اكتشاف الدخان ويعمل أوتوماتي. متقطعة اإلضاءة ويوضع على مجموعة األنابيب والمنصة غالف يؤمن لها الحماية والجمال 

 .أو يدويا عن طريق كسر نقطة اإلنذار أو أي مفتاح يدوي يوضع له 
 

 7: عدد األشكال      2 :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.

239نشرة براءات االختراع 19

 براءة اختراع ]12[
 0002248GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 39318/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 السعودية             2005/07/13             05260207       
 عشوان بن مرضي بخيت آل عشوان الدوسري : المخترع] 72[
عشوان بن مرضي بخيت آل عشوان الدوسري،  : مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعودية ، الرياض،11532حي الخليج، 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A62B 1/20 

 :المراجع ] 56[
- CN 2322648 A (EDMOND THURIES) 09 June 
1999           
  
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 مخرج الهرب السريع] 54[
يضمن إخالء ذوي ) مخرج الهرب سريع (ويسمــى ) نظام متكامل لعملية اإلخالء  (االختراع الحالي هو عبارة عن  :الملخص ] 57[

اإلعاقات المقعدة واألطفال والمرضى وغيرهم حيث ال يمكنهم االعتماد على أنفسهم في عبور الساللم أثناء عملية اإلخالء أو تعذر وجود 
بشكل خاص في عملية إخالء للمباني ) مخارج الهرب السريع(الحالي  يستخدم هذا النظام موضوع االختراع. منقذ لهم في عملية اإلخالء 

ويتكون هذا . حيث يمكن إخالء كل دور إلى خارج المبنى و إلى مستوى سطح األرضي دون المرور باألدوار األخرى . متعددة األدوار 
تبط بغرفة تحكم وباب بمفتاح ممغنط وأنبوب أو النظام موضوع االختراع الحالي من جهاز كاشف للدخان ونقطة إنذار ولوحة تحكم أو مر

له منصة في األعلى محاطة بسياج وجرس إنذار و أنوار للطوارئ وإشارة للمخرج باللون األحمر . عدة أنابيب ذات سطح داخلي منزلق 
كيا في حال اكتشاف الدخان ويعمل أوتوماتي. متقطعة اإلضاءة ويوضع على مجموعة األنابيب والمنصة غالف يؤمن لها الحماية والجمال 

 .أو يدويا عن طريق كسر نقطة اإلنذار أو أي مفتاح يدوي يوضع له 
 

 7: عدد األشكال      2 :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



 

الطلبات الساقطة



نشرة براءات االختراع 19

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
17832000/07/3012/351322012/08/04
217632001/12/0812/349912012/07/17
318492002/02/0912/355102012/09/17
423232002/11/1812/349452012/07/07
534572004/05/0912/349922012/07/17
634722004/05/1612/349902012/07/17
735832004/06/2612/349952012/07/17
837092004/08/0712/349932012/07/17
938122004/09/1412/365322012/11/19

1040602004/12/0712/349572012/07/08
1141562004/12/2212/349462012/07/07
1247242005/05/3112/349892012/07/17
1347492005/06/0612/349882012/07/17
1449672005/07/3012/349872012/07/17
1557152006/01/2412/365332012/11/19
1657442006/01/3112/356832012/09/24
1757772006/02/0612/356732012/09/19
1857852006/02/0712/356742012/09/19
1958862006/02/2812/356702012/09/19
2059192006/03/0612/356682012/09/19
2159572006/03/1512/357612012/09/24
2259612006/03/1512/357622012/09/24
2361042006/04/1512/356752012/09/19
2461092006/04/1712/357442012/09/24
2561872006/04/2912/357502012/09/24
2662082006/05/0312/357632012/09/24
2762102006/05/0312/357642012/09/24
2862262006/05/0912/350132012/07/17
2962532006/05/1512/350122012/07/17
3062632006/05/1712/365352012/11/19
3163922006/06/1012/350292012/07/18
3263932006/06/1012/350262012/07/18
3363942006/06/1012/350272012/07/18
3464222006/06/1412/350022012/07/17

قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من 2012/07/01 حتى 2012/12/31

241



نشرة براءات االختراع 19 242

 

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3564252006/06/1412/357162012/09/24
3664402006/06/1712/365402012/11/19
3764452006/06/1712/350112012/07/17
3864642006/06/2112/357432012/09/24
3964782006/06/2412/350102012/07/17
4065522006/07/1012/350302012/07/18
4165532006/07/1012/350282012/07/18
4265652006/07/1212/357172012/09/24
4366922006/07/3112/358202012/09/29
4467722006/08/1512/365312012/11/19
4571282006/10/3012/355122012/09/17
4683092007/05/1512/355112012/09/17
4784652007/06/0912/350012012/07/17
4894392007/11/1012/357512012/09/24
4996462007/12/0812/342472012/06/19
5098402007/12/2912/357182012/09/24
5199002008/01/0512/358952012/10/08
5299662008/01/1612/358752012/10/08
5399792008/01/1912/358892012/10/08
54115962008/08/2712/356842012/09/24
55117562008/09/2012/356712012/09/19
56118332008/10/1112/356722012/09/19
57118492008/10/1112/374102012/12/11
58118702008/10/1112/349942012/07/17
59120482008/10/2912/356852012/09/24
60122862008/11/3012/354372012/09/15
61123322008/12/0212/376462012/12/15
62123522008/12/1412/356692012/09/19
63124652008/12/2012/376862012/12/22
64125372008/12/2112/365342012/11/19
65125592008/12/2712/356862012/09/24
66125922009/01/0312/358432012/09/30
67128112009/02/0712/358212012/09/29
68128432009/02/1412/380032012/12/31
69129172009/02/2512/358482012/09/30
70129292009/02/2512/358242012/09/29
71129392009/02/2812/358472012/09/30



243نشرة براءات االختراع 19

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
72131342009/03/2512/358362012/09/29
73132792009/04/1412/357192012/09/24
74134412009/05/0912/357202012/09/24
75135082009/05/1812/358372012/09/30
76135962009/05/3012/358232012/09/29
77135982009/05/3012/358222012/09/29
78136692009/06/1012/357212012/09/24
79138032009/06/2912/357222012/09/24
80138472009/07/0612/357682012/09/24
81138682009/07/0812/356332012/09/18
82138902009/07/1112/357232012/09/24
83139332009/07/1812/357032012/09/24
84139722009/07/2512/356272012/09/18
85139732009/07/2512/357692012/09/24
86140132009/07/2912/356012012/09/18
87140142009/07/2912/356022012/09/18
88140352009/08/0312/356032012/09/18
89141202009/08/1512/357022012/09/24
90141812009/08/2612/357492012/09/24
91142052009/08/2912/380012012/12/31
92142102009/08/3012/357012012/09/24
93142622009/09/0912/357042012/09/24
94142932009/09/1412/351152012/08/04
95142972009/09/1412/351142012/08/04
96143052009/09/1412/351132012/08/04
97143072009/09/1412/351122012/08/04
98143142009/09/2612/358712012/10/08
99143152009/09/2612/356042012/09/18

100143162009/09/2612/356052012/09/18
101143202009/09/2612/355892012/09/18
102143272009/09/2612/357052012/09/24
103143312009/09/2612/357092012/09/24
104143522009/09/2612/351312012/08/04
105143552009/09/2612/351302012/08/04
106143562009/09/2612/351162012/08/04
107144142009/10/0312/357712012/09/24
108144202009/10/0312/355902012/09/18



نشرة براءات االختراع 19 244

 

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
109144222009/10/0312/355912012/09/18
110144292009/10/0512/358722012/10/08
111144362009/10/0612/357672012/09/24
112144372009/10/0612/359032012/10/08
113144712009/10/1012/358732012/10/08
114145602009/10/2512/357662012/09/24
115145612009/10/2512/357652012/09/24
116145912009/10/2812/358742012/10/08
117146192009/10/3112/355922012/09/18
118146502009/11/0712/355932012/09/18
119146622009/11/1012/357702012/09/24
120146902009/11/1112/355942012/09/18
121146912009/11/1112/355952012/09/18
122147072009/11/1512/354322012/09/15
123147152009/11/1712/357722012/09/24
124147242009/11/1712/356372012/09/18
125147282009/11/1712/355962012/09/18
126147572009/11/1812/379152012/12/26
127147682009/12/0512/354522012/09/16
128147722009/12/0512/357152012/09/24
129147762009/12/0512/357082012/09/24
130147842009/12/0512/357142012/09/24
131147962009/12/0512/357132012/09/24
132148412009/12/0512/354392012/09/15
133148502009/12/0512/357122012/09/24
134148512009/12/0512/357072012/09/24
135148572009/12/0712/354382012/09/15
136148822009/12/0912/357242012/09/24
137149132009/12/1412/354512012/09/16
138149182009/12/1512/356362012/09/18
139149202009/12/1512/354232012/09/15
140149352009/12/1612/354362012/09/15
141149372009/12/1612/354352012/09/15
142149422009/12/1612/357102012/09/24
143149442009/12/1612/357062012/09/24
144149582009/12/1912/354342012/09/15
145149662009/12/1912/354502012/09/16
146149722009/12/1912/357112012/09/24



245نشرة براءات االختراع 19

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
147149792009/12/2012/354492012/09/16
148149882009/12/2112/354332012/09/15
149150182009/12/2312/354482012/09/16
150150372009/12/2812/356422012/09/18
151150472009/12/2912/356352012/09/18
152150662010/01/0312/375912012/12/14
153150732010/01/0412/373572012/12/10
154150752010/01/0412/373562012/12/10
155151112010/01/1212/373552012/12/10
156151192010/01/1312/375542012/12/14
157151272010/01/1612/375962012/12/14
158151282010/01/1612/375952012/12/14
159151292010/01/1612/373242012/12/09
160151412010/01/1912/373232012/12/09
161151432010/01/2012/375972012/12/14
162151732010/01/2612/375562012/12/14
163151772010/01/2712/374792012/12/13
164151852010/01/2712/375582012/12/14
165152122010/02/0112/375482012/12/14
166152132010/02/0112/375492012/12/14
167152142010/02/0112/375502012/12/14
168152162010/02/0212/373222012/12/09
169152172010/02/0212/373212012/12/09
170152632010/02/1312/375982012/12/14
171152682010/02/1312/373192012/12/09
172152762010/02/1412/373202012/12/09
173152882010/02/1612/375572012/12/14
174153002010/02/1712/374802012/12/13
175153082010/02/2012/375612012/12/14
176153102010/02/2012/375602012/12/14
177153202010/02/2212/375592012/12/14
178153582010/03/0112/374762012/12/13
179153652010/03/0212/375922012/12/14
180153792010/03/0312/375622012/12/14
181153842010/03/0312/373182012/12/09
182153922010/03/0612/373542012/12/10
183154012010/03/0812/373532012/12/10
184154182010/03/1012/375932012/12/14



نشرة براءات االختراع 19 246

 

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
185154302010/03/1312/374822012/12/13
186154312010/03/1312/374812012/12/13
187154442010/03/1412/375992012/12/14
188154482010/03/1412/373172012/12/09
189154572010/03/1612/373162012/12/09
190154582010/03/1612/373152012/12/09
191154622010/03/1712/376692012/12/15
192154712010/03/1712/374842012/12/13
193154722010/03/1712/374832012/12/13
194154882010/03/2012/373142012/12/09
195155022010/03/2312/375642012/12/14
196155032010/03/2312/375632012/12/14
197155092010/03/2312/373132012/12/09
198155102010/03/2312/373122012/12/09
199155112010/03/2312/373112012/12/09
200155172010/03/2412/373102012/12/09
201155212010/03/2412/373092012/12/09
202155222010/03/2412/373072012/12/09
203155292010/03/2712/354472012/09/16
204155392010/03/2812/376002012/12/14
205155422010/03/2812/373082012/12/09
206155562010/03/2912/376852012/12/15
207155582010/03/3012/375662012/12/14
208155732010/03/3112/375652012/12/14
209155742010/03/3112/375672012/12/14
210155782010/03/3112/374852012/12/13
211155802010/03/3112/374872012/12/13
212155822010/03/3112/374862012/12/13
213155832010/03/3112/374882012/12/13
214156172010/04/0412/375332012/12/14
215156182010/04/0412/375342012/12/14
216156192010/04/0412/375352012/12/14
217156212010/04/0512/375942012/12/14
218156252010/04/0512/373522012/12/10
219156412010/04/0712/373502012/12/10
220156472010/04/0712/373512012/12/10
221156502010/04/0712/373492012/12/10



247نشرة براءات االختراع 19

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
222156602010/04/1012/373482012/12/10
223156802010/04/1712/373062012/12/09
224156882010/04/1912/373052012/12/09
225157082010/04/2012/357002012/09/24
226157142010/04/2112/373042012/12/09
227157402010/04/2612/373032012/12/09
228157482010/04/2712/375362012/12/14
229157492010/04/2712/376682012/12/15
230157502010/04/2712/373022012/12/09
231157592010/04/2812/376472012/12/15
232157792010/05/0112/373472012/12/10
233157802010/05/0112/373462012/12/10
234157862010/05/0212/373302012/12/09
235157912010/05/0312/375522012/12/14
236157952010/05/0412/373292012/12/09
237158082010/05/0512/375372012/12/14
238158222010/05/0912/375512012/12/14
239158252010/05/0912/373282012/12/09
240158372010/05/1112/374772012/12/13
241158422010/05/1112/373272012/12/09
242158432010/05/1112/373262012/12/09
243158442010/05/1112/373252012/12/09
244158512010/05/1212/375532012/12/14
245158602010/05/1512/376012012/12/15
246158722010/05/1512/373012012/12/09
247158842010/05/1712/373002012/12/09
248158872010/05/1812/376542012/12/15
249159092010/05/1912/372992012/12/09
250159182010/05/2212/372982012/12/09
251159272010/05/2412/376022012/12/15
252159282010/05/2412/376032012/12/15
253159462010/05/2612/374892012/12/13
254159532010/05/2612/376042012/12/15
255159542010/05/2612/375312012/12/14
256159552010/05/2612/375292012/12/14
257159592010/05/2612/372962012/12/09
258159602010/05/2612/372972012/12/09
259159772010/05/3112/375302012/12/14
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
260159782010/05/3112/372952012/12/09
261159812010/05/3112/376632012/12/15
262159822010/05/3112/376642012/12/15
263159832010/05/3112/376622012/12/15
264159842010/05/3112/376662012/12/15
265159852010/05/3112/376652012/12/15
266159932010/06/0212/374782012/12/13
267159952010/06/0212/375552012/12/14
268160082010/06/0512/376122012/12/15
269160202010/06/0712/376132012/12/15
270160622010/06/1212/372462012/12/08
271160832010/06/1512/372942012/12/09
272161032010/06/1912/376202012/12/15
273161172010/06/2012/372922012/12/09
274161222010/06/2112/372912012/12/09
275161232010/06/2112/372932012/12/09
276161242010/06/2112/372902012/12/09
277161402010/06/2212/372892012/12/09
278161542010/06/2312/372882012/12/09
279161572010/06/2612/376612012/12/15
280162302010/07/0312/372452012/12/08
281162402010/07/0412/372442012/12/08
282162422010/07/0412/372432012/12/08
283162452010/07/0512/375432012/12/14
284162632010/07/0712/375322012/12/14
285163312010/07/1812/372872012/12/09
286163532010/07/2112/376732012/12/15
287163582010/07/2112/372862012/12/09
288163652010/07/2412/372852012/12/09
289163862010/07/2712/372842012/12/09
290163912010/07/2712/376842012/12/15
291163962010/07/2812/374582012/12/13
292164052010/07/2812/372832012/12/09
293164112010/07/2812/372822012/12/09
294164162010/07/2812/372812012/12/09
295164342010/07/3112/372792012/12/09
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
260159782010/05/3112/372952012/12/09
261159812010/05/3112/376632012/12/15
262159822010/05/3112/376642012/12/15
263159832010/05/3112/376622012/12/15
264159842010/05/3112/376662012/12/15
265159852010/05/3112/376652012/12/15
266159932010/06/0212/374782012/12/13
267159952010/06/0212/375552012/12/14
268160082010/06/0512/376122012/12/15
269160202010/06/0712/376132012/12/15
270160622010/06/1212/372462012/12/08
271160832010/06/1512/372942012/12/09
272161032010/06/1912/376202012/12/15
273161172010/06/2012/372922012/12/09
274161222010/06/2112/372912012/12/09
275161232010/06/2112/372932012/12/09
276161242010/06/2112/372902012/12/09
277161402010/06/2212/372892012/12/09
278161542010/06/2312/372882012/12/09
279161572010/06/2612/376612012/12/15
280162302010/07/0312/372452012/12/08
281162402010/07/0412/372442012/12/08
282162422010/07/0412/372432012/12/08
283162452010/07/0512/375432012/12/14
284162632010/07/0712/375322012/12/14
285163312010/07/1812/372872012/12/09
286163532010/07/2112/376732012/12/15
287163582010/07/2112/372862012/12/09
288163652010/07/2412/372852012/12/09
289163862010/07/2712/372842012/12/09
290163912010/07/2712/376842012/12/15
291163962010/07/2812/374582012/12/13
292164052010/07/2812/372832012/12/09
293164112010/07/2812/372822012/12/09
294164162010/07/2812/372812012/12/09
295164342010/07/3112/372792012/12/09

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
296164462010/08/0312/375442012/12/14
297164522010/08/0412/375422012/12/14
298164622010/08/0712/372422012/12/08
299164672010/08/0912/375412012/12/14
300165002010/08/1412/372782012/12/09
301165092010/08/1612/375682012/12/14
302165122010/08/1712/372802012/12/09
303165312010/08/2112/372772012/12/09
304165432010/08/2412/375692012/12/14
305165852010/08/2812/372762012/12/09
306165912010/08/2912/375792012/12/14
307166512010/09/1812/374602012/12/13
308166532010/09/1812/374592012/12/13
309166852010/09/1812/372742012/12/08
310166902010/09/1812/372752012/12/08
311167582010/09/2712/376522012/12/15
312167612010/09/2812/375812012/12/14
313168312010/10/0612/375402012/12/14
314168362010/10/0612/372412012/12/08
315168732010/10/1312/375702012/12/14
316168772010/10/1312/374612012/12/13
317169512010/10/2512/372732012/12/08
318169712010/10/2612/375712012/12/14
319170042010/10/3012/372722012/12/08
320170132010/10/3112/372712012/12/08
321170232010/11/0112/372402012/12/08
322170362010/11/0212/350892012/07/26
323170482010/11/0312/375452012/12/14
324170532010/11/0312/372392012/12/08
325170832010/11/0812/372382012/12/08
326171962010/11/2912/375382012/12/14
327172152010/12/0112/376142012/12/15
328172172010/12/0112/375462012/12/14
329172222010/12/0112/372372012/12/08
330172272010/12/0412/372362012/12/08
331172872010/12/1112/376162012/12/15
332173322010/12/1412/372702012/12/08
333173452010/12/1512/372682012/12/08
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
334173942010/12/1812/372672012/12/08
335174002010/12/1912/372662012/12/08
336174252010/12/2112/372652012/12/08
337174582010/12/2212/372642012/12/08
338175082010/12/2912/372692012/12/08
339175332011/01/0812/372632012/12/08
340175382011/01/0912/376052012/12/15
341175482011/01/0512/376592012/12/15
342175722011/01/1212/372622012/12/08
343175852011/01/1712/372612012/12/08
344176812011/01/2912/376672012/12/15
345176902011/01/2912/374902012/12/13
346178222011/02/2112/374912012/12/13
347179012011/03/0512/372352012/12/08
348179202011/03/0812/372342012/12/08
349179472011/03/1212/372332012/12/08
350180132011/03/2212/372592012/12/08
351180152011/03/2212/372602012/12/08
352180182011/03/2312/376062012/12/15
353180652011/03/2812/376072012/12/15
354181292011/04/0612/372322012/12/08
355181572011/04/1112/376152012/12/15
356181852011/04/1312/372582012/12/08
357182182011/04/1912/372572012/12/08
358182252011/04/2012/374922012/12/13
359182492011/04/2312/372562012/12/08
360182702011/04/2612/376082012/12/15
361183402011/05/0412/372312012/12/08
362183822011/05/1112/376172012/12/15
363183912011/05/1112/376792012/12/15
364183922011/05/1112/376782012/12/15
365184192011/05/1712/376092012/12/15
366184632011/05/2412/375392012/12/14
367184732011/05/2512/376102012/12/15
368184862011/05/2512/372552012/12/08
369185002011/05/2812/372542012/12/08
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
334173942010/12/1812/372672012/12/08
335174002010/12/1912/372662012/12/08
336174252010/12/2112/372652012/12/08
337174582010/12/2212/372642012/12/08
338175082010/12/2912/372692012/12/08
339175332011/01/0812/372632012/12/08
340175382011/01/0912/376052012/12/15
341175482011/01/0512/376592012/12/15
342175722011/01/1212/372622012/12/08
343175852011/01/1712/372612012/12/08
344176812011/01/2912/376672012/12/15
345176902011/01/2912/374902012/12/13
346178222011/02/2112/374912012/12/13
347179012011/03/0512/372352012/12/08
348179202011/03/0812/372342012/12/08
349179472011/03/1212/372332012/12/08
350180132011/03/2212/372592012/12/08
351180152011/03/2212/372602012/12/08
352180182011/03/2312/376062012/12/15
353180652011/03/2812/376072012/12/15
354181292011/04/0612/372322012/12/08
355181572011/04/1112/376152012/12/15
356181852011/04/1312/372582012/12/08
357182182011/04/1912/372572012/12/08
358182252011/04/2012/374922012/12/13
359182492011/04/2312/372562012/12/08
360182702011/04/2612/376082012/12/15
361183402011/05/0412/372312012/12/08
362183822011/05/1112/376172012/12/15
363183912011/05/1112/376792012/12/15
364183922011/05/1112/376782012/12/15
365184192011/05/1712/376092012/12/15
366184632011/05/2412/375392012/12/14
367184732011/05/2512/376102012/12/15
368184862011/05/2512/372552012/12/08
369185002011/05/2812/372542012/12/08

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
370185042011/05/2812/372532012/12/08
371185192011/06/0112/376182012/12/15
372185252011/06/0112/372302012/12/08
373185572011/06/0812/375472012/12/14
374185692011/06/1112/376192012/12/15
375185812011/06/1312/374932012/12/13
376185932011/06/1412/372522012/12/08
377188592011/07/1612/372512012/12/08
378189482011/07/3012/376112012/12/15
379190282011/08/1012/374942012/12/13
380191892011/09/0412/372272012/12/08
381191922011/09/0412/372262012/12/08
382191932011/09/0412/372282012/12/08
383191972011/09/0412/372292012/12/08
384194062011/09/2812/372502012/12/08
385195922011/10/2412/376802012/12/15
386197542011/11/1312/372492012/12/08
387197992011/11/1912/372482012/12/08
388198252011/11/2212/372472012/12/08
389200582011/12/1812/376762012/12/15
390200842011/12/2012/362092012/10/08
391201262011/12/2412/362102012/10/08
392202362012/01/0912/362072012/10/08
393202552012/01/1012/362202012/10/08
394202922012/01/1812/362142012/10/08
395203872012/01/2812/362112012/10/08
396205912012/02/2212/350452012/07/26
397206112012/02/2512/362282012/10/09
398206642012/03/0312/362082012/10/08
399207652012/03/1712/362062012/10/08



 

الطلبات المرفوضة
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
123062002/11/0612/349282012/07/02
223682002/11/2712/356092012/09/18
324202003/01/0112/356932012/09/24
430742003/12/0812/356062012/09/18
531132003/12/1712/358192012/09/29
634302004/05/0212/349172012/07/02
734552004/05/0912/349162012/07/02
835232004/06/0212/349182012/07/02
936002004/07/0312/349212012/07/02

1037532004/08/2312/349362012/07/02
1140672004/12/0812/349242012/07/02
1241022004/12/1812/354272012/09/15
1341472004/12/1912/349192012/07/02
1441522004/12/2212/349352012/07/02
1541552004/12/2212/349202012/07/02
1642012005/01/1212/354262012/09/15
1744032005/03/0912/354532012/09/16
1844072005/03/1212/362292012/10/10
1944542005/03/2112/349342012/07/02
2045572005/04/1612/349262012/07/02
2146282005/05/0712/349222012/07/02
2246332005/05/0712/349332012/07/02
2346602005/05/1412/376342012/12/15
2446852005/05/2112/349232012/07/02
2546872005/05/2212/349272012/07/02
2646942005/05/2312/349142012/07/02
2748062005/06/2012/374962012/12/13
2848102005/06/2012/374972012/12/13
2948542005/06/2912/357892012/09/25
3049172005/07/2012/349152012/07/02
3149932005/08/0312/349252012/07/02
3255142005/12/1412/376922012/12/22
3355662005/12/2012/376912012/12/22
3455672005/12/2012/376902012/12/22
3555702005/12/2112/374982012/12/13

قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة
خالل الفترة منمن 2012/07/01 حتى 2012/12/31
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3655712005/12/2112/374992012/12/13
3756152005/12/2512/376882012/12/22
3857242006/01/2512/355732012/09/18
3957252006/01/2512/355882012/09/18
4069572006/09/2512/357602012/09/24
4170442006/10/1012/354102012/09/15
4271222006/10/2812/358252012/09/29
4371372006/10/3112/357592012/09/24
4471412006/11/0112/354542012/09/16
4571892006/11/1112/356002012/09/18
4672082006/11/1412/355992012/09/18
4773032006/11/2912/349402012/07/02
4879992007/03/2612/358302012/09/29
4980752007/04/0412/355982012/09/18
5081612007/04/1712/358262012/09/29
5181662007/04/1812/354582012/09/16
5284512007/06/0612/379162012/12/26
5384872007/06/1112/354592012/09/16
5485442007/06/2012/354552012/09/16
5589152007/08/1812/358272012/09/29
5689612007/08/2712/358422012/09/30
5791192007/09/2212/358282012/09/29
5892242007/10/0312/355972012/09/18
5992842007/10/2012/362792012/11/06
6094332007/11/0712/356072012/09/18
6194972007/11/1912/354112012/09/15
6296362007/12/0512/356952012/09/24
6397832007/12/2912/356942012/09/24
64101452008/02/1212/379182012/12/26
65101772008/02/1712/356412012/09/18
66104222008/03/2212/356992012/09/24
67104242008/03/2212/356972012/09/24
68104292008/03/2312/356962012/09/24
69104332008/03/2312/356282012/09/18
70104532008/03/2612/349622012/07/08
71104762008/03/2912/356982012/09/24
72104932008/03/3012/358492012/09/30
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
73104942008/03/3012/358502012/09/30
74105162008/04/0212/358292012/09/29
75105732008/04/1212/349632012/07/08
76110552008/06/1412/354562012/09/16
77111072008/06/2112/354572012/09/16
78111512008/06/2512/355842012/09/18
79119232008/10/1412/349562012/07/08
80121942008/11/2212/354242012/09/15
81122592008/11/2612/349612012/07/08
82128592009/02/1712/379172012/12/26
83129552009/03/0212/354122012/09/15
84130472009/03/1412/356082012/09/18
85131932009/04/0112/357922012/09/25
86132472009/04/1112/354252012/09/15

قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة التي لم يتم النشر عنها مسبقا

حتى 12/31/ 2012 م

تاريخ القراررقم القرارتاريخ الطلبرقم الطلبم

118482002/02/095/14062005/12/03



 

تغيير الملكية



257نشرة براءات االختراع 19

ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة
ت براءا

طلبا
 من 2012/07/01 إلى 2012/12/31

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

س كوربوريشن
الندمارك جرافك

ك
كيلوج براون اند روت ان

2012/09/16
ب / 3206/2004

ت خ / 
م 

1
شلمبيرجر هولدينجز ليمتد

ت بي. في
ثروبي

2012/11/27
ب/3385/2004

ت خ / 
 م 

2
ك ايه اس

ش لوندبي
ات

ش
بايون جي ام بي ات

2012/12/01
ب / 3428/2004

ت خ / 
م 

3
 شركة قطاره للصناعة و التجارة

المحدودة
 أحمد محمود عبد الرحمن

بدران
2012/12/16

ب/ 3606/2004
ت خ / 

 م 
4

فايزر إيرلندا فارماسيوتيكالز
ث ريسيرش ايرلندا ليمتد

واي
2012/11/25

ب / 5622/2005
ت خ / 

م 
5

فايزر إيرلندا فارماسيوتيكالز
ث ريسيرش ايرلندا ليمتد

واي
2012/11/25

ب /2005 /5623   
ت خ /

 م 
6

توشييوكي ساكاي
 شـوغاي سـيـيـاكـو كابوشـيكي

كايشـا
2012/09/24

ب / 7748/2007
ت خ / 

م 
7

ك
س اندستري ان

سيمن
سـيــمينـز ووتـر تكنولوجيـز كورب

2012/08/12
ب/ 2007/ 7897

ت خ / 
 م 

8

س ليمتد
جيليد سين

 بوهرنجر انجلهايم انترناشونال
ش

جي ام بي ات
2012/10/08

ب / 8323/2007
ت خ / 

م 
9

ك
س ان

جيليد سين
س ليمتد

جيليد سين
2012/10/08

ب / 8323/2007
ت خ / 

م 
10

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتـر تكنولوجيـز

 سـيــمن
كورب

2012/08/12
ب / 8495/2007

ت خ / 
م 

11
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ك بعد التغيير 
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتـر تكنولوجيـز

 سـيــمن
كورب

2012/08/12
ب / 8496/2007

ت خ / 
م 

12

 سود- كيمى اى بى جى ام بى
ش اند كو. كى جى

ات
سود كيمي ايه جى

2012/07/22
ب / 8817/2007

ت خ / 
م 

13

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب / 8891/2007
ت خ / 

م 
14

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب / 9104/2007
ت خ / 

م 
15

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب / 2007 /9191
ت خ / 

 م 
16

س
 ستون اند ويبستر بروسي

ك
تكنولوجي. ان

ك
ستون اند ويبستر ان

2012/10/17
ب / 9977/2008

ت خ / 
م 

17
س

 اكسون موبيل كيميكال باتنت
ك

ان
س

 اكسون موبيل كيميكال باتنت
ك

ان
ك

س اندستري ان
سيمن

س ووتر تكنولوجيز كورب
سيمن

2012/08/12
ب / 10000/2008

ت خ / 
م 

18

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب / 10533/2008
ت خ / 

م 
19

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب / 11324/2008
ت خ / 

م 
20

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب /11326/2008
ت خ / 

 م 
21

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب / 11529/2008
ت خ / 

م 
22

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب/ 11713/2008
ت خ / 

 م 
23

ك ايه اس
ش لوندبي

ات
ش

بايون دوتشالند جي ام بي ات
2012/12/01

ب / 11950/2008
ت خ / 

م 
24



259نشرة براءات االختراع 19

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

ك
س اندستري ان

سيمن
س ووتر تكنولوجيز كورب

سيمن
2012/08/12

ب / 12007/2008
ت خ / 

م 
25

 ماكسي ترانز استراليا بي تي واي
ليمتد

بيرند أوسترميير
2012/07/23

ب / 12148/2008
ت خ / 

م 
26

س ليمتد
جيليد سين

 بوهرنجر انجلهايم انترناشونال
ش

جي ام بي ات
2012/10/08

ب / 12159/2008
ت خ / 

م 
27

ك
س ان

جيليد سين
س ليمتد

جيليد سين
2012/10/08

ب / 12159/2008
ت خ / 

م 
28

ش
 سود كيمي أي بي جي ام بي ات

كو كيه جي
سود كيمي ايه جى

2012/07/22
ب / 12195/2008

ت خ / 
م 

29

باكوس ايه بي بي في
باكـوس بي في

2012/10/09
ب / 12480/2008

ت خ / 
م 

30
ك

س اندستري ان
سيمن

س ووتر تكنولوجيز كورب
سيمن

2012/08/12
ب / 13976/2009

ت خ / 
م 

31
شلمبيرجر هولدينجز ليمتد

ت بي في
ثـرو بيـ

72/11/2102
ب / 14242/2009

ت خ / 
م 

32
ك

س اندستري ان
سيمن

س ووتر تكنولوجيز كورب
سيمن

21/80/2102
ب / 14360/2009

ت خ / 
م 

33
ك

س اندستري ان
سيمن

س ووتر تكنولوجيز كورب
سيمن

21/80/2102
ب / 14361/2009

ت خ / 
م 

34

ش
ستيرون يوروب جي ام بي ات

ستيرون ال ال سي
2012/08/25

G
C

C
 2010-15474

35
ك

داو جلوبال تكنولوجيز ان
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

 امبريساس بابليكاس دي ميديلين
إي. أس. بي

س
لوسيا اتيهورتوا جارسي

2012/09/16
G

C
C

 2010-15716
36

يونيفيرسيداد دي انتيوكويا
س ليمتد

جيليد سين

ساندرا مارسيال كوريا كوردوبا
 بوهرنجر انجلهايم انترناشونال

ش
جي ام بي ات

2012/10/08
G

C
C

 2010-15863
37

ك
س ان

جيليد سين
س ليمتد

جيليد سين
2012/10/08
2012/07/31

G
C

C
 2010-15863

G
C

C
 2010-16415

38
بانميرا فارماسوتيكالز ال ال سي

ك
اميرا فارماسوتيكالز ان

39
بانميرا فارماسوتيكالز ال ال سي

ك
اميرا فارماسوتيكالز ان

2012/07/31
G

C
C

 2010-16457
40

سينجو فارماسيوتيكال كوليمتد
هانشين كاسي كو ليمتد

2012/07/31
G

C
C

 2010-16727
41

سينجو فارماسيوتيكال كوليمتد
سينجو فارماسيوتيكال كوليمتد

هانشين كاسي كو ليمتد
2012/07/31

G
C

C
 2010-16728

42

ب بايوفارماسيوتيكالز باتنز
 كانتا

ليمتد

سينجو فارماسيوتيكال كوليمتد
2012/12/26

G
C

C
 2011-18314

43
س هولدنجز

 ليفيرتون ليسين
ليمتد

س ليمتد
بوليثيريك

ب بايوفارماسيوتيكالز باتنز
 كانتا

ليمتد

س هولدنجز
 ليفيرتون ليسين

ليمتد
2012/12/26

G
C

C
 2011-18315

44

فورما تي ام ال ال سي
ك

س إن
فورمـا ثيرابيوتيك

2012/10/01
G

C
C

 2011-19213
45
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

توتال رافيناج ماركيتنج
ك

فينا تكنولوجي ان
ك

ك ان
جينينت

2012/11/07
2012/09/26

G
C

C
 2011-19791

G
C

C
 2011-20037

46
ف هوفمان ال روش ايه جي

ا
47

 بويهرنجر انجيلهايم انترناشيونال
ش

جي ام بي ات
ش

بيوكريا جي ام بي ات
2012/11/20

G
C

C
 2012-20416

48

س هولدنجز ليمتد
اوبتاسين

ك ليمتد
كينيتي

2012/11/14
G

C
C

 2012-20995
49

س هولدنجز ليمتد
اوبتاسين

ك ليمتد
كينيتي

2012/11/14
G

C
C

 2011-20996
50

ت المسحوبة
القرارا



 

القـرارات المسحـوبة
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تاريخ اإليداعرقم الطلب م
القرارات المسحوبة

نوع القرارتاريخ القرار رقم القرار 

سقوط1133522009/04/2511/254072011/07/04

  قائمة بالقرارات االدارية التي تم سحبها خالل الفترة
من 2012/07/01 حتى 2012/12/31

طلبات براءة اختراع



 

اإلشـــعـــارات

 
 

 ١ للمجلس األعلىالثالثة والثالثين قرارات الدورة 
 

 والثالثين الثالثةفي دورته  األعلىالمجلس  قرارات
 م ٢٠١٢ ديسمبر ٢٥ـ  ٢٤هـ الموافق ١٤٣٤صفر  ١٢ـ  ١١

 البحرينـ مملكة  الصخير
 

 : الشئون االقتصادية 
 

 :العالمات التجارية) نظام(قانون : خامساً 
 ان المجلس األعلى ، وقد ،

سيرة العمل االقتصادي مدورته الثالثة والعشرين بشأن ه في قراراستذكر    
تقوم اللجان الوزارية أن و،  ة والتجاريةـتوحيد األنظمة و السياسات االقتصاديالمشترك و

التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما ) األنظمة(المختصة بدراسة القوانين 
في دورته ه وقراريحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين إلزامية 

العالمات التجارية لدول مجلس التعاون بوصفه ) نظام(السابعة والعشرين بإعتماد قانون 
 إلزاميا ، ) نظاما(قانونا 

ما  التحضيرية بشأن) ١٢٥(اطلع على توصية المجلس الوزاري في دورته و   
وما ) م٢٠١١مايو  ١٨(إجتماعها الرابع واألربعين لجنة التعاون التجاري في أوصت به 

أكتوبر  ٦(أوصت به لجنة التعاون المالي واالقتصادي في إجتماعها الرابع والتسعين 
، الخليج العربية  العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول) نظام(بشأن قانون ، )م٢٠١٢

 :ما يلي قرر 
ة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق�ا العالمات التجاري) نظام(قانون  عتمادا .١

الذي سبق أن ) النظام(، ليحل محل القانون  إلزاميةللصيغة المرفقة ، والعمل به بصفة 
 .اعتمده المجلس األعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين 

خ اق�رار خ�الل س�تة اش�هر م�ن ت�اري) النظ�ام(تقوم الدول االعضاء بتطبيق هذا الق�انون  .٢
 . لجنة التعاون التجاري لالئحته التنفيذية 
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=

=
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Ï‡_oÿ^=i_gÿ^=

m^Ú^àrˇ^=

=⁄îÕÿ^€Ë˚^==Wm^Ú^àrd=ÔÍá_skÿ^=m_‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=

=ÓÉ_||‹FPW=E=

==ÔÍá_°=Ô‹˙ƒ=Ñ≈j=˘=_Â·‹=Úär=Ë`=ÏjaÍ=_‹=ŒìÈÿ^=^ÜÂf=⁄såÍ=„`=âÈ≠=˘Ë=IW=

N=J=============_|Â—Ÿ�Í=;|ÿ^=ÔÎ›|åkÿ^=˘^=l|åÎÿ=m_|‡_Îf=‚|‹=Ô|‡È’ª^=m_|‹˙≈ÿ^=Ë`=I=Óä|Îº=ÔÕ|ì=ÔÍ`=‚‹=ÔÎÿ_¶^=Ô|‹˙≈ÿ^

=Ÿƒ=œà≈ÿ^∆Ÿåÿ^=ÔÃÈÿaª^=flÈãàÿ^=Ë`=I=m_‹Ñ¶^Ë=Ÿÿ=ÔÍÉ_≈ÿ^=áÈîÿ^Ë∆Ÿå=K=

O=J==;ÿ^=m_‹˙≈ÿ^=Ë`=flÈãàÿ^=Ë`=m^4g≈kÿ^fl_≈ÿ^=fl_¡·ÿ^=Œÿ_£=Ë`=Ô‹_≈ÿ^=i^É˝_f=⁄£K=

P=J===ÔÍà’å≈ÿ^=m^á_êÿ^Ë=fl˙ƒ˚^Ë=Ô‹_≈ÿ^=m^á_≈êÿ^=ÔÎÃàêÿ^ËÔ5Ë˚^Ë==ÔÎ·ùÈÿ^ÔÎg·r˚^Ë==ÔÎ‡Ñ≈ª^=m˙›≈ÿ^Ë

==‚|‹=_‰4»Ë=ÔÎ–áÈÿ^Ë.^=€ËÉ=‚‹=Ìaf=Ôì_¶^=âÈ‹àÿ^=Òà|~`=ÔÿËÉ=Ìd=Ë`=çŸ====Ë`=Ô|Îfà≈ÿ^=m_|›¡·ª_f=Ë`=I

=Ë`=ÔÎÿËÑÿ^ÒÑvd=˚=ÑÎŸ—j=Ì`=Ë`=I=_Âj_åã¯‹=÷ÿÖ=‚‹=ÌK=

Q==J==========;|ÿ^=m_|‹˙≈ÿ^=÷ÿÜ|‘Ë=I=ÔÂf_|êª^=Òà|~˚^=âÈ|‹àÿ^=‚|‹=_|‰4»Ë=à|π˚^=hÎŸîÿ^=Ë`=àπ˚^=€˙7^=âÈ‹á

=_7=^ÑÎŸ—j=„È’jK=

R==J=m^Ö=âÈ‹àŸÿ=ÔÂf_êª^=Ë`=Ô—f_�ª^=m_‹˙≈ÿ^=Ôò-^=ÔÎ·ÍÑÿ^=Ô…gîÿ^K=

S==J==========⁄|ì`=Ë`=áÑ|î¥=“|Ÿ≈kÍ=_|›ÎÃ=_|ågÿ=qÑ|Æ=„^=_7_›≈k|ã^=„a|è=‚|‹=„_‘=^Öd=ÔÎÃ^à…§^=m_‡_Îgÿ^Ë=Ú_5˚^

∆Ÿåÿ^==m_‹Ñ¶^=Ë`K=

T==JÊÿ_›≈kã^=Ÿƒ=_‹Ñ—‹=ÊknáË=Ë`=È‰=“Ã^ÈÍ=%=_‹=I=Áá_≈è=Ë`=ÊjáÈì=Ë`=Êg—ÿ=Ë`=4…ÿ^=fiã`K=

U==J==œà||êÿ^=m_ráÑ||f=Ô||ì_¶^=m_||‡_Îgÿ^====_||7=Ê–_—wk||ã^=⁄Îs||åkÿ^=h||ÿ_ù=l||goÍ=˘=;||ÿ^=Ô||Î›Ÿ≈ÿ^=m_ráÑ||ÿ^=Ë`

=_‡È‡_–K=

V==J^=áÑî‹=Ë`=aê·‹=‚ƒ=ÔfÖ_‘=m_‡_Îf=‚›òkj=;ÿ^=Ë`=I=áÈÂ›§^=⁄Ÿòj=„^=_Â‡aè=‚‹=;ÿ^=m_‹˙≈ÿ^∆Ÿåÿ==Ë`

=============Ë`=Ñ|Ÿ—‹=Ë`=Ï|›‰Ë=Ìá_|°=fi|ã`=|Ÿƒ=ÌÈ|k¢=;|ÿ^=m_|‹˙≈ÿ^=÷ÿÜ|‘Ë=Òà|~˚^=_Âj_Õ|ì=‚|ƒ=Ë`=m_‹Ñ¶^

=áËä‹K=

NMJ ^======Ω=áÉ_|ì=á^à|—ÿ=_|—ÃË=^áÈ|¡®=fi|Â≈‹=⁄‹_≈kÿ^=„È’Í=≤ÍÈ·≈‹=Ë`=≤Î≈Îgù=ñ_Äè˚=Ô‘ÈŸ›ª^=m_‹˙≈ÿ

=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=‚‹=„aêÿ^=^Ü‰K=
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 ٣ 

NNJ ========m^Ö=‚||ƒ=‚Íà||~˝^=⁄||g–=‚||‹=_ÂŸÎs||åj=Ë`=_Âƒ^Ñ||Íd=“g||ã=Ô||‹˙≈ÿ=ÔÂf_||ê‹=Ë`=Ô||—f_�‹=Ô||Íá_°=Ô||‹˙ƒ=Ô||Í`

_‹Ñ|||~=Ë`=∆Ÿ|||ã=‚|||ƒ=Ë`=m_‹Ñ|||¶^=Ë`=∆Ÿ|||åÿ^m==ÔŸ|||ì=m^Ö‚|||‹=„_|||‘=^Öd==iÈ|||Ÿ�ª^=Ô|||‹˙≈ÿ^=€_›≈k|||ã^=„a|||è

ƒ_g�‡^=ÑÿÈÍ=„`=_ÂŸÎsåj�_==≤fË=_Â·Îf=æfàÿ_f=∆Ÿ|ã=======≥d=ÌÉ¯|Í=„`=Ë`=ÔŸs|åª^=Ô|‹˙≈ÿ^=÷|ÿ_‹=m_‹Ñ|~=Ë`

=Ê•_î¥=á^àóˇ^K 
NOJ ^m_|||‹˙≈ÿ=ÿ^=ö≈g|||ÿ=Ôg|||å·ÿ_f=_ÂŸÎs|||åj=‚|||ƒ=a|||ê·Í=;|||ÿ^∆Ÿ|||å=ÿ^=Ô|||›Î–=‚|||‹=æ|||•^=m_‹Ñ|||¶^=Ë`∆Ÿ|||å==Ë`

Ô—f_åÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=_‰äÎµ=;ÿ^=m_‹Ñ¶^=K 
NPJ =Ô∏àj=Ë`=�̂ÑÎŸ—j=Ë`=�_Äå‡=⁄’êj=;ÿ^=m_‹˙≈ÿ^_Â·‹=Úä§=Ë`=ÓáÈÂê‹=ÔÍá_°=Ô‹˙≈ÿ==4…Ÿÿ=Ô‘ÈŸº

=ÓáÈÂêª^= Ô‹˙≈ÿ^= ⁄›≈kåj= ;ÿ^= ÷Ÿkÿ= ÔÂf_ê‹= Ë`= ÔŸn_º= m_‹Ñ~= Ë`= ∆Ÿã= äÎÎµ= Ω= _7_›≈kã˘

_‰äÎÎ›kÿK 
NQJ ==ÓáÈÂê‹=ÔÍá_°=Ô‹˙≈ÿ= Ô∏àj= Ë`= �̂ÑÎŸ—j= Ë`= �_Äå‡= ⁄’êj= ;ÿ^= m_‹˙≈ÿ^= ==Úä§=Ë`= I=4…Ÿÿ= Ô‘ÈŸº

=_‰äÎµ=;ÿ^=÷Ÿkÿ=ÔÂf_ê‹=4»=Ë`= ÔŸn_º=4»=m_‹Ñ~=Ë`=∆Ÿã=äÎÎµ=Ω= _7_›≈kã˘= I= _Â·‹=Ìà‰Èr

=m_‹Ñ¶^=Ë`=∆Ÿåÿ^=÷Ÿj=≤f=ÔŸì=Ÿƒ=€ÑÍ=„`=€_›≈kã˘^= ^Ü‰=„aè=‚‹=„_‘=^Öd= I= ÓáÈÂêª^=Ô‹˙≈ÿ^

_î¥=áàó=”_•d=yràª^=‚‹=„È’Í=„`Ë=ÓáÈÂêª^=Ô‹˙≈ÿ^=≤fËÓáÈÂêª^=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_‹=0=K 
NRJ ÔÎj˝^=m^á_g≈ÿ^=Ë`=¿_Õÿ˚^=⁄›êj=;ÿ^=m_‹˙≈ÿ^W 

========â_Îk‹^?â_Îk‹^=ËÖ=?=Ë`=⁄så‹=I?⁄så‹=fiãá=?m^á_g≈ÿ^Ë=¿_Õÿ˚^=‚‹=÷ÿÖ=Êf_è=_‹=Ë`=∆g�ÿ^=”È—v=Ë`K=

=

=ÓÉ_||‹FQW=E=

N== |=ÉËÑv=_ÂjàÂè=mâË_°=;ÿ^=ÓáÈÂêª^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=âÈ≠=˘ÿ^=É˙gÿ^=≥d=ÊÎÃ=lŸsã=ÌÜÿ^=ÑŸg

‚ƒ=Òà~˚^=hŸù=flÑ–=^Öd=˘d=ÔÂf_ê‹=Ë`=Ô—f_�‹=m_‹Ñ~=Ë`=∆Ÿã=÷ÿÜf==Ë`=ÓáÈÂêª^=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_‹=‚‹

Ê·‹=ÔÆàì=Ô—Ã^È¥=K=

O==_‹=ÑÍÑwkÿ= |^Öd==Ô‹˙≈ÿ^=l‡_‘ÓáÈÂê‹=_Â≠Ëàj=ÔsÎk‡=<≈ª^=áÈÂ›§^=ÒÑÿ=_ÂkÃà≈‹=ÒÑ‹=ƒ^àÍ==Ë`=€Èù

_›≈kã^=Ë`=_ÂŸÎsåj=Ó3Ã=_‰4naj=ÒÑ‹Ë=Ô‹˙≈ÿ^=Ô›Î–=Ë`=_ÂÎÃ=màÂkè^=Ë`=lŸsã=;ÿ^=„^ÑŸgÿ^=ÉÑƒ=Ë`=_7

_‰äÎÎ›kÿ=Ô‹˙≈ÿ^=⁄›≈kåj=;ÿ^=m_‹Ñ¶^=Ë`=∆Ÿåÿ^=tÍËàj=Ω=K=
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 ٤ 

P==m_‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=âÈ≠=˘=|ÓáÈÂêª^==4»=m_‹Ñ~=Ë`=∆Ÿã=äÎÎ›kÿ=ÔÂf_ê‹=Ë`=Ô—f_�‹=ÁÜ‰=_‰äÎµ=;ÿ^=÷Ÿkÿ

=m_‹˙≈ÿ^^Öd=W=

===ÑÄk|ã^=„_|‘=|= `==Ô|‹˙≈ÿ^=fl^==€Ñ|Í===========hv_|ì=m_‹Ñ|~=Ë`=∆Ÿ|ãË=_|‰äÎÎµ=iÈ|Ÿ�ª^=m_‹Ñ|¶^=Ë`=∆Ÿ|åÿ^=≤|f=ÔŸ|ì=|Ÿƒ

^=Ô‹˙≈ÿ^ÓáÈÂêª=K=

≥d=Ô‹˙≈ÿ^=fl^ÑÄkã^=ÒÉ`=|=i=ÔÎÿ_›kv^=ª^=Ô‹˙≈ÿ^=hv_ì=0_î¥=á^àóˇ^ÓáÈÂê=K=

=

=ÓÉ_||‹FRW=E=

==ÔÍá_skÿ^=fiÂj_‹˙ƒ=⁄Îsåj=Ω=“•^=ÔÎÿ_kÿ^=m_ÙÕŸÿW=J

N==J=Ï≈Îgù=ïÄè=⁄‘=ÌÈ·≈‹=Ë`=„_|‘=Ú^Èã=I=çŸ.^=€ËÉ=‚‹=Ì`=ÔÎå·û=∆k›kÍ=====tk|·‹=Ë`=∆·|î‹=hv_|ì

m_‹Ñ¶_f=ñ_~=«Ëàê‹=hv_ì=Ë`=Ωàv=Ë`=àr_j=Ë`K=

O==Jh‡_r˚^====fi|7=_và|î‹=„È’ÍË=çŸ.^=€ËÉ=‚‹=Ì`=Ω=„È›Î—Í=‚ÍÜÿ^¥====‚|‹=⁄|›ƒ=Ô|ÿË^ä=€_|›ƒ˚^===Ô|Íá_skÿ^

=ÔÎ‹Ñ¶^=Ë`=ÔÎÃà•^=Ë`=ÔÎƒ_·îÿ^=Ë`K=

P==ª^=h‡_r˚^=|=„È’j=œ^àù˚^=ÓÉÑ≈k‹=ÔÎÿËÉ=ÔÎ–_Õj^=Ω=Èòƒ=ÔÿËÉ=≥d=„È›k·=‚‹=ÔÿËÑÿ^==_ÂÎÃ=_Ãàù=çŸ.^=€ËÉ

ÔÿËÑÿ^=÷Ÿj=Ω=„È›Î—ª^=Ë`=K=

Q=J==Ô‹_≈ÿ^=0_îª^K=

=

=ÓÉ_||‹FSW=E=

N========|===========Ú_|||5`Ë=m_||‹˙≈ÿ^=∆||Î∏=Ê||ÎÃ=„ËÑ||j=I=Ô|||Íá_skÿ^=m_||‹˙≈ÿ^=⁄s||ã=›||åÍ=Ô||îkÄª^=Ô|||Â§^=Ω=⁄s||ã=Ñ||≈Í

=Â·ÍË_||·ƒË=_Âf_w||ì`=œ_||ìË`Ë=fifiÂ≈Ÿ||ã=======Ë`=€â_||·kÿ^=Ë`=Ô||Î’Ÿª^=⁄||—‡=‚||‹=m_||‹˙≈ÿ^=||Ÿƒ=`à||�Í=_||‹Ë=I=fiÂj_‹Ñ||~=Ë`

Í`=Ë`=h�êÿ^=Ë`=ÑÍÑskÿ^=Ë`=‚‰àÿ^=Ë`=€_›≈kã˘_f=ïÎ~3ÿ^Ô======«˙|ù˘^=“|v=ÔwŸ|î‹=ÌÖ=⁄|’ÿË=I=Òà~`=m˙ÍÑ≈j

ràÄkå‹=Ü~`Ë=I=⁄såÿ^=^Ü‰=Ÿƒ�_=–Ñî‹�_==Ê·‹K=

O======|=====ÉÈ|rÈª^=Ô|Íá_skÿ^=m_|‹˙≈ÿ^=⁄s|ã=t‹Ñ|Í=======„È‡_|—ÿ^=^Ü|‰=fl_|’vaf=⁄|›≈ÿ^=l|–ËF=fl_|¡·ÿ^=E==ñÈ||î·ª^=⁄s|åÿ^=Ω

=Ω=ÊÎŸƒÑ·gÿ^=Ê·‹=`äskÍ=˘=�̂Úär=2k≈ÍË=“f_åÿ^=

=
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 ٥ 

=ÓÉ_||‹FTW=E=

N=====|==========�_|’ÿ_‹=Ô|Î‡=‚|åü=Ô|Íá_skÿ^=Ô|‹˙≈ÿ^=⁄Îs|åkf=fl_|–=‚|‹=2|k≈Í=I_|7=======|k‹=Ô|‹˙≈ÿ^=Ô|Î’Ÿ‹=Ω=Ô|ƒâ_·ª^=âÈ|°=˘Ë

ç∫=ÓÑ‹=_7_›≈kã_f=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=„3–^==ÏÛ_ò–=«^ä‡=ÉÈrË=„ËÉ=⁄–˚^=Ÿƒ=m^È·ã_Â‡aêfK=

O===|===============^Ü|‰=Ú_|…ÿd=Ô|îkÄª^=Ô|›’-^=‚|‹=h|Ÿ�Í=„`=Ê|5_f=lŸs|ã=‚|º=Ô|‹˙≈ÿ^=€_›≈k|ã^=≥d=“g|ã^=„_|‘=‚|ª=âÈ≠

===€_›≈k|ã_f=_·›|ó=Ë`=Ôv^àì=€Ë˚^=Ú_óá=lgoÍ=%=_‹=I=⁄Îsåkÿ^=ÅÍá_j=‚‹=m^È·ã=ç∫=€˙~=⁄Îsåkÿ^

=Ê5_f=lŸsã=‚‹=⁄g–=‚‹=Ô‹˙≈ÿ^K=

=

=ÓÉ_||‹FUW=E=

===Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=≥d=Ô||‹˙≈ÿ^=⁄Îs||åj=h||Ÿù=flÑ||—Íf=ª^=Óá_›k||ã˘^=||Ÿƒ=Ô||Íá_skÿ^=m_||‹˙≈ÿ^=⁄Îs||åk||≈=ÓÑ

=====I=Ê||·ƒ=iÈ||·Í=‚||‹=Ë`=„a||êÿ^=hv_||ì=‚||‹=÷ÿÜ||ÿÿ=�_||—ÃËøËà||êŸ==ÁÉÑ||¢=;||ÿ^===„È‡_||—ÿ^=^Ü||7=Ô||ÍÜÎÕ·kÿ^=Ô||wÛ˙ÿ^=

Ffl_¡·ÿ^K=E=

=

=ÓÉ_||‹FVW=E=

N===|ÙÃ=‚ƒ=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=âÈ≠=m_ÙÃ=‚‹=ào‘`=Ë`=ÓÑv^Ë=Ô∆Ÿåÿ^==m_‹Ñ¶^=Ë`ÁÉÑ¢=_ª=_—ÃË===Ô|wÛ˙ÿ^

„È‡_—ÿ^=^Ü7=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Ffl_¡·ÿ^KE=

O=J======2||k≈j=˘Ë=I=Ô||ÙÕÿ^=ç||Õ‡=Ω=Ô||ráÑ‹=_||Â‡È‘=Éà||.=ö≈g||ÿ^=_Â||ò≈gÿ=ÔÂf_||ê‹=m_‹Ñ||¶^=Ë`=∆Ÿ||åÿ^=2||k≈j=˘

©=m_ÙÃ=Ω=ÔráÑ‹=_Â‡È‘=Éà.=ö≈gÿ^=_Âò≈f=‚ƒ=ÔÕŸk©=m_‹Ñ¶^=Ë`=∆Ÿåÿ^ŒÎ·îkÿ^=m^Ö=‚‹=ÔÕŸk=K=

=

=ÓÉ_||‹FMNW=E=

====Ô|ÙÃ=‚|ƒ=ÔÂf_êk‹=Ë`=Ôfá_—k‹=m_‹˙ƒ=Ë`=_Âj^Ö=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=Ñv^Ë=l–Ë=Ω=ào‘`=Ë`=„_îÄè=hŸù=^Öd

==========”Ñ|î‹Ë=≤ƒâ_|·kª^=‚|‹=∆|–È‹=€â_|·j=flÑ|—Í=„`=≥^=m_|gŸ�ÿ^=∆|Î∏=Œ|–Ë=hrË=I=m_‹Ñ¶^=Ë`=m_sk·ª^=‚‹=ÓÑv^Ë

‰Ñv`=ÔwŸîª=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=‚‹=ÊÎŸƒ=«^ä·ÿ^=Ω=ÏÛ_Â‡=fi’v=áÑîÍ=„`=≥d=Ë`=I=fiK=

=

=

 

 ٦ 

=ÓÉ_||‹FNNW=E=

===Ê|ÕŸ~=Ë`=Ô|‹˙ƒ=⁄Îsåj=hÿ_ù=h»á=^Öd=Ω===∆|k›kÿ^=|ü˚^=“=Ô|ÍÈÿË=====Ω=«ÉÈ|‹=“f_|ã=h|Ÿù=≥d=�̂É_·k|ã^===Ô|ÿËÉ

`=„È’j=œ^àù˚^=ÓÉÑ≈k‹=ÔÎÿËÉ=ÔÎ–_Õj^=Ω=Èòƒ=ÔÿËÑÿ==_ÂÎÃ=_Ãàù=çŸ.^=€ËÉ=‚‹=I===Ê|gŸ�f=“|ÃàÍ=„`=ÊÎŸ≈Ã==ÓáÈ|ì

=‚‹ÿ^Ÿ�Ë=“f_åÿ^=h_ÂÎÃ=«ÉË`=;ÿ^=ÔÿËÑÿ^Ë=Ê›–áË=“f_åÿ^=hŸ�ÿ^=ÅÍá_j=ÊÎÃ=≤gÍ=á^à–d==I==Ôkã=€˙~=÷ÿÖËàÂè`=

Í=ÌÜÿ^=⁄Îsåkÿ^=hŸù=ÅÍá_j=‚‹Ω=ÊÎÿd==Ñ·kå=˚^=“vÔÍÈÿË=IÂf=Ôgÿ_�ª^=Ω=Ê—v=æ—ã=˘dË“•^=^ÜK==

=ÓÉ_||‹FONW=E=

N=J====ÉÈ|||Î—ÿ^=‚|||‹=_|||‹â˘=Á^à|||j=_|||‹=úà|||Õj=„`=Ô|||îkÄª^=Ô|||ÂsŸÿ=âÈ|||≠=Ô|||Íá_skÿ^=Ô|||‹˙≈ÿ^=Ñ|||ÍÑwkÿ=m˙ÍÑ|||≈kÿ^Ë

=“|gã=Ë`=_ÂŸÎsåj=“gã=Òà~`=Ô‹˙≈f=_Âã_gkÿ^=∆·∑=ÊrË=Ÿƒ=_ÂwÎóÈjË=«^Ñ|Íd====Ì˚=Ë`=I=_ÂŸÎs|åj=h|Ÿù

=ÊÎÙjàj=à~b=hgãK=

O====|=======Í=%=^Öd=fi|—====⁄Îs|åkÿ^=h|ÿ_ù====Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=|Ÿƒ=Éàÿ_|f========÷ÿÜ||f=Ê|»˙fd=ÅÍá_|j=‚|‹=_|‹ÈÍ=≤≈|åj=€˙|~=I

=2kƒ`=‚ƒ=˘â_·k‹ÊgŸù=K=

P==J======Ë`=ÉÈ||Î–=||Ÿƒ=⁄Îs||åkÿ^=l||—Ÿƒ=Ë`=I=Ê||jajá^=hg||åÿ=Ô||Íá_skÿ^=Ô||‹˙≈ÿ^=⁄Îs||åj=Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=l||òÃá=^Öd

=_‰á^à–=i_gãaf=Ôf_k‘=Ê·ƒ=iÈ·Í=‚‹=Ë`=hŸ�ÿ^=hv_ì=à�£=„`=_ÂÎŸƒ=hrË=I=m˙ÍÑ≈jK=

Q=J==€^Èv˚^=∆Î∏=ΩË=I===€˙|~=⁄Îsåkÿ^=hŸù=Ω=lgj=„`=Ô|îkÄª^=ÔÂ§^=Ÿƒ=≤≈kÍ==Ó3|Ã====‚|‹=_|‹ÈÍ=≤≈|åj

Ê|||∑Ñ—j=ÅÍá_|||j=====„È‡_|||—ÿ^=^Ü|||‰=Ω=_|||ÂÎŸƒ=ñÈ|||î·ª^=øËà|||êŸÿ=_ÎÃÈk|||å‹=„_|||‘=|||k‹=Ffl_|||¡·ÿ^=E=Ê|||kwÛ˘Ë

ÔÍÜÎÕ·kÿ^=

=

=ÓÉ_||‹FPNW=E=

N=J====Ê|gÎ·Í=‚‹=Ë`=⁄Îsåkÿ^=hÿ_�ÿ=âÈ≠=|ÿ^=fiŸ¡k=‚|‹=========|Ÿƒ=Ê|—ÎŸ≈j=Ë`=⁄Îs|åkÿ^=öÃà|f=Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=á^à|–

=øà||è=I=€˙||~≤k||ã==ÅÍá_||j=‚||‹=_||‹ÈÍÊ||»˙fd=Ê||f==I===„È‡_||—ÿ^=^Ü||7=Ô||ÍÜÎÕ·kÿ^=Ô||wÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ||¢=Ô||·§=fl_||‹`

Ffl_¡·ÿ^EI==Êÿ=âÈ≠Ë==fl_|‹`=Ô|·sŸÿ^=á^à–=Ω=‚≈�ÿ^====Ô|îkÄª^=Ô|›’-^=I======ÅÍá_|j=‚|‹=_|‹ÈÍ=≤k|ã=€˙|~=Ê|»˙fd=

fÊK=

O==J^Öd=hÿ_ù=fiŸ¡kÍ=%=⁄Îsåkÿ^==‚‹=á^à—ÿ^====áà|—ª^=É_|≈Îª^=Ω=øàè=Ÿƒ=Ê—ÎŸ≈j=Ë`==⁄Îsåkÿ^=öÃàf=áÉ_îÿ^

I=Ë`=fi—Í=%==_‹=ÜÎÕ·kfÊkgŸù==ÔîkÄª^=ÔÂ§^I=É_≈Îª^=^Ü‰=€˙~==ÊgŸù=‚ƒ=˘â_·k‹=2kƒ^K=
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 ٦ 

=ÓÉ_||‹FNNW=E=

===Ê|ÕŸ~=Ë`=Ô|‹˙ƒ=⁄Îsåj=hÿ_ù=h»á=^Öd=Ω===∆|k›kÿ^=|ü˚^=“=Ô|ÍÈÿË=====Ω=«ÉÈ|‹=“f_|ã=h|Ÿù=≥d=�̂É_·k|ã^===Ô|ÿËÉ

`=„È’j=œ^àù˚^=ÓÉÑ≈k‹=ÔÎÿËÉ=ÔÎ–_Õj^=Ω=Èòƒ=ÔÿËÑÿ==_ÂÎÃ=_Ãàù=çŸ.^=€ËÉ=‚‹=I===Ê|gŸ�f=“|ÃàÍ=„`=ÊÎŸ≈Ã==ÓáÈ|ì

=‚‹ÿ^Ÿ�Ë=“f_åÿ^=h_ÂÎÃ=«ÉË`=;ÿ^=ÔÿËÑÿ^Ë=Ê›–áË=“f_åÿ^=hŸ�ÿ^=ÅÍá_j=ÊÎÃ=≤gÍ=á^à–d==I==Ôkã=€˙~=÷ÿÖËàÂè`=

Í=ÌÜÿ^=⁄Îsåkÿ^=hŸù=ÅÍá_j=‚‹Ω=ÊÎÿd==Ñ·kå=˚^=“vÔÍÈÿË=IÂf=Ôgÿ_�ª^=Ω=Ê—v=æ—ã=˘dË“•^=^ÜK==

=ÓÉ_||‹FONW=E=

N=J====ÉÈ|||Î—ÿ^=‚|||‹=_|||‹â˘=Á^à|||j=_|||‹=úà|||Õj=„`=Ô|||îkÄª^=Ô|||ÂsŸÿ=âÈ|||≠=Ô|||Íá_skÿ^=Ô|||‹˙≈ÿ^=Ñ|||ÍÑwkÿ=m˙ÍÑ|||≈kÿ^Ë

=“|gã=Ë`=_ÂŸÎsåj=“gã=Òà~`=Ô‹˙≈f=_Âã_gkÿ^=∆·∑=ÊrË=Ÿƒ=_ÂwÎóÈjË=«^Ñ|Íd====Ì˚=Ë`=I=_ÂŸÎs|åj=h|Ÿù

=ÊÎÙjàj=à~b=hgãK=

O====|=======Í=%=^Öd=fi|—====⁄Îs|åkÿ^=h|ÿ_ù====Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=|Ÿƒ=Éàÿ_|f========÷ÿÜ||f=Ê|»˙fd=ÅÍá_|j=‚|‹=_|‹ÈÍ=≤≈|åj=€˙|~=I

=2kƒ`=‚ƒ=˘â_·k‹ÊgŸù=K=

P==J======Ë`=ÉÈ||Î–=||Ÿƒ=⁄Îs||åkÿ^=l||—Ÿƒ=Ë`=I=Ê||jajá^=hg||åÿ=Ô||Íá_skÿ^=Ô||‹˙≈ÿ^=⁄Îs||åj=Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=l||òÃá=^Öd

=_‰á^à–=i_gãaf=Ôf_k‘=Ê·ƒ=iÈ·Í=‚‹=Ë`=hŸ�ÿ^=hv_ì=à�£=„`=_ÂÎŸƒ=hrË=I=m˙ÍÑ≈jK=

Q=J==€^Èv˚^=∆Î∏=ΩË=I===€˙|~=⁄Îsåkÿ^=hŸù=Ω=lgj=„`=Ô|îkÄª^=ÔÂ§^=Ÿƒ=≤≈kÍ==Ó3|Ã====‚|‹=_|‹ÈÍ=≤≈|åj

Ê|||∑Ñ—j=ÅÍá_|||j=====„È‡_|||—ÿ^=^Ü|||‰=Ω=_|||ÂÎŸƒ=ñÈ|||î·ª^=øËà|||êŸÿ=_ÎÃÈk|||å‹=„_|||‘=|||k‹=Ffl_|||¡·ÿ^=E=Ê|||kwÛ˘Ë

ÔÍÜÎÕ·kÿ^=

=

=ÓÉ_||‹FPNW=E=

N=J====Ê|gÎ·Í=‚‹=Ë`=⁄Îsåkÿ^=hÿ_�ÿ=âÈ≠=|ÿ^=fiŸ¡k=‚|‹=========|Ÿƒ=Ê|—ÎŸ≈j=Ë`=⁄Îs|åkÿ^=öÃà|f=Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=á^à|–

=øà||è=I=€˙||~≤k||ã==ÅÍá_||j=‚||‹=_||‹ÈÍÊ||»˙fd=Ê||f==I===„È‡_||—ÿ^=^Ü||7=Ô||ÍÜÎÕ·kÿ^=Ô||wÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ||¢=Ô||·§=fl_||‹`

Ffl_¡·ÿ^EI==Êÿ=âÈ≠Ë==fl_|‹`=Ô|·sŸÿ^=á^à–=Ω=‚≈�ÿ^====Ô|îkÄª^=Ô|›’-^=I======ÅÍá_|j=‚|‹=_|‹ÈÍ=≤k|ã=€˙|~=Ê|»˙fd=

fÊK=

O==J^Öd=hÿ_ù=fiŸ¡kÍ=%=⁄Îsåkÿ^==‚‹=á^à—ÿ^====áà|—ª^=É_|≈Îª^=Ω=øàè=Ÿƒ=Ê—ÎŸ≈j=Ë`==⁄Îsåkÿ^=öÃàf=áÉ_îÿ^

I=Ë`=fi—Í=%==_‹=ÜÎÕ·kfÊkgŸù==ÔîkÄª^=ÔÂ§^I=É_≈Îª^=^Ü‰=€˙~==ÊgŸù=‚ƒ=˘â_·k‹=2kƒ^K=
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 ٧ 

=

=ÓÉ_||‹FQNW=E=

N==J=ÔŸÎãÈf=_Â·ƒ=‚Ÿ≈j=„`=_ÂŸÎsåj=⁄g–=_ÂÎŸƒ=hrË=I=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=lŸg–=^Ödÿ^=àê·=;ÿ^

„È‡_—ÿ^=^Ü7=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ¢=Ffl_¡·ÿ^E=kf=⁄Îsåkÿ^=hÿ_ù=fläŸÍËˇ^=ŒÎÿ_’Âè_áK==

O==J===€˙||~=I=„a||è=ÌÖ=⁄||’ÿ≤k||ã=========||Ÿƒ=_||fÈk’‹=_||ó^3ƒ^=Ô||îkÄª^=Ô||ÂsŸÿ=flÑ||—Í=„`=I=à||ê·ÿ^=ÅÍá_||j=‚||‹=_||‹ÈÍ

==Ô|‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=K====Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=|ŸƒË„`=========€˙|~=ú^3|ƒ˘^=‚|‹=ÓáÈ|îf=⁄Îs|åkÿ^=h|ÿ_ù= |Ÿgj=≤|n˙n=

=====Ê||∑Ñ—j=ÅÍá_|j=‚|‹=_|‹ÈÍI========Ô|îkÄª^=Ô|ÂsŸÿ=flÑ|—Í=„`=⁄Îs|åkÿ^=h|ÿ_ù=|ŸƒË====ú^3||ƒ˘^=|Ÿƒ=_|fÈk’‹=^Éá

=€˙~≤kã==ÅÍá_j=‚‹=_‹ÈÍdÊf=Ê»˙f==I˘dË=2kƒ^==‚ƒ=�̆ â_·k‹=⁄Îsåkÿ^=hŸù=K=

=

=ÓÉ_||‹FRNW=E=

N==J====€_|-^=ú^3|ƒ˘^=Ω=Ô|îkÄª^=ÔÂ§^=⁄îÕj=_|ÂÎÿd===Ñ|≈f=I=«_›k|ã˘^=====≥d=Ë`==⁄Îs|åkÿ^=h|ÿ_ùË=ú3|≈ª^=≥d

=à‹˚^=òk–^=^Öd=I=_›‰Ñv`K=

O==Jª^=ÔÂ§^=áÑîjË`=⁄Îsåkÿ^=€Èg—f=^á^à–=ÔîkÄ=fÿ^=Ôÿ_v=ΩË=I=ÊòÃà€Èg—==áà—j=„`=âÈ≠=̂à|j=_‹Á====‚|‹=_|‹â˘

=ÉÈÎ—ÿ^K=

P==J=Ô›’-^=fl_‹`=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=á^à–=Ω=‚≈�ÿ^=„aè=ÌÖ=⁄’ÿË=ÔîkÄª^_‹ÈÍ=≤n˙n=€˙~===ÅÍá_|j=‚‹=Áá_|�~d=

Ê||f=á_skÿ^=Ô||‹˙≈ÿ^=⁄Îs||åj=€È||g—f=áÉ_||îÿ^=á^à||—ÿ^=Ω=‚||≈�ÿ^=||Ÿƒ=h||j3Í=˘Ë=I=⁄Îs||åkÿ^=m^Ú^à||rd=Œ||–Ë=Ô||Í

=÷ÿÖ=œ˙~=ÔîkÄª^=Ô›’-^=áà—j=%_‹=K=

=

=ÓÉ_||‹FSNW=E=

====Ô||‹˙≈ÿ^=⁄Îs||åj=h||Ÿù=€È||g–=„a||êf=ú^3||ƒd=Ì`=fiÍÑ||—j=„ËÉ=ú^3||ƒ˙ÿ=ÓÉÑ||-^=ÓÑ||ª^=l||ò—‡^=^Öd

==========ÓÉÑ|||-^=ÓÑ|||ª^=Ú_|||ò—‡d=áÈ|||Ã=Ô|||Íá_skÿ^=Ô|||‹˙≈ÿ^=⁄Îs|||åj=Ô|||îkÄª^=Ô|||Â§^=|||Ÿƒ=h|||rË=I=Ô|||Íá_skÿ^

=ú^3ƒ˙ÿK=

=

_||‹=ÓÉFTNW=E=

 

 ٨ 

N==JË=hŸ�ÿ^=fiÍÑ—j=ÅÍá_j=≥^=⁄Îsåkÿ^=àn`=hwå‡^=Ô‹˙≈ÿ^=lŸsã=^Ödj===Éà|s¥=I=Ô|‹˙≈ÿ^=÷ÿ_ª=�≈d==fl_|µ

=ÔÎj˝^=m_‡_Îgÿ^=Ÿƒ=⁄›kêj=ÓÉ_Âè=_ÂŸÎsåjW=

==`–==Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=fi–áK=

==ÅÍá_jË=fi–á=|=i˚^ÔÍÈÿË==ImÑrË=„d=hŸ�ÿ^=_ÂÎÃ=«ÉË`=;ÿ^=ÔÿËÑÿ^ËK=

==uJ=ÿ^=fiÍÑ—j=ÅÍá_j=hŸ�Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=ÅÍá_jË=I==I=ÔÍ_›•^=ÓÑ‹=Ú_Âk‡^=ÅÍá_jËK=

==ÉJ=d=⁄®Ë=Êg—ÿË=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_‹=fiãÊk‹_–d==ÊkÎå·rËK=

======|‰–==Ô‹˙≈Ÿÿ=Ô—f_�‹=ÓáÈìK=

=======Ë–=ÿ_f=„_Îf∆Ÿå==_ÂkÙÃ=„_ÎfË=I=Ô‹˙≈ÿ^=_7=ÔîîÄª^=m_‹Ñ¶^=Ë`K=

O=J==_oÙkã^=“|||v=ÔŸsåª^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_ª===⁄|îÆ=%=ÌÜ|ÿ^=4||…ÿ^=∆||·‹=ΩË=Ô‹˙≈ÿ^=€_›≈kã^=Ï|||Ã=Ìá

===7_›≈k|ã^=‚|||‹=I=Ê|·‹=Ô—Ã^È‹=Ÿƒ_=========_|7=ÔÂf_|ê‹=Ë`=Ô|Ÿn_º=Óá_|èd=Ô|Í`=€_›≈k|ã^=‚|‹ËJ====Ì`=÷|ÿÖ=Ω=_|¥

=Ω^à…r=àè¯‹J=========Ô|‹˙≈ÿ^=_|Â·ƒ=lŸs|ã=;|ÿ^=÷|Ÿkf=ÔŸ|ì=m^Ö=m_‹Ñ|~=Ë`=∆Ÿã=äÎÎ›kÿ=Óá_skÿ^=”_Îã=Ω

=|||‹=„_|||‘=^Öd=÷|||ÿÖË=Ô|||Íá_skÿ^====I=áÈ|||Â›§^=ÒÑ|||ÿ=çg|||ÿ=q^Ñ|||vd=≥d=€_›≈k|||ã˘^=^Ü|||‰=ÌÉ¯|||Í=„`=⁄|||›k-^=‚

============Ë`=∆Ÿ||ã=ä||ÎÎ›kÿ=_||7=ÔÂf_||ê‹=Ô||‹˙ƒ=Ë`=_||Âj^Ö=Ô||‹˙≈ÿ^=€_›≈k||ã^=Ô||ÿ_v=Ω=çg||Ÿÿ^=^Ü||‰=qËÑ||v=ú3||ÕÍË

Ô‹˙≈ÿ^=_Â·ƒ=lŸsã=;ÿ^=÷Ÿkÿ=ÔŸn_º=m_‹Ñ~K=

=

=ÓÉ_||‹FUNW=E=

=�gŸù=l–Ë=Ì`=Ω=flÑ—Í=„`=_ÂŸÎsåj=“gã=Ô‹˙ƒ=÷ÿ_ª=âÈ≠_=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=≥d==I=€_~Éˇ==ÔÍ`ÔÃ_ód==Ë`

=Êk‹˙ƒ=Ÿƒ=⁄ÍÑ≈j=%=_‹=I=∑ç=f=÷ÿÖÎj^ÜÔ==Ô‹˙≈ÿ^=_|Íà‰Èr=_ã_å‹=I======Ω=^á^à|–=Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=áÑ|îjË==^Ü|‰

Ë=h||Ÿ�ÿ^=øËà||êŸÿ=_||—Ã==÷||ÿÖ=‚||‹=fiŸ¡k||ÿ^=âÈ||≠Ë=I=ÔÎŸ||ì˚^=⁄Îs||åkÿ^=m_||gŸù=„a||è=Ω=_||Âf=€È||›≈ª^=m^Ú^à||rˇ^Ë

^Ë=á^à—ÿ^=‚≈�ÿ=ÊÎÃf=m^Üÿ^=”à�m_gŸ�ÿ^=ÁÜ‰=Ω=ÓáÉ_îÿ^=m^á^à—Ÿÿ=Ôgå·ÿ_f=Óáà—ª^=K=

=

=

=ÓÉ_||‹FNVW=E=
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 ٨ 

N==JË=hŸ�ÿ^=fiÍÑ—j=ÅÍá_j=≥^=⁄Îsåkÿ^=àn`=hwå‡^=Ô‹˙≈ÿ^=lŸsã=^Ödj===Éà|s¥=I=Ô|‹˙≈ÿ^=÷ÿ_ª=�≈d==fl_|µ

=ÔÎj˝^=m_‡_Îgÿ^=Ÿƒ=⁄›kêj=ÓÉ_Âè=_ÂŸÎsåjW=

==`–==Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=fi–áK=

==ÅÍá_jË=fi–á=|=i˚^ÔÍÈÿË==ImÑrË=„d=hŸ�ÿ^=_ÂÎÃ=«ÉË`=;ÿ^=ÔÿËÑÿ^ËK=

==uJ=ÿ^=fiÍÑ—j=ÅÍá_j=hŸ�Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=ÅÍá_jË=I==I=ÔÍ_›•^=ÓÑ‹=Ú_Âk‡^=ÅÍá_jËK=

==ÉJ=d=⁄®Ë=Êg—ÿË=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_‹=fiãÊk‹_–d==ÊkÎå·rËK=

======|‰–==Ô‹˙≈Ÿÿ=Ô—f_�‹=ÓáÈìK=

=======Ë–=ÿ_f=„_Îf∆Ÿå==_ÂkÙÃ=„_ÎfË=I=Ô‹˙≈ÿ^=_7=ÔîîÄª^=m_‹Ñ¶^=Ë`K=

O=J==_oÙkã^=“|||v=ÔŸsåª^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_ª===⁄|îÆ=%=ÌÜ|ÿ^=4||…ÿ^=∆||·‹=ΩË=Ô‹˙≈ÿ^=€_›≈kã^=Ï|||Ã=Ìá

===7_›≈k|ã^=‚|||‹=I=Ê|·‹=Ô—Ã^È‹=Ÿƒ_=========_|7=ÔÂf_|ê‹=Ë`=Ô|Ÿn_º=Óá_|èd=Ô|Í`=€_›≈k|ã^=‚|‹ËJ====Ì`=÷|ÿÖ=Ω=_|¥

=Ω^à…r=àè¯‹J=========Ô|‹˙≈ÿ^=_|Â·ƒ=lŸs|ã=;|ÿ^=÷|Ÿkf=ÔŸ|ì=m^Ö=m_‹Ñ|~=Ë`=∆Ÿã=äÎÎ›kÿ=Óá_skÿ^=”_Îã=Ω

=|||‹=„_|||‘=^Öd=÷|||ÿÖË=Ô|||Íá_skÿ^====I=áÈ|||Â›§^=ÒÑ|||ÿ=çg|||ÿ=q^Ñ|||vd=≥d=€_›≈k|||ã˘^=^Ü|||‰=ÌÉ¯|||Í=„`=⁄|||›k-^=‚

============Ë`=∆Ÿ||ã=ä||ÎÎ›kÿ=_||7=ÔÂf_||ê‹=Ô||‹˙ƒ=Ë`=_||Âj^Ö=Ô||‹˙≈ÿ^=€_›≈k||ã^=Ô||ÿ_v=Ω=çg||Ÿÿ^=^Ü||‰=qËÑ||v=ú3||ÕÍË

Ô‹˙≈ÿ^=_Â·ƒ=lŸsã=;ÿ^=÷Ÿkÿ=ÔŸn_º=m_‹Ñ~K=

=

=ÓÉ_||‹FUNW=E=

=�gŸù=l–Ë=Ì`=Ω=flÑ—Í=„`=_ÂŸÎsåj=“gã=Ô‹˙ƒ=÷ÿ_ª=âÈ≠_=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=≥d==I=€_~Éˇ==ÔÍ`ÔÃ_ód==Ë`

=Êk‹˙ƒ=Ÿƒ=⁄ÍÑ≈j=%=_‹=I=∑ç=f=÷ÿÖÎj^ÜÔ==Ô‹˙≈ÿ^=_|Íà‰Èr=_ã_å‹=I======Ω=^á^à|–=Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=áÑ|îjË==^Ü|‰

Ë=h||Ÿ�ÿ^=øËà||êŸÿ=_||—Ã==÷||ÿÖ=‚||‹=fiŸ¡k||ÿ^=âÈ||≠Ë=I=ÔÎŸ||ì˚^=⁄Îs||åkÿ^=m_||gŸù=„a||è=Ω=_||Âf=€È||›≈ª^=m^Ú^à||rˇ^Ë

^Ë=á^à—ÿ^=‚≈�ÿ=ÊÎÃf=m^Üÿ^=”à�m_gŸ�ÿ^=ÁÜ‰=Ω=ÓáÉ_îÿ^=m^á^à—Ÿÿ=Ôgå·ÿ_f=Óáà—ª^=K=

=

=

=ÓÉ_||‹FNVW=E=
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 ٩ 

========I=Ê|·ÍËÑj=⁄|Õ»`=Ñ|–=„È|’Í=⁄s|åŸÿ=„_|Îf=Ì`=ÔÃ_ód=ÔîkÄª^=ÔÂsŸÿ=âÈ≠===_|7=âÈ|≠Ë==⁄ÍÑ|≈j==œÜ|v=Ë`==Ì`

„_Îf=⁄såÿ^=Ω=Ê·ÍËÑj=#==Ô—Î—wŸÿ=“f_�‹=4»=„_‘=Ë`=“v=ÊrË=„ËÑfK=

==-^=ÒÑ|ÿ=‚|≈�ÿ^=„aè=ÌÖ=⁄’ÿ=âÈ≠=_›‘===Ô|îkÄª^=Ô|›’=⁄|‘=Ω==Ú^à|rd=====Ô|îkÄª^=Ô|Â§^=ÁÜ|Äkj=|‰=Ω=^Ü

=„aêÿ^K=

=Ï‡_oÿ^=⁄îÕÿ^=WÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=ÔÍ_π=ÓÑ‹=

=ÓÉ_||‹FMOW=E=

N=J==“|||•^=hv_|||îÿË=I=m^È||||·ã=à|||êƒ=Ô|||‹˙≈ÿ^=⁄Îs|||åj=|||Ÿƒ=Ô|||gj3ª^=Ô|||Í_›•^=ÓÑ|||‹=Ω=h|||»á=^Öd=á^à›k|||ã^

=ÔŸn_º=ÉÑª=ÔÍ_›•^=flÑ—Í=„`=I=|�gŸù===||·åÿ^=€˙|~=Ñ|ÍÑskÿ_f=_==Ó4|~˚^=Ô=I====Ω=_|ÂÎŸƒ=ñÈ|î·ª^=øËà|êÿ_f

=„È‡_—ÿ^=^Ü‰Ffl_¡·ÿ^=E=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÊkwÛ˘ËK=

OJÔ‹˙≈ÿ^=÷ÿ_ª=ÔÍá_skÿ^=======Ô|Îÿ_kÿ^=àÂ|è˚^=Ôk|åÿ^=€˙|~=ÔŸs|åª^=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=ÑÍÑ°=Ω=“•^

=⁄Îsåkÿ^=Ú_Âk‡ˇK=

P=J=l||ò—‡^=^Ödÿ^ÿ^=ÓÑ||‹=Ú_||Âk‡^=ÅÍá_||kÿ=Ô||Îÿ_kÿ^=àÂ||è˚^=Ôk||å=⁄Îs||åk||ì=flÑ||—Í=„`=„ËÉ=h||Ÿù=Ô||‹˙≈ÿ^=hv_

=⁄såÿ^=‚‹=Ô‹˙≈ÿ^=h�êf=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=l‹_–=ÑÍÑskÿ^K=

Q====|=ÑÍÑr=ïwÃ=Ì`=„ËÉ=ÑÍÑskÿ^=fikÍ==========^Ü|7=Ô|ÍÜÎÕ·kÿ^=Ô|wÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ|¢=;|ÿ^=à|ê·ÿ^=ÔŸÎ|ãÈf=Ê|·ƒ=‚|Ÿ≈ÍË

=„È‡_—ÿ^Ffl_¡·ÿ^=E^=„ËÉËˇ=4…ÿ^=‚‹=ú^3ƒ^=Ìaf=É^ÑkƒK=

=

=ÓÉ_||‹FNOW=E=

==m_‹˙≈ÿ^=Ôk–¯‹=ÔÍ_›ü=∆k›kj=========œ3|≈ª^=Ë`=Ô|Î5àÿ^=Ô|ÎÿËÑÿ^=úá_|≈ª^=Ω=Ô|óËà≈‹=∆Ÿ|ã=|Ÿƒ=ÔƒÈ|óÈª^

ÿ^=⁄~^É=fl_—j=;ÿ^Ë=�_Î5á=_ÂfÔÿËÑ============ñÈ|î·ª^=⁄Îs|åkÿ^=øËà|è=_|ÂÎÃ=màÃ^È|j=|k‹=_Â|óàƒ=ÓÑ|‹=€˙|~=÷|ÿÖË=I

=„È‡_—ÿ^=^Ü‰=Ω=_ÂÎŸƒFfl_¡·ÿ^E=KÔk–¯ª^=ÔÍ_›•^=y·¥=Ôì_¶^=m^Ú^àrˇ^Ë=Ñƒ^È—ÿ^=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=ÉÑ¢Ë=

=

=

=pÿ_oÿ^=⁄îÕÿ^=WÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=h�è=

=ÓÉ_||‹FOOW=E=

 

 ١٠ 

=====ÓÉ_|ª^=fl_|’vaf=€˙|~ˇ^=flÑ|ƒ=∆‹?T=?==========≥d=ÚÈ|sŸÿ^=I=„a|è=ÌÖ=⁄|’ÿË=Ô|îkÄª^=Ô|ÂsŸÿ=„È|’Í=„È‡_|—ÿ^=^Ü|‰=‚|‹

Ô›’-^==ïk|Äª^================Ô|Â§^=flÈ|—jË=“|v=Ê|rË=4|…f=lŸs|ã=Ñ|–=„È|’j=;|ÿ^=Ô|Íá_skÿ^=Ô|‹˙≈ÿ^=h�|êf=fi|’•^=h|Ÿ�f

ÿ^=h�êf=ÔîkÄª^›’v=_7=flÑ–=k‹=⁄Îsåk�_=ÎÛ_Â‡�_==÷ÿÜfK=

=

=ÓÉ_||‹FPOW=E=

====⁄s||åÿ^=‚||‹=Ô||‹˙≈ÿ^=h�||è=Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=‚||‹=h||Ÿ�Í=„`=Ô||Íá_skÿ^=Ô||‹˙≈ÿ^=÷||ÿ_ª=I==⁄||‘=‚||ƒ=Ú^È||ã

===æ||—Ã=_||Â·‹=Úä||r=‚||ƒ=Ë`=Ô||‹˙≈ÿ^=_||Â·ƒ=lŸs||ã=;||ÿ^=m_‹Ñ||¶^=Ë`=∆Ÿ||åÿ^=I==Ÿÿ=_||—ÃË=h�||êÿ^=h||Ÿù=flÑ||—ÍËøËà||ê=

wÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ¢=;ÿ^=m^Ú^àrˇ^Ë=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Ô=„È‡_—ÿ^=^Ü7Ffl_¡·ÿ^=E=K^ÖdË======_7_›≈k|ã_f=_|î~à‹=Ô|‹˙≈ÿ^=l|‡_‘

g�è=âÈ≠=˙Ã=I=⁄såÿ^=Ω=Êf=àè¯‹=Ñ—≈ÿ=_—ÃË_Â=========ïÎ|~3ÿ^=‚|‹=ÑÎÕk|åª^=‚|‹=Ô|Îf_k‘=Ô|—Ã^È‹=|Ÿƒ=Ú_·f=˘d=I

=ÑÎÕkåª^=€â_·kÍ=%=_‹=‚‹=ïÎ~3ÿ^=Ôv^àì=“•^=^Ü‰=‚ƒ=K===

=

=ÓÉ_||‹FQOW=E=

=Ô›’w›Ÿÿ==Ô|îkÄª^=I=====h|Ÿù=|Ÿƒ=Ú_|·f==ÌÖ=⁄|‘=‚|‹====ÿ^=h�|êf=à‹a|j=„`=I=„a|è==ÿ^=‚|‹=Ô|‹˙≈===l|gn=^Öd=⁄s|å

=ÔÍÑr=ÔÕîf=⁄›≈kåj=%=Ô‹˙≈ÿ^=„`=_ÂÍÑÿ=ÓÑª=I=ÔÎÿ_kk‹=m^È·ã=ç∫˘d=======Ê|f=ÀÈ|åÍ=_|‹=Ô|‹˙≈ÿ^=÷|ÿ_‹=flÑ–=^Öd

=_7_›≈kã^=flÑƒK=

=

=ÓÉ_||‹FROW=E=

==^Öd=#Ô‹˙≈ÿ^=h�è=⁄såÿ^=‚‹=0_îÿ=_ÂŸÎsåj=É_≈Í=„`=âÈ≠=˙Ã=Iÿ^=m^Ö=‚ƒ=4…ÿ^==∆Ÿ|å===m_‹Ñ|¶^=Ë`

ƒ=Ë`Ë`=∆Ÿã=‚==I=ÔÂf_ê‹=m_‹Ñ~˘d==h�|êÿ^=ÅÍá_j=‚‹=m^È·ã=q˙n=Ïò‹=Ñ≈f==I======�Ú_|·f=#=Ñ|–=h�|êÿ^=‚|’Í=%=_|‹

=Ô›’-^=‚‹=fi’v=Ÿƒ=^Ü‰=„È’ÍË=I=ÔîkÄª^=fi’•^=ÉÑv=Ñ–⁄–`=ÓÑ‹=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=ÓÉ_ƒˇK=

=

=

=ÓÉ_||‹FSOW=E=
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 ١٠ 

=====ÓÉ_|ª^=fl_|’vaf=€˙|~ˇ^=flÑ|ƒ=∆‹?T=?==========≥d=ÚÈ|sŸÿ^=I=„a|è=ÌÖ=⁄|’ÿË=Ô|îkÄª^=Ô|ÂsŸÿ=„È|’Í=„È‡_|—ÿ^=^Ü|‰=‚|‹

Ô›’-^==ïk|Äª^================Ô|Â§^=flÈ|—jË=“|v=Ê|rË=4|…f=lŸs|ã=Ñ|–=„È|’j=;|ÿ^=Ô|Íá_skÿ^=Ô|‹˙≈ÿ^=h�|êf=fi|’•^=h|Ÿ�f

ÿ^=h�êf=ÔîkÄª^›’v=_7=flÑ–=k‹=⁄Îsåk�_=ÎÛ_Â‡�_==÷ÿÜfK=

=

=ÓÉ_||‹FPOW=E=

====⁄s||åÿ^=‚||‹=Ô||‹˙≈ÿ^=h�||è=Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=‚||‹=h||Ÿ�Í=„`=Ô||Íá_skÿ^=Ô||‹˙≈ÿ^=÷||ÿ_ª=I==⁄||‘=‚||ƒ=Ú^È||ã

===æ||—Ã=_||Â·‹=Úä||r=‚||ƒ=Ë`=Ô||‹˙≈ÿ^=_||Â·ƒ=lŸs||ã=;||ÿ^=m_‹Ñ||¶^=Ë`=∆Ÿ||åÿ^=I==Ÿÿ=_||—ÃË=h�||êÿ^=h||Ÿù=flÑ||—ÍËøËà||ê=

wÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ¢=;ÿ^=m^Ú^àrˇ^Ë=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=Ô=„È‡_—ÿ^=^Ü7Ffl_¡·ÿ^=E=K^ÖdË======_7_›≈k|ã_f=_|î~à‹=Ô|‹˙≈ÿ^=l|‡_‘

g�è=âÈ≠=˙Ã=I=⁄såÿ^=Ω=Êf=àè¯‹=Ñ—≈ÿ=_—ÃË_Â=========ïÎ|~3ÿ^=‚|‹=ÑÎÕk|åª^=‚|‹=Ô|Îf_k‘=Ô|—Ã^È‹=|Ÿƒ=Ú_·f=˘d=I

=ÑÎÕkåª^=€â_·kÍ=%=_‹=‚‹=ïÎ~3ÿ^=Ôv^àì=“•^=^Ü‰=‚ƒ=K===

=

=ÓÉ_||‹FQOW=E=

=Ô›’w›Ÿÿ==Ô|îkÄª^=I=====h|Ÿù=|Ÿƒ=Ú_|·f==ÌÖ=⁄|‘=‚|‹====ÿ^=h�|êf=à‹a|j=„`=I=„a|è==ÿ^=‚|‹=Ô|‹˙≈===l|gn=^Öd=⁄s|å

=ÔÍÑr=ÔÕîf=⁄›≈kåj=%=Ô‹˙≈ÿ^=„`=_ÂÍÑÿ=ÓÑª=I=ÔÎÿ_kk‹=m^È·ã=ç∫˘d=======Ê|f=ÀÈ|åÍ=_|‹=Ô|‹˙≈ÿ^=÷|ÿ_‹=flÑ–=^Öd

=_7_›≈kã^=flÑƒK=

=

=ÓÉ_||‹FROW=E=

==^Öd=#Ô‹˙≈ÿ^=h�è=⁄såÿ^=‚‹=0_îÿ=_ÂŸÎsåj=É_≈Í=„`=âÈ≠=˙Ã=Iÿ^=m^Ö=‚ƒ=4…ÿ^==∆Ÿ|å===m_‹Ñ|¶^=Ë`

ƒ=Ë`Ë`=∆Ÿã=‚==I=ÔÂf_ê‹=m_‹Ñ~˘d==h�|êÿ^=ÅÍá_j=‚‹=m^È·ã=q˙n=Ïò‹=Ñ≈f==I======�Ú_|·f=#=Ñ|–=h�|êÿ^=‚|’Í=%=_|‹

=Ô›’-^=‚‹=fi’v=Ÿƒ=^Ü‰=„È’ÍË=I=ÔîkÄª^=fi’•^=ÉÑv=Ñ–⁄–`=ÓÑ‹=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=ÓÉ_ƒˇK=

=

=

=ÓÉ_||‹FSOW=E=
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 ١١ 

==h≠á_Âèd=h�è==‚‹=Ô‹˙≈ÿ^=åÿ^=ÔŸÎãÈf=⁄s===;|ÿ^=à|ê·ÿ^====Ô|ÍÜÎÕ·kÿ^=Ô|wÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ|¢====„È‡_|—ÿ^=^Ü|7

Ffl_¡·ÿ^E=K=

=∆f^àÿ^=⁄îÕÿ^=W_ÂÎŸƒ=äs•^Ë=_Â·‰áË=Ô‹˙≈ÿ^=ÔÎ’Ÿ‹=⁄—‡=

=

=ÓÉ_||‹FTOW=E=

N=J====Ô|Íá_skÿ^=Ô|‹˙≈ÿ^=ÔÎ’Ÿ‹=⁄—‡=âÈ≠====�_|ÎÛär=Ë`=_|�ÎŸ‘===úÈ|ƒ=4|…f=Ë`=úÈ|≈f======∆|‹=_|ÂÎŸƒ=ä|s•^=Ë`=_|Â·‰á=Ë`

àê‹=Ë`=Ìá_skÿ^=⁄-^=äÎÎµ=Ω=Ô‹˙≈ÿ^=flÑÄkåj=ÌÜÿ^=€˙…kã˘^=«ËÊ≈Ÿã=====|Ÿƒ=“|ÕkÍ=%=_|‹=Êj_‹Ñ~=Ë`

=÷ÿÖ=œ˙~K=

O=Ôg7_f=Ë`=ÔÎìÈÿ_f=Ë`=qáˇ_f=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=ÔÎ’Ÿ‹=⁄—‡=âÈ≠==|=

P==J=∆||Î∏=ΩË€^È||v˚^=====_||Â·‰á=Ë`=Ô||‹˙≈ÿ^=Ô||Î’Ÿ‹=⁄||—‡=„È||’Í=˘==_||ÂÎŸƒ=ä||s•^=Ë`====4||…ÿ^=||Ÿƒ=Ô||sv˘d==Ñ||≈f

=||ã=Ω=Ê||f=4||èakÿ^==I=Ô||Íá_skÿ^=m_||‹˙≈ÿ^=⁄sÁá_Â||èdË=Ìa||f===Ô||ÍÜÎÕ·kÿ^=Ô||wÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ||¢=à||ê‡=ÔŸÎ||ãË==^Ü||7

=„È‡_—ÿ^Ffl_¡·ÿ^E=K=

=

=ÓÉ_||‹FUOW=E=

N==J=====f=ÔŸs|åª^=m_|‹˙≈ÿ^=€˙…k|ã˘^=«Ëà|ê‹=Ë`=Ìá_|skÿ^=⁄-^=ÔÎ’Ÿ‹=€_—k‡^=‚›òkÍ_=====;|ÿ^Ë=Ô|Î’Ÿª^=⁄|–_‡=fi|ã

ª^=Ë`=Ìá_skÿ^=⁄-_f=“ÎnË=ø_gjá^=m^Ö=_‰á_gkƒ^=‚’∑_‹=I=«Ëàê==Ÿƒ=“ÕkÍ=%=œ˙~÷ÿÖK=

=

O==J===Ω=á^à›k|ã˘^=Ô|Î’Ÿª^=⁄–_·ÿ=â_r=I=_Âj^Ö=Ô‹˙≈ÿ^=ÔÎ’Ÿ‹=⁄—‡=„ËÉ=«Ëàêª^=Ë`=Ìá_skÿ^=⁄-^=ÔÎ’Ÿ‹=lŸ—‡=^Öd

ÿ^=m^Ö=Ôƒ_·ì∆Ÿå==lŸsã=;ÿ^=m_‹Ñ¶^=m^Ö=fiÍÑ—j=Ë`=_Â·ƒ======|Ÿƒ=“|ÕkÍ=%=_|‹=I=_|ÂÎÃ=á_|°˘^=Ë`=Ô‹˙≈ÿ^

œ˙~==÷ÿÖK=
=

=

=

=

oÿ^=i_gÿ^pÿ_=
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 ١٢ 

ï|Î~3ÿ^=ÉÈ|—ƒ=

=ÓÉ_||‹FOVW=E=

======ÿ^=ö|≈f=Ë`=⁄|‘=‚|ƒ=_7_›≈k|ã_f=ÌÈ|·≈‹=Ë`=Ï≈Îgù=ïÄè=Ì˚=ï~àÍ=„`=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_ª=âÈ≠=∆Ÿ|å==Ë`

=Ô‹˙≈ÿ^=_Â·ƒ=ÔŸsåª^=m_‹Ñ¶^=I=========m^Ö=€_›≈k|ã_f=‚Íà|~b=ñ_Ä|è˚=ï~à|Í=„`=Ω=“|•^=Ô|‹˙≈ÿ^=÷|ÿ_ª=„È|’ÍË

=Ô|||‹˙≈ÿ^=IÊ|||åÕ·f=_ÂŸ›≈k|||åÍ=„`=Ê||||ÿ=„È|||’Í=_|||›‘==I=_|||‹==|||Ÿƒ=“|||ÕkÍ=%=œ˙|||~==÷|||ÿÖ=K=ÓÑ|||‹=Ñ|||Íäj=„`=âÈ|||≠=˘Ë

=Ô‹˙≈ÿ^=ÔÍ_›•=Óáà—ª^=ÓÑª^=‚ƒ=ïÎ~3ÿ^K=

=

=ÓÉ_||‹FMPW=E=

==============⁄Îs|åj=_|7ÈØ=;|ÿ^=”È|—•^=|Ÿƒ=Ô|gj3‹=4|»=ÉÈ|Î–=ïÎ|~3ÿ^=‚|‹=ÑÎÕk|åª^=|Ÿƒ=úàÕj=„`=âÈ≠=˘

=”È—•^=ÁÜ‰=Ÿƒ=Ô¡Ã_w›Ÿÿ=ÔÍáËàó=4»=Ë`=Ô‹˙≈ÿ^=K=

=Í=„`=âÈ≠=÷ÿÖ=∆‹ËÔÎj˝^=ÉÈÎ—ÿ^=ïÎ~3ÿ^=Ñ—ƒ=‚›òkW=

N=J===Ô‹˙≈ÿ^=fl^ÑÄkã^=Ó3Ã=Ë`=Ô—�·ª^=”_�‡=ÑÍÑ¢K=

O=J==ÿ^=ÓÉÈ§=Ôÿ_≈Õÿ^=Ôf_–àÿ^=m_gŸ�k‹=_Â‹äŸkåj=;ÿ^=øËàêÿ^=∆Ÿå=m_‹Ñ¶^=Ë`K=

P=J======_||Â·ƒ=tk||·Í=Ñ||–=;||ÿ^=€_||›ƒ˚^=Ô||Ã_‘=‚||ƒ=«_||·k‹˘_f=ïÎ||~3ÿ^=‚||‹=ÑÎÕk||åª^=||Ÿƒ=Ô||óËàÕª^=m_||‹^äkÿ˘^

Ú_ãˇ^Ó=≥d==ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^K=

=ÓÉ_||‹FNPW=E=

======|�fÈk’‹=„_|‘=^Öd=˘d=Ô|Íá_skÿ^=Ô|‹˙≈ÿ^=€_›≈k|ã_f=ïÎ|~3ÿ^=Ñ—≈f=Ñk≈Í=˘I=_======Ω=Ê|f=4|èakÿ^=ø3|êÍ=˘Ë

=4èakÿ^=#=€_v=ΩË=I=⁄såÿ^==ÊfÁá_ÂèdË=4èakÿ^=_Âf=fikÍ=;ÿ^=ÔÎÕÎ’ÿ^=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=ÉÑ¢=⁄såÿ^=ΩK==

=

=ÓÉ_||‹FPOW=E=

=========||Ÿƒ=“|ÕkÍ=%=_||‹=‚ù_|gÿ^=‚||‹=ïÎ~^à|j=y·||‹=Ë`=Á4|…ÿ=Ê||·ƒ=€â_|·kÿ^=ïÎ||~3ÿ^=‚|‹=ÑÎÕk||å›Ÿÿ=âÈ|≠=˘

=÷ÿÖ=œ˙~K=

=

=ÓÉ_||‹FPPW=E=
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 ١٣ 

=ÑÎ–=h�êÍ=Ñ—ƒ=⁄såÿ^=‚‹=ïÎ~3ÿ^==I==========ïÎ|~3ÿ^=‚|‹=ÑÎÕk|åª^=Ë`=Ô|‹˙≈ÿ^=÷|ÿ=_|‹=h|Ÿù=|Ÿƒ=Ú_·f

=ÅåÃ=Ë`=Ú_Âk‡^=lgoÍ=_‹=fiÍÑ—j=Ñ≈f=Ñ—ƒ=ïÎ~3ÿ^K=

=ª^=ÔÂ§^=ŸƒËh�è=hŸ�f=à~˝^=œà�ÿ^=à�£=„`=ÔîkÄ=ÑÎ–===ïÎ|~3ÿ^=I====Ñ|≈f=˘d=h�|êÿ^=fik|Í=˘Ë

==ïÎ||~3ÿ^=h�||è=h||Ÿ�f=à||~˝^=œà||�ÿ^=Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=à||�£=„`===I==||Ÿƒ=ú^3||ƒ˘^=Ô|||ÿ_•^=ÁÜ||‰=Ω=Ê||ÿË

=_—ÃË=÷ÿÖm^Ú^àr�ÿ==ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=Ω=_ÂÎŸƒ=ñÈî·ª^K=

=

∆f^àÿ^=i_gÿ^=

ª^=m_‹˙ƒË=ÔÎƒ_›§^=m_‹˙≈ÿ^m_‹˙ƒË=Ôg–^à=

ÔÎ·Âª^=m_åã¯ª^Ë=fl_≈ÿ^=∆Õ·ÿ^=m^Ö=m_ÙÎ7^=

=

=ÓÉ_||‹FQPW=E=

N==|====mc|ê·‹=m_‹Ñ|~=Ë`=∆Ÿã=äÎÎ›kÿ=flÑÄkåj=;ÿ^=ÔÎƒ_›§^=m_‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=âÈ≠=̊ =ÉÈ|≈j===„È|›k·Í=Ú_|òƒ

=ÔÎ‡È‡_–=ÔÎîÄêf=∆k›kÍ=≤≈‹=„_Î‘=≥dK=

==Äk|åÎÿ=„_|Î’ÿ^=^Ü‰=⁄oº=‚‹=ÔÎƒ_›§^=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=hŸù=flÑ—ÍË=====øËà|êŸÿ=_|—ÃË=Ê|ÎÃ=Ú_|òƒ˚^=Ê‹Ñ

=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=‚‹=÷ÿÖ=Ñ›k≈Í=„`=Ÿƒ=_‰ÉÑÆ=;ÿ^=«_óË˚^ËK=

O=|==Í=„`=ÔÎƒ_›§^=m_‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=hÿ_ù=Ÿƒ=≤≈kÍà‘Ü=====Ô|Îƒ_∏=Ô|‹˙ƒ=ï|Ø=Ê‡^=⁄Îsåkÿ^=hŸù=Ω

=_ÂŸÎsåj=iÈŸ�ª^=Ô‹˙≈ÿ^=€_›≈kã^=m_ù^3è^=‚‹=ÔÄå‡=hŸ�ÿ_f=“ÃàÍ=„^Ë=IK=

=v˚^=∆Î∏=ΩË====|Ÿƒ=m^4Î|…j=Ô|Íaf=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=á_�~ef=ÔŸsåª^=ÔÎƒ_›§^=Ô‹˙≈ÿ^=÷ÿ_‹=fläkŸÍ=€È

=ÊÎŸƒ=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=Ô—Ã^È‹=Ñ≈f=˘d=^ÜÃ_‡=4…kÿ^=„È’Í=˘Ë=I=m_ù^3è˘^=÷ŸjK=

P==|=h�||è=Ô||ÿ_v=Ω====4||…ÿ^=0_||îÿ=_ÂŸÎs||åj=ÓÉ_||ƒd=âÈ||≠=˘=I=Ô||Îƒ_›§^=Ô||‹˙≈ÿ^==m_‹Ñ||~=Ë`=∆Ÿ||åÿ=Ôg||å·ÿ_f

‹=Ë`=Ô—f_�k‹=ÔÂf_êK=

Q==|===h||Ÿù=||Ÿƒ=Ú_||·f=Ô||îkÄª^=Ô||›’w›Ÿÿÿ^=ÌËÖ=‚||‹===l||gn=^Öd=Ô||Îƒ_∏=Ô||‹˙ƒ=⁄Îs||åj=h�||êf=à‹a||j=„`=„a||ê

===========_7_›≈k|ã_f=y›|åÍ=Ë`=_ÂŸ›≈k|åÍ=Ê|‡^=Ë`=I=ÁÉà|Õ¥=Ô|Îƒ_›§^=Ô|‹˙≈ÿ^=⁄›≈k|åÍ=⁄s|åª^=÷|ÿ_ª^=„`=_ÂÍÑÿ

==Ñ|·gÿ^=Ω=_7=á_êª^=m_ù^3è˙ÿ=Œÿ_©=⁄’êfFO=E====›≈k|åÍ=Ë`=I=ÓÉ_|ª^=ÁÜ|‰=‚|‹====„`=_Â‡a|è=‚|‹=Ô|—Íà�f=_ÂŸ

 

 ١٤ 

========_Â‡a||êf=ÔŸs||åª^=m_‹Ñ||¶^=Ë`=∆Ÿ||åŸÿ=Ô‘3||ê‹=ÔÕ||ì=Ô||Í`=Ë`=Ô≈Ÿ||åÿ^=a||ê·‹=p||Îv=‚||‹=áÈ||Â›§^=⁄Ÿ||òj

=ÔÎƒ_›§^=Ô‹˙≈ÿ^K=

=

=ÓÉ_||‹FRPW=E=

N=|============p||Îv=‚||‹=m_‹Ñ||¶^=Ë`=∆Ÿ||åÿ^=ö||≈f=ï||wÃ=Ë`=Ô||g–^à‹=„È||ÿÈkÍ=‚ÍÜ||ÿ^=≤Íá_||gkƒ˘^=ñ_Ä||è¸ÿ=âÈ||≠

Ô—Íàù=Ë`=_ÂgÎ‘àj=àì_·ƒ=Ë`=_‰áÑî‹==‚‹=^ÈgŸ�Í=„`=Òà~`=ÔÎì_~=ÔÍ`=Ë`=_ÂkÎj^Ö=Ë`=_ÂjÉÈr=Ë`=_Â≈·ì

Ôîî©=„È’j=Ô‹˙ƒ=⁄Îsåkf=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=fi7==ïwÕÿ^=Ë`=Ôg–^àª^=Ú^àrd=Ÿƒ=Ôÿ˘ÑŸÿK=

====ÔîkÄª^=ÔÂ§^=Ô—Ã^È¥=˘d=_ÂkÎ’Ÿ‹=⁄—‡=Ë`=Ô‹˙≈ÿ^=ÁÜ‰=⁄Îsåj=âÈ≠=˘=€^Èv˚^=∆Î∏=ΩËK=

O==|===̇ ƒ=⁄Îs||åj=h||ÿ_ù=||Ÿƒ=≤≈k||Í====Í=Ê||‡^=⁄Îs||åkÿ^=h||Ÿù=Ω=4||êÍ=„`=Ô||g–^àª^=Ô||‹“||Ÿ≈k=f==Ë`=Ô||g–^à‹=Ô||‹˙≈

=ïwÃ=I_ÂŸÎsåj=iÈŸ�ª^=m_‹˙≈ÿ^=€_›≈kã^=m_ù^3è^=‚‹=ÔÄå‡=hŸ�ÿ_f=“ÃàÍ=„^ËK=

=========m^4||…j=Ô||Íaf=Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=á_||�~ef=ÔŸs||åª^=Ô||‹˙≈ÿ^=÷||ÿ_‹=flä||kŸÍ==€^È||v˚^=∆||Î∏=ΩË=Ω=÷||Ÿj

=˘Ë=I=m_ù^3è˘^j=„È’Î…kÿ^=ÁÜ‰m^4=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=Ô—Ã^È‹=Ñ≈f=˘d=ÜÃ_‡=K=

=

=ÓÉ_||‹FSPW=E=

====Ô|Íá_°=4|»=m_|Í_…ÿ=Ô‹˙ƒ=⁄Îsåj=âÈ≠=I==á_≈|êÿ_‘=m^=|ÿ^;==‰Ü|Äkj_=7^=|ÙÎm_==m^Öÿ^==∆|Õ·ÿ^==Ë`=fl_|≈==;|ÿ^

ÂŸ›≈kåj_=ª^åã¯m_=ª^ÿ=Ë`=_Âj˙ã^à‹=äÎÎ›kÿ=ÔÎ·Âk=„È’=Ôf_o¥á_èm^==_ÂÛ_òƒ˚K=

=

=ÓÉ_||‹FTPW=E=

N======|=⁄’||êj=„`=âÈ||≠=====Ô||‹˙ƒ=I=Ô||ÎÃ^à…r=m^à||è¯›‘=Óá_||skÿ^=”_Î||ã=Ω=_7_›≈k||ã^=‚||’∑=;||ÿ^=I=m^á_||èˇ^

=ÔÎƒ_∏=Ô‹˙ƒ=Ë`=Ô–É_î‹K=

O===|=========É^È|ª^=Ω=_|ÂÎŸƒ=ñÈ|î·ª^=m_|‹˙≈ÿ^=⁄Îs|åkf=Ô|ì_¶^=Ñ|ƒ^È—ÿ^Ë=øËàêÿ^=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=ÉÑ¢

FPQ=E=ËFPR=E=ËFPS=E====„È‡_|—ÿ^=^Ü|‰=‚|‹F·ÿ^fl_||¡=E===∑Ñ|—j=≤≈k||Í=;|ÿ^=m^Ñ·k|åª^Ëÿ=_Â=̂=úà|…=I=⁄Îs||åkÿ

===á_||n˝^=∆||Î∏=m_||‹˙≈ÿ^=÷||Ÿj=‚||‹=Ì`=⁄Îs||åj=||Ÿƒ=h||j3ÍË=I_||Âf=Ô||—Ÿ≈kª^=Ô||Î›Î¡·kÿ^=áÈ||‹˚^=àÛ_||ãË

=„È‡_—ÿ^=^Ü‰=Ω=_ÂÎŸƒ=ñÈî·ª^Ffl_¡·ÿ^K=E=
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 ١٤ 

========_Â‡a||êf=ÔŸs||åª^=m_‹Ñ||¶^=Ë`=∆Ÿ||åŸÿ=Ô‘3||ê‹=ÔÕ||ì=Ô||Í`=Ë`=Ô≈Ÿ||åÿ^=a||ê·‹=p||Îv=‚||‹=áÈ||Â›§^=⁄Ÿ||òj

=ÔÎƒ_›§^=Ô‹˙≈ÿ^K=

=

=ÓÉ_||‹FRPW=E=

N=|============p||Îv=‚||‹=m_‹Ñ||¶^=Ë`=∆Ÿ||åÿ^=ö||≈f=ï||wÃ=Ë`=Ô||g–^à‹=„È||ÿÈkÍ=‚ÍÜ||ÿ^=≤Íá_||gkƒ˘^=ñ_Ä||è¸ÿ=âÈ||≠

Ô—Íàù=Ë`=_ÂgÎ‘àj=àì_·ƒ=Ë`=_‰áÑî‹==‚‹=^ÈgŸ�Í=„`=Òà~`=ÔÎì_~=ÔÍ`=Ë`=_ÂkÎj^Ö=Ë`=_ÂjÉÈr=Ë`=_Â≈·ì

Ôîî©=„È’j=Ô‹˙ƒ=⁄Îsåkf=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=fi7==ïwÕÿ^=Ë`=Ôg–^àª^=Ú^àrd=Ÿƒ=Ôÿ˘ÑŸÿK=

====ÔîkÄª^=ÔÂ§^=Ô—Ã^È¥=˘d=_ÂkÎ’Ÿ‹=⁄—‡=Ë`=Ô‹˙≈ÿ^=ÁÜ‰=⁄Îsåj=âÈ≠=˘=€^Èv˚^=∆Î∏=ΩËK=

O==|===̇ ƒ=⁄Îs||åj=h||ÿ_ù=||Ÿƒ=≤≈k||Í====Í=Ê||‡^=⁄Îs||åkÿ^=h||Ÿù=Ω=4||êÍ=„`=Ô||g–^àª^=Ô||‹“||Ÿ≈k=f==Ë`=Ô||g–^à‹=Ô||‹˙≈

=ïwÃ=I_ÂŸÎsåj=iÈŸ�ª^=m_‹˙≈ÿ^=€_›≈kã^=m_ù^3è^=‚‹=ÔÄå‡=hŸ�ÿ_f=“ÃàÍ=„^ËK=

=========m^4||…j=Ô||Íaf=Ô||îkÄª^=Ô||Â§^=á_||�~ef=ÔŸs||åª^=Ô||‹˙≈ÿ^=÷||ÿ_‹=flä||kŸÍ==€^È||v˚^=∆||Î∏=ΩË=Ω=÷||Ÿj

=˘Ë=I=m_ù^3è˘^j=„È’Î…kÿ^=ÁÜ‰m^4=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=Ô—Ã^È‹=Ñ≈f=˘d=ÜÃ_‡=K=

=

=ÓÉ_||‹FSPW=E=

====Ô|Íá_°=4|»=m_|Í_…ÿ=Ô‹˙ƒ=⁄Îsåj=âÈ≠=I==á_≈|êÿ_‘=m^=|ÿ^;==‰Ü|Äkj_=7^=|ÙÎm_==m^Öÿ^==∆|Õ·ÿ^==Ë`=fl_|≈==;|ÿ^

ÂŸ›≈kåj_=ª^åã¯m_=ª^ÿ=Ë`=_Âj˙ã^à‹=äÎÎ›kÿ=ÔÎ·Âk=„È’=Ôf_o¥á_èm^==_ÂÛ_òƒ˚K=

=

=ÓÉ_||‹FTPW=E=

N======|=⁄’||êj=„`=âÈ||≠=====Ô||‹˙ƒ=I=Ô||ÎÃ^à…r=m^à||è¯›‘=Óá_||skÿ^=”_Î||ã=Ω=_7_›≈k||ã^=‚||’∑=;||ÿ^=I=m^á_||èˇ^

=ÔÎƒ_∏=Ô‹˙ƒ=Ë`=Ô–É_î‹K=

O===|=========É^È|ª^=Ω=_|ÂÎŸƒ=ñÈ|î·ª^=m_|‹˙≈ÿ^=⁄Îs|åkf=Ô|ì_¶^=Ñ|ƒ^È—ÿ^Ë=øËàêÿ^=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=ÉÑ¢

FPQ=E=ËFPR=E=ËFPS=E====„È‡_|—ÿ^=^Ü|‰=‚|‹F·ÿ^fl_||¡=E===∑Ñ|—j=≤≈k||Í=;|ÿ^=m^Ñ·k|åª^Ëÿ=_Â=̂=úà|…=I=⁄Îs||åkÿ

===á_||n˝^=∆||Î∏=m_||‹˙≈ÿ^=÷||Ÿj=‚||‹=Ì`=⁄Îs||åj=||Ÿƒ=h||j3ÍË=I_||Âf=Ô||—Ÿ≈kª^=Ô||Î›Î¡·kÿ^=áÈ||‹˚^=àÛ_||ãË

=„È‡_—ÿ^=^Ü‰=Ω=_ÂÎŸƒ=ñÈî·ª^Ffl_¡·ÿ^K=E=
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 ١٥ 

=

ç‹_¶^=i_gÿ^=

=”È—•^=Ö_Õ‡d=

=ÓÉ_||‹FPUW=E=

NJ =‡_‘=^Öd=I=“•^=hv_îÿl=4kã^=„_’‹ef=É_—kƒ˘^=Ÿƒ=ÊŸ›¢=Ô…Û_ã=i_gã`=ÊÍÑÿ=ÓÑŸ—‹=∆Ÿã=É^=ÓáËä‹=Ë`

=„`=I=áÈÂ›§^=ÒÑÿ=çgÿ=q^Ñvd=≥d=ÌÉ¯Í=È´=Ÿƒ=ÔŸsåª^=ÔÍá_skÿ^=Êk‹˙≈ÿ=ÔÂf_ê‹=Ô‹˙ƒ=⁄›¢=Ë`

=∆Ÿåÿ^=ÁÜ‰=‚ƒ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=Œ–Èÿ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=≥d=�_Îf_k‘=�_gŸù=flÑ—Í

_7Ë^Ñkf=}_›åÿ^=flÑƒËK 

===Éaf=�_ƒÈÕê‹=hŸ�ÿ^=„È’Í=„`=h≠Ë=ÉÈrÈf=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=«_·–ˇ=ÏÕ’j=Ôÿ

=;ÿ^=ÔÎÃ_’ÿ^=m_‹ÈŸ≈ª^=Ÿƒ=hŸ�ÿ^=⁄›kêÍ=„`Ë=I=Ô‹˙≈ÿ^=Ω=hÿ_�ÿ^=“v=Ÿƒ=I=à‰_¡ÿ^=håü=I=�Ñ≈j

=Ÿƒ= ÔÿÈ—≈‹= ÓáÈîf= œà≈kÿ^= ‚‹= ÓáÈ‘Üª^= ÔÂ§^= ≤’›kÿ= hÿ_�ÿ^= ÒÑÿ= _‰àÃ^Èj= €È—≈ª^= ‚‹= „È’Í

ÔÎ·≈ª^=∆Ÿåÿ^=K 

OJ ==§^=Ÿƒ=h≠=€˙~=ÊgŸù=„aêf=_‰á^à—f=Ôf_k‘=hÿ_�ÿ^=à�£=„`=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^=ÔÂ

=ÅÍá_j=‚‹=ÓÑv^Ë=Ô·ã=ÓÑª=hŸ�ÿ^=€Èg–=Ôÿ_v=Ω=á^à—ÿ^=ÌàåÍË= I=hŸ�ÿ^=fiÍÑ—j=ÅÍá_j=‚‹=fl_Í`=Ô≈gã

`=_›ÂÍ`=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=ÔÍ_π=ÓÑ‹=‚‹=ÔÎ—gkª^=Ó3ÕŸÿ=Ë`=Ê∑Ñ—j=ià–=hŸ�ÿ^=flÑ—‹=hŸ�Í=%=_‹=I

Ó3Ã=àî–`K 

PJ ===Ôgã_·‹=Ôÿ_Õ‘=fiÍÑ—kf=hÿ_�ÿ^=ŒŸ’j=„`=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^=ÔÂsŸÿ=‚‹=_7É_≈Í=_‹=Ë`

=ÓÚ_ãd=∆·ªË=ÔîkÄª^=m_�Ÿåÿ^Ë=ÊÎŸƒ=ƒÑª^=ÔÍ_›•=ÏÕ’Í=_¥=„_›ó=Œ–Ë=hŸù=Ω=“•^=€_›≈kã^

Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=K 

QJ ==ÿ^= fl_’vaf= €˙~ˇ^= flÑƒ= ∆‹ÉÈ·g== ÔîkÄª^= ÔÂsŸÿ= âÈ≠= I= Ô—f_åÿ^=Ú_—Ÿj= ‚‹= Ï‘à›§^= u^àÃˇ_f

= ‚‹= Ë`= “•^= hv_ì= ‚‹= hŸù= Ë`= ÒÈ’è= fiÍÑ—j= ≥d= Ôr_v= „ËÉ= I_ÂåÕ‡ÿ^=Œ–Èf= �̂á^à–= áÑîj=„`= I4…

= Óàf_≈ÿ^= Ë`= ÓÉáÈkåª^= ∆Ÿåÿ^= ‚ƒ= Ï‘à›§^= u^àÃˇ^FlÍä‡^3ÿ^= E=≥d= _‰ÉËáË= ànd= àÍÑîkŸÿ= ÓÑ≈ª^= Ë`

 

 ١٦ 

ÔÿÉ`=màÃÈj=^Öd=÷ÿÖË=I=_ÂkÍ˘Èÿ=Ô≈ó_¶^=ÔÎ‘à›§^=Ô—�·ª^==ÔÎÃ_‘J=à‰_¡ÿ^=håüJ==„`=Ÿƒ

=≥d=ÌÉ¯Í=È´=ŸƒË=ÔŸså‹=ÔÍá_°=Ô‹˙≈ÿ=ÔÂf_ê‹=Ô‹˙ƒ=“v=ÊrË=„ËÉ=⁄›¢=Ë`=ÓÑŸ—‹=∆Ÿåÿ^=ÁÜ‰

=áÈÂ›§^=ÒÑÿ=çgÿ=q^ÑvdK 

RJ ===mÉáË=∆Ÿã=‚ƒ=u^àÃˇ^=Œ–Ë=I=ÓÉ_ª^=ÁÜ‰=fl_’v˚=�_—Îg�j=I=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=máà–=^Öd

=ÔÎ‘à›§^=Ô—�·ª^=≥d=ÏŸÍ=_‹=_ÂÎŸƒ=hrË=I=_ÂkÍ˘Èÿ=Ô≈ó_¶^W 

==`Jd�~_ÁáËÑì=áÈÃ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=Œ–Èf=áÉ_îÿ^=á^à—ÿ_f=“•^=hv_ìË=∆Ÿåÿ^=ÉáÈkå‹=á=K=

=iJ=d�~_=á=_‰ÉáÈkå‹Ë=∆Ÿåÿ^=⁄ãà‹=‚ÍË_·ƒË=Ú_5af=I=Ê·‹=Ïf_k‘=hŸù=Ÿƒ=Ú_·f=I=“•^=hv_ì

_Âj_Î›‘Ë=ÊÎÿd=lŸãá`=‚‹ËK=

=uJÍ_≈¥=„aêÿ^=i_wì˚=}_›åÿ^=„aêÿ^=^Ü‰=Ω=Ô≈gkª^=ÔÎ‘à›§^=m^Ú^àr�ÿ=_—ÃË=∆Ÿåÿ^=Ô·K=

==ÿË=ÔÂ§^=≥d=÷ÿÖ= ŸgÍ=„`Ë=ÔîkÄª^=Ô›’-^=fl_‹`=«^ä·ÿ^=⁄ìaf=ÒÈƒÉ=∆ÃàÍ=„`=“•^=hv_î

=u^àÃˇ^=Œ–Ë=á^à—f=Áá_�~d=ÅÍá_j=‚‹=⁄›ƒ=fl_Í`=Óàêƒ=âË_°=˘=ÓÑ‹=€˙~=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^

˘dË=I=∆Ÿåÿ^=ÁÜ‰=‚ƒ=Ï‘à›§^=ÔîkÄª^=Ô›’-^=Ë`=ÔÂ§^=ÁÜ‰=áà—j=%=_‹=‚’Í=%=„a‘=á^à—ÿ^=2kƒ^=

=I=«^ä·ÿ^=⁄ìaf=ÒÈƒÉ=l≈Ãá=^ÖdË==I=Òà~`=fl_Í`=Óàêƒ=âË_°=˘=ÓÑª=_‰áÑ—j=;ÿ^=m˘_•^=Ω=ÔŸÂª^=ÁÜ‰==Ñ‹

=Á˜_…ÿd=Ë`=ÊŸÍÑ≈j=Ë`=à‹˚^=ÑÎÍaj=Ô›’w›Ÿÿ=â_rK=

SJ =I=Ô›’-^=_‰áÑ—j=;ÿ^=m˘_•^=^Ñƒ=_›ÎÃgn=^Öd=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=Œ–Ë=áà—j=;ÿ^=∆Ÿåÿ^=„`=Ô›’w›Ÿÿ=l

ÓÑŸ—‹=_Â·ƒ==ÓáËä‹=Ë`==Ô‹˙ƒ=“v=ÊrË=„ËÉ=⁄›¢=Ë`=ÔÍá_°=�=È´=ŸƒË=ÔŸså‹=ÔÍá_°=Ô‹˙≈ÿ=ÔÂf_ê‹

=Ë`= I= _‰ÉáÈkå‹= Ô—Õ‡= Ÿƒ= ∆Ÿåÿ^= ÁÜ‰= œ˙jef= fi’•^= hrË= I= áÈÂ›§^= ÒÑÿ= çgÿ= q^Ñvd= ≥d= ÌÉ¯Í

ÔÍá_skÿ^= m^È·—ÿ^= uá_~= _Â·‹= ïŸÄkÿ^=—‹= 4»= áàó= ”_•d= œ˙jˇ^= „aè= ‚‹= „_‘= ^Ödg=Ôwîÿ_f= €È

=ÔÙÎgÿ_f=Ë`=Ô‹_≈ÿ^K 

TJ âÈ≠=˘=I==€^Èv˚^=∆Î∏=Ω=I=ÓÉ_ƒef=yÍàîkÿ^=Ë`=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^=≥d=∆Ÿåÿ^=‚ƒ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^

=«Ëàê‹=4»=�=È´=Ÿƒ=l≈óË=;ÿ^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=Ôÿ^âd=Éà.=_‰àÍÑîjK 
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 ١٦ 

ÔÿÉ`=màÃÈj=^Öd=÷ÿÖË=I=_ÂkÍ˘Èÿ=Ô≈ó_¶^=ÔÎ‘à›§^=Ô—�·ª^==ÔÎÃ_‘J=à‰_¡ÿ^=håüJ==„`=Ÿƒ

=≥d=ÌÉ¯Í=È´=ŸƒË=ÔŸså‹=ÔÍá_°=Ô‹˙≈ÿ=ÔÂf_ê‹=Ô‹˙ƒ=“v=ÊrË=„ËÉ=⁄›¢=Ë`=ÓÑŸ—‹=∆Ÿåÿ^=ÁÜ‰

=áÈÂ›§^=ÒÑÿ=çgÿ=q^ÑvdK 

RJ ===mÉáË=∆Ÿã=‚ƒ=u^àÃˇ^=Œ–Ë=I=ÓÉ_ª^=ÁÜ‰=fl_’v˚=�_—Îg�j=I=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^=ÔÂ§^=máà–=^Öd

=ÔÎ‘à›§^=Ô—�·ª^=≥d=ÏŸÍ=_‹=_ÂÎŸƒ=hrË=I=_ÂkÍ˘Èÿ=Ô≈ó_¶^W 

==`Jd�~_ÁáËÑì=áÈÃ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=Œ–Èf=áÉ_îÿ^=á^à—ÿ_f=“•^=hv_ìË=∆Ÿåÿ^=ÉáÈkå‹=á=K=

=iJ=d�~_=á=_‰ÉáÈkå‹Ë=∆Ÿåÿ^=⁄ãà‹=‚ÍË_·ƒË=Ú_5af=I=Ê·‹=Ïf_k‘=hŸù=Ÿƒ=Ú_·f=I=“•^=hv_ì

_Âj_Î›‘Ë=ÊÎÿd=lŸãá`=‚‹ËK=

=uJÍ_≈¥=„aêÿ^=i_wì˚=}_›åÿ^=„aêÿ^=^Ü‰=Ω=Ô≈gkª^=ÔÎ‘à›§^=m^Ú^àr�ÿ=_—ÃË=∆Ÿåÿ^=Ô·K=

==ÿË=ÔÂ§^=≥d=÷ÿÖ= ŸgÍ=„`Ë=ÔîkÄª^=Ô›’-^=fl_‹`=«^ä·ÿ^=⁄ìaf=ÒÈƒÉ=∆ÃàÍ=„`=“•^=hv_î

=u^àÃˇ^=Œ–Ë=á^à—f=Áá_�~d=ÅÍá_j=‚‹=⁄›ƒ=fl_Í`=Óàêƒ=âË_°=˘=ÓÑ‹=€˙~=Ï‘à›§^=u^àÃˇ_f=ÔîkÄª^

˘dË=I=∆Ÿåÿ^=ÁÜ‰=‚ƒ=Ï‘à›§^=ÔîkÄª^=Ô›’-^=Ë`=ÔÂ§^=ÁÜ‰=áà—j=%=_‹=‚’Í=%=„a‘=á^à—ÿ^=2kƒ^=

=I=«^ä·ÿ^=⁄ìaf=ÒÈƒÉ=l≈Ãá=^ÖdË==I=Òà~`=fl_Í`=Óàêƒ=âË_°=˘=ÓÑª=_‰áÑ—j=;ÿ^=m˘_•^=Ω=ÔŸÂª^=ÁÜ‰==Ñ‹

=Á˜_…ÿd=Ë`=ÊŸÍÑ≈j=Ë`=à‹˚^=ÑÎÍaj=Ô›’w›Ÿÿ=â_rK=

SJ =I=Ô›’-^=_‰áÑ—j=;ÿ^=m˘_•^=^Ñƒ=_›ÎÃgn=^Öd=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=Œ–Ë=áà—j=;ÿ^=∆Ÿåÿ^=„`=Ô›’w›Ÿÿ=l

ÓÑŸ—‹=_Â·ƒ==ÓáËä‹=Ë`==Ô‹˙ƒ=“v=ÊrË=„ËÉ=⁄›¢=Ë`=ÔÍá_°=�=È´=ŸƒË=ÔŸså‹=ÔÍá_°=Ô‹˙≈ÿ=ÔÂf_ê‹

=Ë`= I= _‰ÉáÈkå‹= Ô—Õ‡= Ÿƒ= ∆Ÿåÿ^= ÁÜ‰= œ˙jef= fi’•^= hrË= I= áÈÂ›§^= ÒÑÿ= çgÿ= q^Ñvd= ≥d= ÌÉ¯Í

ÔÍá_skÿ^= m^È·—ÿ^= uá_~= _Â·‹= ïŸÄkÿ^=—‹= 4»= áàó= ”_•d= œ˙jˇ^= „aè= ‚‹= „_‘= ^Ödg=Ôwîÿ_f= €È

=ÔÙÎgÿ_f=Ë`=Ô‹_≈ÿ^K 

TJ âÈ≠=˘=I==€^Èv˚^=∆Î∏=Ω=I=ÓÉ_ƒef=yÍàîkÿ^=Ë`=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^=≥d=∆Ÿåÿ^=‚ƒ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^

=«Ëàê‹=4»=�=È´=Ÿƒ=l≈óË=;ÿ^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=Ôÿ^âd=Éà.=_‰àÍÑîjK 
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 ١٧ 

UJ = Ñ≈f= I= ÔÎÿ_ª^= àÍâË= áÑîÍàÍâÈÿ^= ∆‹= “Îå·kÿ^=ïkÄª^==æf^Èòÿ^Ë= øËàêÿ^Ë= m_‡_Îgÿ^= ÑÍÑwkf= �̂á^à–= I

= ÊÎÃ=lgÿ^Ë=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=Œ–Ë=hŸù=fiÍÑ—kf=Ô—Ÿ≈kª^=m^Ú^àrˇ^Ë= I==hŸ�ÿ^= ^ÜÂf=Ê–_Ãád=h≠=_‹Ë

‚‹=m^Ñ·|kå‹=K=Ö_£^=hŸù=≥d=ÚÈsŸÿ^=‚ƒ=œËä≈ÿ^=≥d=÷ÿÖ=ÌÉ¯Í=˘`=m_‡_Îgÿ^=÷Ÿj=ÑÍÑ¢=Ω=ƒ^àÍË

^=Ú^àrˇ^ÊÎÿd=á_êªK 

=====Óá_g≈f=Ñî—Í=ÓÉ_ª^=ÁÜ‰=ú^à»˚F=ÓÑŸ—‹=∆ŸãE==∆Ÿåÿ^=I–==ÔÕŸ»˚^=÷ÿÖ=Ω=_¥–==⁄›¢=;ÿ^

=pÎv=‚‹=_‰äÎÎµ=‚’∑=˘=Ô‹˙ƒ=Ë`=∆Ÿåÿ^=ÁÜ‰=‚ƒ=ÔŸså‹=ÔÍá_°=Ô‹˙≈ÿ=ÔŸn_º=Ô‹˙ƒ=ïÎ~àj=„ËÉ

=ÔŸsåª^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=‚ƒ=ÔÍà‰È§^=_‰àì_·ƒK=

=

=ÓÉ_||‹FPVW=E=

=========ÓÉ_ª^=fl_’v`=Ìàåj=˘FPU=E=„È‡_—ÿ^=^Ü‰=‚‹Ffl_¡·ÿ^E==ÏŸÍ=_‹=Ÿƒ=W 

=`J =ÔÎîÄêÿ^=‚ÍàÃ_åª^=Ô≈k‹`=‚›ó=Éàj=;ÿ^=∆Ÿåÿ^=‚‹=I=ÔÍá_skÿ^=4»=Ô…gîÿ^=m^Ö=I=ÔŸÎÙòÿ^=m_Î›’ÿ^

Ó4…ì=ÉËàù=Ω=⁄ãàj=Ë`K= 

=iJ =Ω= “•^= hv_ì= ⁄g–= ‚‹= á�Ñî�ª^= ÑŸgÿ^= ”^Èã`= Ω= €Ë^ÑkŸÿ= lvàù= Ñ–= „È’j= ;ÿ^= ∆Ÿåÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=

=Êk—Ã^È¥=Ë`=ÔÍá_skÿ^K=

=

=ÓÉ_||‹FQMW=E=

NJ „È‡_—ÿ^= ^Ü‰= fl_’v`= hrÈ¥= Óáà—ª^= ”È—•^= ‚‹= Ì`= Ÿƒ= ÷ÎèË= Ñ≈j= Ï–Èkÿ= Ë`= ÌÑ≈kÿ^= Ñ·ƒ=Ffl_¡·ÿ^= E=I

„È’Í==Ë`=Ú^àrd=Ö_£˘=«^ä·ÿ^=⁄ìaf=ÔîkÄª^=Ô›’-^=‚‹=ÔòÍàƒ=Ÿƒ= �̂à‹`= áÑîkåÍ=„`=“•^=hv_îÿ

ª^=ÔÎ¡Õwkÿ^=m^Ú^àrˇ^=‚‹=ào‘`=ÏŸÍ=_‹=÷ÿÖ=Ω=_¥=I=Ôgã_·W 

 

 ١٨ 

=`J Êf= ƒÑª^= ÌÑ≈kÿ^= ‚ƒ= ÏŸÎîÕj= ŒìË= Ú^àrd= I=ÌÑ≈kÿ^= ^Ü‰= «ÈóÈ‹= ∆Ÿåÿ^ËË= I=m^ËÉ˚^Ë= É^Èª^

=l‹ÑÄkã^=;ÿ^=m^Ñ≈ª^Ë`=;ÿ^=ËœÈã==ÔŸîÿ^=m^Ö=ÔÿÉ˚^=Ÿƒ=¿_Õ•^Ë=I=÷ÿÖ=‚‹=Ì`=Ω=flÑÄkåj

=«ÈóÈª_f 

=iJ _åÿ^= Óà—Õÿ^= Ω= _ÂÎÿd= á_êª^I= Ú_Îè˚^= Ÿƒ= äs•^= ∆Î–Èj=ÌÑ≈kÿ^= ‚ƒ= Ô°_·ÿ^= ÑÛ^È≈ÿ^Ë= IÔ—f

=Êf=ƒÑª^K 

=uJ =‚‹=Êf=ƒÑª^=ÌÑ≈kÿ^=Ÿƒ=ÌÈ�·j=;ÿ^=∆Ÿåÿ^=∆·‹ÿ^€È~Ñ=≥d==_‰àÍÑîj=∆·‹Ë=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^

==_Â·ƒ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=áÈÃ=ÓÉáÈkåª^=∆Ÿåÿ^=÷ÿÖ=⁄›êÍË=IK 

=ÉJ =ÊƒÈ–Ë=∆·‹=Ë`=ÌÑ≈kÿ^=Œ–ËK 

OJ ÿÔ›’w›Ÿ==„`j=_‹=fiÍÑ—kf=ÔòÍà≈ÿ^=flÑ—‹=ŒŸ’jâÈüÊ==Ë`=“•^=Ÿƒ=ÌÑ≈kÿ^=«È–Ë=yràj=;ÿ^=ÔÿÉ˚^=‚‹

= „`Ë= I= «È–Èÿ^= ÷èË= Ÿƒ= ÌÑ≈kÿ^= „`j=ÔîkÄª^= Ô�Ÿåÿ^= ≤’›kÿ= ÏÕ’j= ;ÿ^= m_‹ÈŸ≈ª^= fiÍÑ—kf= ÊÕŸ’

=ÔÎ·≈ª^=∆Ÿåÿ^=ÑÍÑ¢=‚‹=Ï¡Õwkÿ^=Ú^àrˇ^=ÜÎÕ·kfK 

PJ =I=_Â∑Ñ—j=ÅÍá_j=‚‹=fl_Í`=Óàêƒ=âË_°=˘=Ó3Ã=€˙~=ÔòÍà≈ÿ^=Ω=lgÿ^=Ô›’-^=Ÿƒ=m˘_•^=^Ñƒ=_›ÎÃ

=;ÿ^=ÔÎÛ_·okã˘^j=_‰áÑ—===K 

QJ =„`=Ú_òk–˘^=Ñ·ƒ=Ô›’w›Ÿÿj=à~˝^=œà�ÿ^=Ú_ƒÑkã^=„ËÉ=I=ÔòÍà≈ÿ^=flÑ—‹=hŸù=Ÿƒ=Ú_·f=I=à‹˚^=áÑî==I

„_‘=^Öd=Ë`=Ê‘á^Ñj=áÜ≈kÍ=�̂áàó=ÏƒÑª_f=“wŸÍ=Ñ–=à‹˚^=á^Ñìd=Ω=4~akÿ^=„`=yràª^=‚‹==◊_·‰=l‡_‘

ê~‚‹= ÔÎ=É˚^= œ˙jd= Ë`= €^Ëâ=áÈÃ= 4~aj= „ËÉ= à‹˚_f= à~˝^= œà�ÿ^= á_�~d= Ôÿ_•^= ÁÜ‰= Ω= h≠Ë= I= Ôÿ

Óàè_g‹=à‹˚^=ÜÎÕ·j=Ñ≈f=á_�~ˇ^=„È’Í=„`=Ú_òk–˘^=Ñ·ƒ=âÈ≠Ë=I=ÁáËÑìK= 

RJ à‹`= ^Ödm==Áá_�~d=Ñ≈f=ÊÎŸƒ=ƒÑ›Ÿÿ=„eÃ=I=à~˝^=œà�ÿ^=Ú_ƒÑkã^=„ËÉ=Ï¡Õ¢=Ú^àrd=Ö_£_f=Ô›’-^

ª^=Ô›’-^=fl_‹`=Ê·‹=fiŸ¡kÍ=„`=à‹˚_fàêƒ=€˙~=ÔîkÄ=�_‹ÈÍ=‚Í=ÁÜ‰=Ω=Ô›’w›ŸÿË=I=Áá_�~d=ÅÍá_j=‚‹

Á˜_…ÿd=Ë`=ÊŸÍÑ≈j=Ë`=à‹˚^=ÑÎÍaj=Ôÿ_•^K 
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 ١٨ 

=`J Êf= ƒÑª^= ÌÑ≈kÿ^= ‚ƒ= ÏŸÎîÕj= ŒìË= Ú^àrd= I=ÌÑ≈kÿ^= ^Ü‰= «ÈóÈ‹= ∆Ÿåÿ^ËË= I=m^ËÉ˚^Ë= É^Èª^

=l‹ÑÄkã^=;ÿ^=m^Ñ≈ª^Ë`=;ÿ^=ËœÈã==ÔŸîÿ^=m^Ö=ÔÿÉ˚^=Ÿƒ=¿_Õ•^Ë=I=÷ÿÖ=‚‹=Ì`=Ω=flÑÄkåj

=«ÈóÈª_f 

=iJ _åÿ^= Óà—Õÿ^= Ω= _ÂÎÿd= á_êª^I= Ú_Îè˚^= Ÿƒ= äs•^= ∆Î–Èj=ÌÑ≈kÿ^= ‚ƒ= Ô°_·ÿ^= ÑÛ^È≈ÿ^Ë= IÔ—f

=Êf=ƒÑª^K 

=uJ =‚‹=Êf=ƒÑª^=ÌÑ≈kÿ^=Ÿƒ=ÌÈ�·j=;ÿ^=∆Ÿåÿ^=∆·‹ÿ^€È~Ñ=≥d==_‰àÍÑîj=∆·‹Ë=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^

==_Â·ƒ=Ï‘à›§^=u^àÃˇ^=áÈÃ=ÓÉáÈkåª^=∆Ÿåÿ^=÷ÿÖ=⁄›êÍË=IK 

=ÉJ =ÊƒÈ–Ë=∆·‹=Ë`=ÌÑ≈kÿ^=Œ–ËK 

OJ ÿÔ›’w›Ÿ==„`j=_‹=fiÍÑ—kf=ÔòÍà≈ÿ^=flÑ—‹=ŒŸ’jâÈüÊ==Ë`=“•^=Ÿƒ=ÌÑ≈kÿ^=«È–Ë=yràj=;ÿ^=ÔÿÉ˚^=‚‹

= „`Ë= I= «È–Èÿ^= ÷èË= Ÿƒ= ÌÑ≈kÿ^= „`j=ÔîkÄª^= Ô�Ÿåÿ^= ≤’›kÿ= ÏÕ’j= ;ÿ^= m_‹ÈŸ≈ª^= fiÍÑ—kf= ÊÕŸ’

=ÔÎ·≈ª^=∆Ÿåÿ^=ÑÍÑ¢=‚‹=Ï¡Õwkÿ^=Ú^àrˇ^=ÜÎÕ·kfK 

PJ =I=_Â∑Ñ—j=ÅÍá_j=‚‹=fl_Í`=Óàêƒ=âË_°=˘=Ó3Ã=€˙~=ÔòÍà≈ÿ^=Ω=lgÿ^=Ô›’-^=Ÿƒ=m˘_•^=^Ñƒ=_›ÎÃ

=;ÿ^=ÔÎÛ_·okã˘^j=_‰áÑ—===K 

QJ =„`=Ú_òk–˘^=Ñ·ƒ=Ô›’w›Ÿÿj=à~˝^=œà�ÿ^=Ú_ƒÑkã^=„ËÉ=I=ÔòÍà≈ÿ^=flÑ—‹=hŸù=Ÿƒ=Ú_·f=I=à‹˚^=áÑî==I

„_‘=^Öd=Ë`=Ê‘á^Ñj=áÜ≈kÍ=�̂áàó=ÏƒÑª_f=“wŸÍ=Ñ–=à‹˚^=á^Ñìd=Ω=4~akÿ^=„`=yràª^=‚‹==◊_·‰=l‡_‘

ê~‚‹= ÔÎ=É˚^= œ˙jd= Ë`= €^Ëâ=áÈÃ= 4~aj= „ËÉ= à‹˚_f= à~˝^= œà�ÿ^= á_�~d= Ôÿ_•^= ÁÜ‰= Ω= h≠Ë= I= Ôÿ

Óàè_g‹=à‹˚^=ÜÎÕ·j=Ñ≈f=á_�~ˇ^=„È’Í=„`=Ú_òk–˘^=Ñ·ƒ=âÈ≠Ë=I=ÁáËÑìK= 

RJ à‹`= ^Ödm==Áá_�~d=Ñ≈f=ÊÎŸƒ=ƒÑ›Ÿÿ=„eÃ=I=à~˝^=œà�ÿ^=Ú_ƒÑkã^=„ËÉ=Ï¡Õ¢=Ú^àrd=Ö_£_f=Ô›’-^

ª^=Ô›’-^=fl_‹`=Ê·‹=fiŸ¡kÍ=„`=à‹˚_fàêƒ=€˙~=ÔîkÄ=�_‹ÈÍ=‚Í=ÁÜ‰=Ω=Ô›’w›ŸÿË=I=Áá_�~d=ÅÍá_j=‚‹

Á˜_…ÿd=Ë`=ÊŸÍÑ≈j=Ë`=à‹˚^=ÑÎÍaj=Ôÿ_•^K 
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 ١٩ 

SJ =ƒÑª^=ÔÍ_›•=ÏÕ’Í=„_›ó=‚‹=_7É_≈Í=_‹=Ë`=Ôgã_·‹=Ôÿ_Õ‘=fiÍÑ—kf=ÔòÍà≈ÿ^=flÑ—‹=ŒÎŸ’j=Ô›’w›Ÿÿ

_≈Í= _‹=Ë`= I=Ôÿ_Õ’ÿ^= á^Ñ—‹=„È’Í=˘=„`=h≠Ë=I=“•^=€_›≈kã^=ÓÚ_ãd=∆·‹Ë=ÊÎŸƒ=�̂4g‘=I„_›ó=‚‹=_7É

Ö_£^=hŸù=‚ƒ=œËä≈ÿ^=≥d=ÔÿÈ—≈‹=4»=ÓáÈîf=ÌÉ¯j=ÔráÑÿ=_ÂÎÿd=á_êª^=ÔÎ¡Õwkÿ^=m^Ú^àrˇ^K 

TJ ÿ=Ú^àrˇ^=Ö_£_f=à‹˚^=áËÑì=ÅÍá_j=‚‹=�_‹ÈÍ=‚Íàêƒ=€˙~==«^ä·ÿ^=⁄ì`=„aêf=ÒÈƒÑÿ^=∆Ãá=“•^=hv_î

ÿ^= Ω= ÊÎŸƒ= ñÈî·ª^= fiŸ¡kÿ^= öÃàf= Áá_�~d= ÅÍá_j= ‚‹= Ë`= Ï¡Õwkÿ^·gÑ=FR= E=håü= I= ÓÉ_ª^= ÁÜ‰= ‚‹

ÊÎŸƒ=ƒÑª^=hŸù=Ÿƒ=Ú_·f=à‹˚^=^Ü‰=Ú_…ÿd=#=˘dË=I€^Èv˚^K=

=

=

=ÓÉ_||‹FQNW=E=

NJ =fl_’v`=hrÈ¥=Óáà—ª^=Ê–È—v=‚‹=Ì`=Ÿƒ=ÌÑ≈kÿ^=‚ƒ=ıè_‡=àè_g‹=áàó=Ê—•=^Öd=“•^=hv_îÿ=âÈ≠

=„È‡_—ÿ^=^Ü‰Ffl_¡·ÿ^=E=fi’•^=�_gÿ_ù=ÔîkÄª^=Ô›’-^=fl_‹`=ÒÈƒÉ=∆ÃàÍ=„`=2§=œ_‘=öÍÈ≈kf=Êÿ

ª^=_‰_·r=;ÿ^=}_fá˚^=÷ÿÖ=Ω=_¥=ÌÑ≈kÿ^=ÔsÎk‡=Êf=l—•=;ÿ^=á^àó˚^ÊÎŸƒ=ƒÑK 

====ÊÎƒ^àj= _‹= ≤f= ‚‹= „È’Í= „`= Ÿƒ= I= áàòŸÿ= �̂àf_r= Á^àj= ÌÜÿ^= áÑ—ÿ_f= öÍÈ≈kÿ^= Ô›’-^= ÉÑ¢Ë

=Ô‹Ñ¶^=Ë`=Ô≈Ÿåÿ^=Ô›Î–=„aêÿ^=^Ü‰=Ω=Ô›’-^J=ÌÑ≈kÿ^=«ÈóÈ‹J=ÁÉÑÆ=_ª=�_—ÃË==„aêf=ÏƒÑª^

=Ó2¶^=“Íàù=‚ƒ=Ë`=Ê—Îg�j=hŸ�Í=«Ëàê‹=à~b=á_Î≈‹=Ì`=Ë`=ÔÛäskÿ^=à≈ãK=

O=J= ===_‰_·r=;ÿ^=}_fá˚^=÷ÿÖ=Ω= _¥=áàòŸÿ=àf_§^=öÍÈ≈kÿ_f=Ôgÿ_�ª^=‚‹= �̆ Ñf= I=“•^=hv_îÿ= âÈ≠

= fi’•^= ÒÈƒÑÿ^= Ω= ⁄îÕÿ^= ⁄g–Ë= l–Ë= Ì`= Ω= hŸ�Í= „`= I= Ô—f_åÿ^= Óà—Õÿ^= fl_’v˚= �_—gù= ÌÑ≈kª^=Êÿ

= öÍÈ≈kfhã_·‹== Ô≈ŸåŸÿ= ÌÑ›ƒ= ÑÎŸ—j= Ω= ÔÍá_skÿ^= Ô‹˙≈ÿ^= €_›≈kã_f= „_‘= ÌÑ≈kÿ^= „`= lgn= ^Öd=Ë`

=Òà~`=ÓáÈì=ÔÍaf=„_‘K=

P=J===„È‡_—ÿ^= ^Ü‰= fl_’v`= hrÈ¥= Óáà—ª^= ”È—•_f= Ô—Ÿ≈kª^= ÒË_ƒÑÿ^= à¡‡= ÒÑÿ= ÔîkÄª^= Ô›’w›Ÿÿ= âÈ≠

Ffl_¡·ÿ^=E=Ïj˝_f=à‹aj=„`W 

 

 ٢٠ 

== `J= =Â‡`=Ω=Êgkêª^=∆Ÿåÿ^=ægóË=I=Ñ≈j=Ÿƒ=ÌÈ�·j=_=ægó=÷ÿÜf=ÔŸì=_7=m^ËÉ`=Ë`=É^È‹=ÔÍ`

ÌÑ≈kÿ_f=⁄îkj=ÔÍÑ·kå‹=ÔÿÉ`=ÔÍ`ËK 

==iJ===�Ñ≈j=Ÿƒ=ÌÈ�·j=;ÿ^=∆Ÿåÿ^=àÍÑîj=∆·‹=÷ÿÖ=Ω=_¥=IÌÑ≈kÿ^=^Ü‰=Œ–Èf=ÌÑ≈kª^==fl^äÿd

=„È‡_—ÿ^= ^Ü‰=fl_’v`=hrÈ¥=Óáà—ª^=”È—•^=‚‹=Ì`=ŸƒFfl_¡·ÿ^= E=_Â·‹=ÉáÈkåª^=€È~É=∆·‹Ë

≥d=u^àÃˇ^=h—ƒ=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^==Óàè_g‹=_Â·ƒ=Ï‘à›§^K 

==u–==flÑ—Í=„af=ÌÑ≈kª^=fl^äÿdÔîkÄª^=Ô›’-^=≥d==m_‹ÈŸ≈‹=‚‹=ÊÍÑÿ=„È’Í=_‹=“•^=hv_ì=≥d=Ë`

=„aêf=‚‹=I=fi‰_ã=‚‹=⁄‘=m_‡_Î‘=Ë`=ñ_Äè`I==u_k‡d=”àù=„aêfË=ÌÑ≈kÿ^=h‡^Èr=‚‹=Ì`=Ω

¥= Im_‹Ñ¶^= Ë`= ∆Ÿåÿ^= ÁÜ‰= ∆ÍâÈj= m^È·–= Ë=Ë`=u_k‡d=Ω=◊á_è=‚‹=⁄‘=ÔÍÈ‰=„_Îf=÷ÿÖ=Ω= _

Êf=Ôì_¶^=∆ÍâÈkÿ^=m^È·–=ÑÍÑ¢Ë=m_‹Ñ¶^=Ë`=∆Ÿåÿ^=∆ÍâÈj=K=

Q=J==;ÿ^=∆Ÿåÿ^=œ˙jef==I=Ïò—j=„`=“•^=hv_ì=hŸù=Ÿƒ=Ú_·f=ÔîkÄª^=Ô›’-^=ŸƒÍ=ÓÑŸ—‹=_Â‡`=lgo

I=I=ÔÎÛ_·okã^=m˘_v=Ω=˘d=I=ÊÎŸƒ=ƒÑ›Ÿÿ=«È‡=Ì`=‚‹=öÍÈ≈j=„ËÉ= =È≠Ë=Ïò—j=„`= _7=â=4~aj=„ËÉ

œ˙jef==«È‡=Ì`=‚‹=öÍÈ≈j=„ËÉ=IÓÑŸ—ª^=∆Ÿåÿ^=u_k‡d=Ë`=∆Î·îj=Ω=Ô‹ÑÄkåª^=m^ËÉ˚^Ë=É^Èª^=ƒÑ›Ÿÿ

I=ÊÎŸƒ=_‰áÑ—j=;ÿ^=ÔÎÛ_·okã˘^=m˘_•^=Ω=Ô›’w›ŸÿË=I==‚‹=ïŸÄkÿ_f=Ïò—j=„`=÷Ÿj==uá_~=∆Ÿåÿ^

_ÍÑ≈j=qËÑv=€_›kv^=„ËÉ=€ÈÆ=È´=Ÿƒ=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^Òà~`=m=K=

==== m^ËÉ˚^Ë= É^Èª^Ë= ∆Ÿåÿ^= œ˙jd= ‚‹= �̆ Ñf= âÈ≠Ë= ÓÑŸ—ª^= ∆Ÿåÿ^= u_k‡d= Ë`= ∆Î·îj= Ω= Ô‹ÑÄkåª^=I

ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^=uá_~=_Â·‹=ïŸÄkÿ_f=fi’•^=I=Ã˙jd=Ÿƒ=hjàj=^Öd_Â=—‹=4»=áàóg=Ôwîÿ_f=€È

ÔÙÎgÿ_f=Ë`=Ô‹_≈ÿ^=K=

R=J= ==l≈óË=;ÿ^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=Ôÿ^âd=Éàß=„È’Í=˘=�_ÎÃ_‘== �_»Èå‹=ÓÑŸ—ª^=∆Ÿåÿ^=Ÿƒ=“v=ÊrË=„ËÉ

=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^=≥d=_Â·ƒ=u^àÃ�ÿK= 
S=J= =áÑ—j=ÔîkÄª^= Ô›’-^==Ú^2¶^= ‚‹= ÒÈƒÑÿ^= Ω= ÔÍáÈ‹a‹= ÔÍ`= Óàè_gª= fiÂfÑ·j= ‚‹= i_≈j`Ë= ŒÍá_î‹

4»=ÓáÈîf=€ÈÆ=˘=_¥Ë=_Âf=≤ÕŸ’ª^=ÔÍáÈ‹aª^=Ô≈ÎgùË=fisv==∆‹=hã_·kÍ=È´=Ÿƒ=≤îkÄª^Ë=

m^Ú^àrˇ^=ÁÜ‰=⁄o‹=≥d=ÚÈsŸÿ^=„ËÉ=ÔÿÈ—≈‹K=
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 ٢٠ 

== `J= =Â‡`=Ω=Êgkêª^=∆Ÿåÿ^=ægóË=I=Ñ≈j=Ÿƒ=ÌÈ�·j=_=ægó=÷ÿÜf=ÔŸì=_7=m^ËÉ`=Ë`=É^È‹=ÔÍ`

ÌÑ≈kÿ_f=⁄îkj=ÔÍÑ·kå‹=ÔÿÉ`=ÔÍ`ËK 

==iJ===�Ñ≈j=Ÿƒ=ÌÈ�·j=;ÿ^=∆Ÿåÿ^=àÍÑîj=∆·‹=÷ÿÖ=Ω=_¥=IÌÑ≈kÿ^=^Ü‰=Œ–Èf=ÌÑ≈kª^==fl^äÿd

=„È‡_—ÿ^= ^Ü‰=fl_’v`=hrÈ¥=Óáà—ª^=”È—•^=‚‹=Ì`=ŸƒFfl_¡·ÿ^= E=_Â·‹=ÉáÈkåª^=€È~É=∆·‹Ë

≥d=u^àÃˇ^=h—ƒ=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^==Óàè_g‹=_Â·ƒ=Ï‘à›§^K 

==u–==flÑ—Í=„af=ÌÑ≈kª^=fl^äÿdÔîkÄª^=Ô›’-^=≥d==m_‹ÈŸ≈‹=‚‹=ÊÍÑÿ=„È’Í=_‹=“•^=hv_ì=≥d=Ë`

=„aêf=‚‹=I=fi‰_ã=‚‹=⁄‘=m_‡_Î‘=Ë`=ñ_Äè`I==u_k‡d=”àù=„aêfË=ÌÑ≈kÿ^=h‡^Èr=‚‹=Ì`=Ω

¥= Im_‹Ñ¶^= Ë`= ∆Ÿåÿ^= ÁÜ‰= ∆ÍâÈj= m^È·–= Ë=Ë`=u_k‡d=Ω=◊á_è=‚‹=⁄‘=ÔÍÈ‰=„_Îf=÷ÿÖ=Ω= _

Êf=Ôì_¶^=∆ÍâÈkÿ^=m^È·–=ÑÍÑ¢Ë=m_‹Ñ¶^=Ë`=∆Ÿåÿ^=∆ÍâÈj=K=

Q=J==;ÿ^=∆Ÿåÿ^=œ˙jef==I=Ïò—j=„`=“•^=hv_ì=hŸù=Ÿƒ=Ú_·f=ÔîkÄª^=Ô›’-^=ŸƒÍ=ÓÑŸ—‹=_Â‡`=lgo

I=I=ÔÎÛ_·okã^=m˘_v=Ω=˘d=I=ÊÎŸƒ=ƒÑ›Ÿÿ=«È‡=Ì`=‚‹=öÍÈ≈j=„ËÉ= =È≠Ë=Ïò—j=„`= _7=â=4~aj=„ËÉ

œ˙jef==«È‡=Ì`=‚‹=öÍÈ≈j=„ËÉ=IÓÑŸ—ª^=∆Ÿåÿ^=u_k‡d=Ë`=∆Î·îj=Ω=Ô‹ÑÄkåª^=m^ËÉ˚^Ë=É^Èª^=ƒÑ›Ÿÿ

I=ÊÎŸƒ=_‰áÑ—j=;ÿ^=ÔÎÛ_·okã˘^=m˘_•^=Ω=Ô›’w›ŸÿË=I==‚‹=ïŸÄkÿ_f=Ïò—j=„`=÷Ÿj==uá_~=∆Ÿåÿ^

_ÍÑ≈j=qËÑv=€_›kv^=„ËÉ=€ÈÆ=È´=Ÿƒ=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^Òà~`=m=K=

==== m^ËÉ˚^Ë= É^Èª^Ë= ∆Ÿåÿ^= œ˙jd= ‚‹= �̆ Ñf= âÈ≠Ë= ÓÑŸ—ª^= ∆Ÿåÿ^= u_k‡d= Ë`= ∆Î·îj= Ω= Ô‹ÑÄkåª^=I

ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^=uá_~=_Â·‹=ïŸÄkÿ_f=fi’•^=I=Ã˙jd=Ÿƒ=hjàj=^Öd_Â=—‹=4»=áàóg=Ôwîÿ_f=€È

ÔÙÎgÿ_f=Ë`=Ô‹_≈ÿ^=K=

R=J= ==l≈óË=;ÿ^=ÔÍá_skÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=Ôÿ^âd=Éàß=„È’Í=˘=�_ÎÃ_‘== �_»Èå‹=ÓÑŸ—ª^=∆Ÿåÿ^=Ÿƒ=“v=ÊrË=„ËÉ

=ÔÍá_skÿ^=m^È·—ÿ^=≥d=_Â·ƒ=u^àÃ�ÿK= 
S=J= =áÑ—j=ÔîkÄª^= Ô›’-^==Ú^2¶^= ‚‹= ÒÈƒÑÿ^= Ω= ÔÍáÈ‹a‹= ÔÍ`= Óàè_gª= fiÂfÑ·j= ‚‹= i_≈j`Ë= ŒÍá_î‹

4»=ÓáÈîf=€ÈÆ=˘=_¥Ë=_Âf=≤ÕŸ’ª^=ÔÍáÈ‹aª^=Ô≈ÎgùË=fisv==∆‹=hã_·kÍ=È´=Ÿƒ=≤îkÄª^Ë=

m^Ú^àrˇ^=ÁÜ‰=⁄o‹=≥d=ÚÈsŸÿ^=„ËÉ=ÔÿÈ—≈‹K=
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 ٢١ 

=

ÿ^=i_gÿ^É_åé=

m_fÈ—≈ÿ^=

=ÓÉ_||‹FQOW=E=

===|=`=flÑƒ=∆‹€˙~ˇ^============˘=ÓÑ|‹=çg•_|f=h|–_≈Í=à|~b=„È‡_|–=Ω=_|ÂÎŸƒ=ñÈ|î·‹=Ñ|è`=Ô|fÈ—ƒ=Ìa|f====˘Ë=àÂ|è=‚|ƒ=⁄|—j

=q˙n=Ÿƒ=ÑÍäj=Ô‹^à…fË=m^È·ã===œ˘b=Ô|å∫=‚|ƒ=⁄—j=˘=====ËÉ=m˙|›≈f=_|7É_≈Í=_|‹=Ë`=ÌÉÈ≈|ã=€_|Íá==ç|Ÿ.^=€Ë=˘

Ÿƒ=ÑÍäj=€_Íá=„ÈÎŸ‹==Ë`ÒÑvef==≤kfÈ—≈ÿ^=≤j_‰WJ==

N=J======||7=_||—gù=_ÂŸÎs||åj=#=Ô||‹˙ƒ=áËâ=‚||‹=⁄||‘=^Ü„È‡_||—ÿ=Ffl_||¡·ÿ^E====ÈƒÑ||j=Ô||—Íà�f=_‰Ñ||Ÿ–=Ë`=I≥d==⁄ÎŸ||òj

=È‰Ë=⁄›≈kã^=‚‹=⁄‘Ë=áÈÂ›§^ıÎã==ÓÑŸ—‹=Ë`=ÓáËä‹=Ô‹˙ƒ=ÔÎ·ÿ^K=

O=J===È‰Ë=∆óË=‚‹=⁄‘ıÎã==Ÿƒ=ÔÎ·ÿ^Ê≈Ÿã=kã`=Ë`=Á4…ÿ=Ô‘ÈŸº=Ô‹˙ƒ=Êj_‹Ñ†=“Ÿ≈kÍ=_›ÎÃ=⁄›≈=

==|=i=flÑƒ=∆‹€˙~ˇ^==========˘=ÓÑ|‹=çg•_|f=h|–_≈Í=à|~b=„È‡_|–=Ω=_|ÂÎŸƒ=ñÈ|î·‹=Ñ|è`=ÔfÈ—ƒ=Ìaf====˘Ë=àÂ|è=‚|ƒ=⁄|—j

Ô·ã=Ÿƒ=ÑÍäj==Ô‹^à…fË======Ë=ç|Ÿ.^=€ËÉ=m˙|›≈f=_|7É_≈Í=_|‹=Ë`=ÌÉÈ≈|ã=€_|Íá=Œÿ`=‚ƒ=⁄—j=˘==|Ÿƒ=Ñ|Íäj=˘=

€_Íá=Œÿ`=ÔÛ_‹==Ë`ÒÑvef==≤j_‰=≤kfÈ—≈ÿ^WJ===

N==J=∆Îgÿ^=Ñî—f=â_v=Ë`=€Ë^ÑkŸÿ=Ë`=∆ÎgŸÿ=úàƒ=Ë`=«_f=‚‹=⁄‘≈Ÿã_==Ë`=ÓÑŸ—‹=Ë`=ÓáËä‹=Ô‹˙ƒ=_ÂÎŸƒ

====ÁÜ|‰=⁄|¿=Ω=m_‹Ñ|~=úàƒ=‚‹=⁄‘=÷ÿÜ‘Ë=÷ÿÜf=Ê›Ÿƒ=∆‹=“v=4…f=ÔŸ›≈kå‹=Ë`=ÔƒÈóÈ‹

=Ô‹˙≈ÿ^K=

O==J=====Ω=ÔŸs|å‹=4|»=Ô|‹˙ƒ=⁄›≈k|ã`=‚‹=⁄‘=€^È|v˚^===ÿ^=Ω=_|ÂÎŸƒ=ñÈ|î·ª^==ÉÈ|·gF==‚|‹?O=?≥d?NN?=E

=ÓÉ_ª^=‚‹FPK=E=

P==J==========É_||—kƒ˘^=≥^=ÌÉ¯||Í=_||‹=Ô||Íá_skÿ^=Êj^Ñ·k||å‹=Ë`=Ê||–^áË`=Ë`=Ê||k‹˙ƒ=||Ÿƒ=“||v=4||…f=„ËÉ=‚||‹=⁄||‘

=Ô‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=€ÈîüK=

Q=J===È‰Ë=Ñ›≈j=‚‹=⁄‘ıÎã===Ô|Î·ÿ^=€_|Õ»d======ÿ^=|Ÿƒ=ÔŸs|åª^=Ô|Íá_skÿ^=Ê|k‹˙ƒ=∆|óË==∆Ÿ|å==m_‹Ñ|¶^=Ë`

=_‰äÎµ=;ÿ^K=

R==J^ËÉ`=â_v=‚‹=⁄‘=_7_›≈kã^=Ñî—f=É^È‹=Ë`=m=ΩÑÎŸ—j==àÍËäj=Ë`==ÓáÈÂêª^=Ë`=ÔŸsåª^=ÔÍá_skÿ^=m_‹˙≈ÿ^=

=
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 ٢٢ 

=ÓÉ_||‹FQPW=E=

=========Ñ|•^=Œ≈|ó=‚|ƒ=Ñ|Íäj=˘=Ô|fÈ—≈f=Ñ|Û_≈ÿ^=h|–_≈Í=ÉÈ≈ÿ^=Ôÿ_v=Ω=|î–˚^======∆|‹=Ô|Õÿ_Ä›Ÿÿ=Óáà|—ª^=Ô|fÈ—≈Ÿÿ

”˙»d=ÑÍäj=˘Ë=_‹ÈÍ=àêƒ=Ôå∫=‚ƒ=⁄—j=˘=ÓÑª=«Ëàêª^=Ë`=Ìá_skÿ^=⁄-^========|Ÿƒ=fi|’•^=à|ê‡=∆|‹=àÂ|è`=Ôk|ã=‚ƒ

=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=_‰ÉÑ¢=;ÿ^=m^Ú^àr�ÿ=_—ÃË=Œÿ_Äª^=Ô—Õ‡K=

==“|||Îg�j=Ω=^Ñ|||Û_ƒ=2|||k≈ÍËfl_|||’v`=„È‡_|||—ÿ^=^Ü|||‰=Ffl_|||¡·ÿ^E====m_|||Õÿ_Äª^=‚|||‹=Ô|||Õÿ_©=Ω=Ê|||ÎŸƒ=fi|||’v=‚|||‹

=====•^=ÅÍá_|j=‚|‹=m^È·|ã=q˙|n=€˙|~=ÔŸn_º=Òà~`=ÔÕÿ_©=i_’já^=≥^=É_ƒË=ÊÎÃ=_ÂÎŸƒ=ñÈî·ª^====_|ÎÛ_Â‡=Ê|ÎŸƒ=fi|’

=Ô—f_åÿ^=ÔÕÿ_Äª^=ΩK=
=

=ÓÉ_||‹FQQW=E===

===========Ô|sÎk‡=Ê|ÿ=“wk|åÍ=Ñ|–=ÌÜ|ÿ^=öÍÈ≈kÿ_|f=Ô|Î·ÿ^=ıÎ|åÿ^=ÏƒÑ|ª^=Ô|gÿ_�‹=m^Ú^àrd=ÜÄkÍ=„`=ÊÎŸƒ=ƒÑ›Ÿÿ

==ÓÉ_||ª^=Ω=_||ÂÎŸƒ=ñÈ||î·ª^=m^Ú^à||r�ÿ=ÁÖ_||£^FQME=^Ü||‰=‚||‹==„È‡_||—ÿ^F=fl_||¡·ÿ^E=||åj=€˙||~=÷||ÿÖË≈=‚||‹=_||‹ÈÍ=≤

=É_≈Îª^=Ú_Âk‡^=ÅÍá_j=Ω=ÊÎŸƒ=ñÈî·ª^=ÓÉ_ª^=m^Ö=====ÏÛ_|Â·ÿ^=fi|’•^=áËÑ|ì=ÅÍá_j=‚‹=Ë`=Á^ÈƒÉ=är_•^=∆ÃàÍ=%=^Öd

===Ô|—Ÿ≈kª^=är_|•^=ÒÈƒÉ=Ωf=====È|≠=˘=€^È|v˚^=∆|Î∏=ΩË=I=Ô|Íá_skÿ^=Ô|‹˙≈ÿ_â==ÿ^=œà|ì==Ïÿ_|ª^=„_›|ò===˘d=är_|wŸÿ

==========_|≈Îª^=Ú_|ò—‡^=Ñ|≈f=Ë`=I=Ê|k‡^Éef=Ê|ÎŸƒ=âÈ|s-^=ÒÈ|ƒÉ=Ω=ÏÛ_|Â·ÿ^=fi|’•^=áËÑ|ì=Ñ≈f=====%=_|‹=_|Â≈Ãá=„ËÉ=Ê|ÿ=áà|—ª^=É

ÿ^=«ÈóÈ‹=Ω=⁄îÕÿ^=är_•^=ÒÈƒÉ=Ω=áÉ_îÿ^=fi’•^=‚›òkÍÏÿ_ª^=„_›ò==K=

=

_åÿ^=i_gÿ^∆f=

Ô|Î‹_k~=fl_|’v`=

=ÓÉ_||‹FRQW=E=

==≤îkÄª^=≤Õ¿È›Ÿÿ=„È’Íf=„È‡_—ÿ^=^Ü‰=fl_’v`=ÜÎÕ·kFfl_¡·ÿ^=E^=m^á^à—ÿ^Ë==I=Ê|ÿ=^Ü|ÎÕ·j=ÓáÉ_îÿ==ÍÜ|ÿ^Ë‚=

=á^à–=fi‰ÑÍÑwkf=áÑîÍ^=“ÃË=I=çŸ.^=€ËÉ=‚‹=ÔÿËÉ=⁄‘=Ω=Ô≈gkª^=m^Ú^àrˇ====ÏÛ_|ò—ÿ^=æg|òÿ^=ÌáÈ‹a‹=ÔÕì

=====„È‡_||—ÿ^=^Ü||‰=fl_||’v`=”_||�‡=Ω=_Âù_||ê‡=⁄~Ñ||Í=;||ÿ^=‚‘_||‹˚^=≥d=€È~Ñ||ÿ^=“||v=ÔÕ||îÿ^=ÁÜ||Âf=fi||7Ë=IFfl_||¡·ÿ^=E

=ÔÕÿ_Äª^=m˘_•^=ægó=úà…ÿ=÷ÿÖËK=

=≤Õ¿Èª^=Ú˘¯7=Ô‹â˙ÿ^=m˙ÎÂåkÿ^=fiÍÑ—j=ÔÎ·≈ª^=m_�Ÿåÿ^=ŸƒË=fiÂŸ›≈f=fl_Î—ÿ^=‚‹=fiÂ·Î’›kÿK=
=

=ÓÉ_||‹FSQW=E=
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 ٢٣ 

==ÿ=âÈ≠ÔîkÄª^=ÔÂsŸ=„`==÷ÿÖ=Ω=_¥=I=áÈÂ›sŸÿ=}_kj=ÔÎ‡Ë3’ÿd=m_‡_Îf=ÓÑƒ_–Ë=�_Î‡Ë3’ÿd=�_‹_¡‡=ıê·j

=⁄Îsåj=m_gŸù=fiÍÑ—kÿ=÷ÿÖË= I=l‡3‡ˇ^= Ô’gè=Ÿƒ=m_‡_Îf= ÓÑƒ_–=⁄Îsåj=ÑÍÑ°Ë=ÔÍá_skÿ^=m_‹˙≈ÿ^

Ë˙ÿ^=m^Ú^àrˇ^=fl_µdË=Ô≈f_k‹ÿ=Ô‹â⁄Îsåk=ÁÜ‰==m_‹˙≈ÿ^K=

=

=ÓÉ_||‹FTQW=E=

=====⁄›≈ÿ^=ÅÍá_j=⁄g–=ÔÍá_åÿ^=Ô›¡‡˚^Ë=m^á^à—ÿ^Ë=≤‡^È—ÿ^=fl_’v˚=�_—gù=m_‹˙ƒ=‚‹=ÊŸÎsåj=#=_¥=Ñk≈Í

=„È‡_—ÿ^=^Ü‰=fl_’vafFfl_¡·ÿ^=EÊÎÃ=Óáà—ª^=ÔÍ_›•_f=m_‹˙≈ÿ^=ÁÜ‰=∆k›kjË=K==

=

=ÓÉ_||‹FQUW=E=

=====„È‡_—ÿ^=^Ü‰=fl_’v`=ÌàåjF^fl_¡·ÿ=E=ÔÍá_skÿ^=m_‹˙≈ÿ^=⁄Îsåj=m_gŸù=‚‹=ÊÎÃ=lgÿ^=fikÍ=%=_‹=Ÿƒ

=⁄›≈ÿ^=ÅÍá_j=⁄g–=l‹Ñ–=;ÿ^IÊ‹_’vaf=„È‡_—ÿ^=^Ü‰=fl_|||’v`Ë=“ÕkÍ=_¥=m_gŸ�ÿ^=ÁÜ‰=⁄ÍÑ≈j=fikÍ=„`=Ÿƒ=

Ffl_¡·ÿ^E=K=

=

=

=

=ÓÉ_||‹FQVW=E=

====F„È‡_—ÿ^= ^Ü‰=fl_’v`=⁄£=˘=Ffl_¡·ÿ^E=Ÿƒ=ñÈî·ª^=m_‹^äkÿ˘^Ë=æf^Èòÿ_f=ÔÎÛ_·oÿ^=m_Î–_Õj˘^=Ω=_ÂÎ

=Ω=_Âf=€È›≈ª^=ÔÎÿËÑÿ^ËÔÿËÑÿ^=EK=

=

=ÓÉ_||‹FMRW=E=

==ÉÑ¢ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^==flÈãàÿ^hrÈ¥=fikj=;ÿ^=m^Ú^àrˇ^=‚ƒ=ÃÈkåj=;ÿ^=====fl_|¡·ÿ^=^Ü|‰F=„È‡_|—ÿ^=E

ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÊkwÛ˘ËK=

=

=ÓÉ_||‹FNRW=E==

 

 ٢٤ 

—ÿ^=^Ü‰=⁄ÍÑ≈j=}^3–^Ë=4åÕj=“v=Ìá_skÿ^=„Ë_≈kÿ^=Ô·sŸÿ=„È‡_?fl_¡·ÿ^K=?=

=

=ÓÉ_||‹FORW=E=

=„È‡_—ÿ^=^Ü7=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=Ìá_skÿ^=„Ë_≈kÿ^=Ô·§=áÑîj?fl_¡·ÿ^K=?=

=

=

=

=

=

=

K2666 
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 ٢٤ 

—ÿ^=^Ü‰=⁄ÍÑ≈j=}^3–^Ë=4åÕj=“v=Ìá_skÿ^=„Ë_≈kÿ^=Ô·sŸÿ=„È‡_?fl_¡·ÿ^K=?=

=

=ÓÉ_||‹FORW=E=

=„È‡_—ÿ^=^Ü7=ÔÍÜÎÕ·kÿ^=ÔwÛ˙ÿ^=Ìá_skÿ^=„Ë_≈kÿ^=Ô·§=áÑîj?fl_¡·ÿ^K=?=

=

=

=

=

=

=

K2666 
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العامة  االمانة  قبول  بشأن  العاملية  التجارة  منظمة  من  الوارد  اإلشعار 
الفكرية                              امللكية  حقوق  مجلس  اجتماعات  في  مراقب  كعضو  التعاون  جمللس 

) مجلس تريبس( .
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التصويبات



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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بعد التصويبقبل التصويبرقم البراءةالعددم

11524GC 0001298
]31[ رقم األولوية]32[ تاريخ األولوية ]33[ اسم الدولة]31[ رقم األولوية ]32[ تاريخ األولوية  ]33[ اسم الدولة

 0019172.6              2000/08/05             بريطانيا
   0019172.6  2000/08/05             بريطانيا
   0108800     2001/04/07             بريطانيا

21645GC 0001503
]72[ المخترعون : -1 ديفيد آر. لومجير، جيه آر.، -2 كور 

اف. فان ايجموند،3 - جيمس اتش. بيتش، جيه آر. ،4 - 
رونالد جي. سيرل.، 

]72[ المخترعون : -1 ديفيد آر. لومجير، جيه آر.، -2 كور 
اف. فان ايجموند،3 - جيمس اتش. بيتش، جيه آر. ،4 - 

رونالد جي. سيرل.، -5 مايكل بي نيكوليتي .

31645GC 0001503

]31[ رقم األولوية]32[ تاريخ األولوية  ]33[ اسم الدولة]31[ رقم األولوية]32[ تاريخ األولوية ]33[ اسم الدولة
    10/304.328            2002/11/26           أمريكا    10/304.328       2002/11/26             أمريكا
    60/437.698            2002/12/31           أمريكا    60/437.698       2002/12/31             أمريكا

   10/421.012        2003/04/22             أمريكا
    10/421.012            2003/04/22           أمريكا

    10/686.461             2003/10/14          أمريكا

41762GC 0001659 73[ مالك البراءة : سانوفي افنتيس دوتشالند جي ام بي ]73[ مالك البراءة : افنتيس فارما دوتشالند جي ام بي اتش[
اتش 

517112GC 000170925 : عدد عناصر الحماية : 24عدد عناصر الحماية
617133GC 000173010 : عدد عناصر الحماية : 5عدد عناصر الحماية
717151GC 000174820 : عدد عناصر الحماية : 12عدد عناصر الحماية

817166GC 0001763 54[ عملية حفزية لتحويل المونومرات األوليفينية إلى[
ترايمرات وتتراميرات

]54[ نظام محفز إلدخال مجموعة كربونيل إثيلينية غير 
مشبعة 

917189GC 000178611 : عدد االشكال : 9عدد االشكال
1017205GC 000180266 : عدد عناصر الحماية : 65عدد عناصر الحماية
1117214GC 00018112 : عدد االشكال : 0عدد االشكال

121839GC 0001836 54[ طريقة وجهاز للتحكم في العمليات الحسابية التي تتم[
بمساعدة الكمبيوتر في إطار عملية التثبيت

]54[ طريقة وجهاز للتحكم في العمليات الحسابية التي تتم 
بمساعدة الكمبيوتر في إطار عملية التثبيت الفني

131860GC 000185787 : عدد عناصر الحماية : 78عدد عناصر الحماية

تصويبات لما ورد في األعداد السابقة من نشرة براءات االختراع

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0001298GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17005/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1553/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا          2000/08/05           0019172.6 
 بريطانيا          2001/04/07           0108800.4

 
         ،كيث بيجادايك - 2،ستيفن جون كوت -1:  المخترعون] 72[

 روزالين كاي نايس  - 3
روب ليمتد، جالكسو ويلكم هاوس، جالكسو ج: مالك البراءة ] 73[
أوه ان ان، المملكة  6ركلي افينيو، جرينفورد، ميدلسيكس، يو بي با

 المتحدة
 
 
 
 
 
 
 العمار براهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

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

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

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

HO

(I)

OO
C

O

F

CH3

O

F

CH2F

CH3

O S

CH3

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

 
 5: عدد األشكال            30 :الحماية  عدد عناصر

 
 
 

]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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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0001298GC : رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 17005/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/08/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1553/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا          2000/08/05           0019172.6 
 بريطانيا          2001/04/07           0108800.4

 
         ،كيث بيجادايك - 2،ستيفن جون كوت -1:  المخترعون] 72[

 روزالين كاي نايس  - 3
روب ليمتد، جالكسو ويلكم هاوس، جالكسو ج: مالك البراءة ] 73[
أوه ان ان، المملكة  6ركلي افينيو، جرينفورد، ميدلسيكس، يو بي با

 المتحدة
 
 
 
 
 
 
 العمار براهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

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

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

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

HO

(I)

OO
C

O

F

CH3

O

F

CH2F

CH3

O S

CH3

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

 
 5: عدد األشكال            30 :الحماية  عدد عناصر

 
 
 

]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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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0001503GC: رقم البراءة ] 11[
 
     2011 /16      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 22730/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/03/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/3059/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     10/304.328 
60/437.698     

  10/421.012  

26    /11/2002 
31   /12/2002 
22   /04/2003 

 أمريكا        
 أمريكا         

 أمريكا        
 أمريكا               10/2003/   14         10/686.461

فان . كور اف -2 ،.لومجير، جيه آر. ديفيد آر -1:  المخترعون] 72[
، .سيرل. رونالد جي - 4،. بيتش، جيه آر. جيمس اتش - 3،ايجموند

 .مايكل بي نيكوليتي  -5
باي  5200، .موبيل كيميكال باتنتس انكاكسون :  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، تكساس  77520,، درايف ، باي تاون  واي
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/20; B01J 8/18 

 :المراجع ] 56[ 
- US 6121504 A (LATTNER JAMES R et al.) 19 
September 2000 
- US 6482998 B1 (LATTNER JAMES R et .al) 19 
September 2002 
- US 6166282 A (MILLER LAWRENCE W) 26 
December 2000 
- US 2877747 A (HAPPELL JOHN J) 17 March 
1959 

 
 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 مؤكسجة الى اولفيناتمعالجة تيارات تغذية تحتوي على مركبات مؤكسجة في عملية تحويل مركبات ] 54[
يوجه هذا االختراع نحو عمليـة إلزالة الملوثات من تيار تغذية يحتوي على مركب مؤكسج في نظام تفاعل تحيل مركب  :الملخص ] 57[

جة حيث تسّخــن تيارات التغذية التي تحتوي على المركبات المؤكسجة المستخدمة في عملية تحويل المركبات المؤكس. مؤكسج إلى أولفين
ويجرى التسخين بحيث تتواجد معظم المواد الملوثة في التيار . إلى أولفينات، والتي تحتوي على ملوثات، لتشكيل تيار بخاري وتيار سائل

ويتم فصل التيار البخاري عن التيار السائل، وتتم مالمسة التيار البخاري الذي تمَّ فصله مع حفاز من غربال جزيئي من ألومينو . السائل
 .ويمكن إجراء عملية تسخين تيار التغذية وفصل التيار البخاري في مرحلة واحدة أو أكثر. ات فلزي لتشكيل منتج أولفينيفسف
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                      
 0001659GC: رقم البراءة ] 11[
 
 2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24732/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4289/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/02/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا            2003/11/13           10353202.1      
 المكتب األوروبي          2004/11/02                   3975/3975

 فيرنر كليمان -هينز:  المخترع] 72[
دي ، س دوتشالند جي ام بي اتش افنتيسانوفي :  مالك البراءة] 73[
 ألمانيا، فرانكفورت أي إم ماين ،65929-
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 381/00; A61K 31/166; A61P 9/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 686627 A (HOECHST) 13 December 1995 
  

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مركبات خامس فلورو بنزويل جوانيدينات طريقة لتحضيرها وإستخدامها كأدوية أو في التشخيص، وأدوية تتضمن تلك المركبات] 54[
 )I( مركبات حامص فلورو كبريتانيل بنزويل جوانيدينات بالصيغة :الملخص ] 57[

 
وتلك المركبات تكون مالئمة على سبيل المثال كأدوية مضادة لعدم ، المعاني المذكورة في عناصر الحماية R4إلى  R1حيث يكون لكل من 

تعمل تلك المركبات أيضا على  .إنتظام ضربات القلب مع مكون لحماية القلب للوقاية من العدوى وعالج العدوى ولعالج الذبحة الصدرية
المرضية التي ترتبط باألضرار التي تحدث بسبب إحتباس الدم، وبخاصة في عالج حاالت عدم إنتظام ضربات القلب بسبب تثبيط الحاالت 

 . إحتباس الدم
 

      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.

301نشرة براءات االختراع 19

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                      
 0001659GC: رقم البراءة ] 11[
 
 2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24732/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4289/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/02/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا            2003/11/13           10353202.1      
 المكتب األوروبي          2004/11/02                   3975/3975

 فيرنر كليمان -هينز:  المخترع] 72[
دي ، س دوتشالند جي ام بي اتش افنتيسانوفي :  مالك البراءة] 73[
 ألمانيا، فرانكفورت أي إم ماين ،65929-
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 381/00; A61K 31/166; A61P 9/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 686627 A (HOECHST) 13 December 1995 
  
 

 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 مركبات خامس فلورو بنزويل جوانيدينات طريقة لتحضيرها وإستخدامها كأدوية أو في التشخيص، وأدوية تتضمن تلك المركبات] 54[
 )I( مركبات حامص فلورو كبريتانيل بنزويل جوانيدينات بالصيغة :الملخص ] 57[

 
وتلك المركبات تكون مالئمة على سبيل المثال كأدوية مضادة لعدم ، المعاني المذكورة في عناصر الحماية R4إلى  R1حيث يكون لكل من 

تعمل تلك المركبات أيضا على  .إنتظام ضربات القلب مع مكون لحماية القلب للوقاية من العدوى وعالج العدوى ولعالج الذبحة الصدرية
المرضية التي ترتبط باألضرار التي تحدث بسبب إحتباس الدم، وبخاصة في عالج حاالت عدم إنتظام ضربات القلب بسبب تثبيط الحاالت 

 . إحتباس الدم
 

      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



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 19 302

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0001709GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26824/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8675/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 اليابان                   2006/07/13        2006-193053 
 شيِجتو كاواي  -2 ،ناوكي كيمورا -1:  المخترعون] 72[
،  1-5، تشوجاي سياكو كابوشيكي كايشا :  مالك البراءة] 73[

 ، طوكيو، اليابان8543-115كو،  -، كيتا ومتش - 5أوكيما 
 كدسة علي ناصر : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C12N 15/00; A61K 39/395 

 :المراجع ] 56[
- EP 1561759 A1 (CHUGAI SEIYAKU 
KABUSHIKI KAISHA TOKYO, OZAKI, SHUJI, 
TOKUSHIMA-SHI, TOKUSHIMA 770-0804,(JP) 
ABE, MASAHIRO, TOKUSHIMA 770-0033 (JP)) 
10 October 2003 

نوف النصبان: الفاحص    
 عوامل تحث موت الخلية] 54[
لحل المشاكل . للموت المبرمج للخاليا له نشاط كبير محث (antibody)يتعلق االختراع الحالي بتوفير مضاد جسم : الملخص ] 57[

 β2)جلوبيولين صغير و IAف آدمي من الصن HLAقام المخترعون الحاليون بتحصين فئران مع خاليا تظهر ، الموصوفة أعاله
microglobulin) 2β  2آدميM)β(  للحصول على مضادات أجسام أحادية النسخ(monoclonal antibodies).  يجرى فحص
. لها نشاط محث للموت المبرمج (antibodies)الناتجة للحصول على عشر نسخ لمضادات أجسام  (antibodies)لمضادات األجسام 

بها مجال السيطرة ، )C17D11و، C3B3 ،C11B9 (antibodies)مضادات أجسام (يكشف تحليل هذه النسخ عن أن ثالثة من النسخ 
2α  لمولد مضادHLA  صنفI بيتوب كإ(epitope) ،ساماً أقوى للخاليا عند الربط المتقاطع مع مضاد جسم  اً تظهر نشاط(antibody) 

يتضح أن هذا الجسم الثنائي يظهر تأثيراً مضاداً للورم أقوى بالمقارنة ، C3B3عندما يتولد جسم ثنائي ، باإلضافة لذلك. فأري IgGمضاد 
 .IAالصنف  HLA (antibody)الذي هو مضاد جسم ، 2D7سم مع األجسام الثنائية التقليدية من مضاد الج

 
 13: عدد األشكال               24 :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.

303نشرة براءات االختراع 19

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 0001730GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26766/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8061/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي     2006/04/03                06112155.4       
 دان ديواتشتير :  المخترع] 72[
المنطقة  ال بتروكيميكالز ريسيرتش فيلوي ،توت:  مالك البراءة] 73[

 بلجيكا، ) فيلوي(سينفيل  7181-بي ،)ج(الصناعية 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/02, 2/14, 10/00, 2/12; B01J 19/24 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/059070 A1 (WHITTE WILLIAM M et 
al.) 25 March 2004 
- US 3437646 A (JACK S. SCOGGIN) 08 April 
1969 
- WO 2005/077994 (TOTAL 
PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY; 
DAMME, ERIC) 25 August 2005 
- WO 2004/024682 A (CHEVRON PHILIPS 
CHEMICAL COMPANY LP) 25 March 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 المونومرات المشتركة االختيارية في مفاعل بلمرة حلقيعملية لتحسين بلمرة اإليثيلين وواحد أو أكثر من ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحسين عملية لتحسين بلمرة اإليثيلين وواحد أو أكثر من المونومرات المشتركة االختيارية  :الملخص ] 57[

المونومر بطول مسار المفاعل عن / ة الهيدروجينوتتميز العملية المذكورة بأنها تشتمل على خطوة التحكم في نسب في مفاعل بلمرة حلقي
وبشكل محدد، يقدم االختراع عملية للتحكم في، . طريق التغذية المتعددة، المنفصلة فراغياً، للهيدروجين بطول مسار المفاعل الحلقي

عل بلمرة حلقي مناسب لعملية وفي جانب آخر، يتعلق االختراع بمفا. ويفضل تضييق، توزيع الوزن الجزيئي لجسيمات البوليمر المنتج
 .بلمرة اإليثيلين ومونومر مشترك أوليفيني اختياري، حيث يمكن التحكم في توزيع الوزن الجزيئي لبوليمر اإليثيلين المنتج

 
 2: عدد األشكال               5 :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 19 304

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                 
 0001748GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 25751/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/07/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1614/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/09/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2000/08/31          60/229,486       
 هايس ايه -3 ،اوجين بوت -2 ،ستيف براون -1:  المخترعون] 72[

 روجر بالي  -4 ،روس
، ميل اس ايه اند ام يونيفرستى سيستم ذى تكس:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، 77843، كوليج ستيشن،تكساس 3369ستوب 
 األمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E01F 14/14 

 :المراجع ] 56[
- US 5078366 A (SICKING et al.) 07 January 1992 
- US 577675 A (SICKING et al.) 07 July 1998 
  
 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 )حاجز امان(تجميع او تركيبة رأس لطرف جهاز باثق لقضيب امان ] 54[
و توصف تركيبة الرأس بأنها اخف وزنا و أكثر . لحاجز األمان يتعلق هذا االختراع بتركيبة رأس لجهاز طرفي باثق    :الملخص ] 57[

وتعمل تركيبة الرأس على إعداد حلق أو عنق ضيق عاصر يتلقى الحاجز األمني المتعرج . فاعلية من تركيبات الرأس قديمة الطراز
ويصنع الحلق أو العنق الضيق من زوج . و يوجد لوح منحني يالمس الحاجز الممهد ويبثقه  بعيدا عن تركيبة الرأس). يمهده(ويبسطه 

بينما يكون العضو الجانبي الثاني عبارة عن لوح  Sو يكون العضو الجانبي األول عبارة عن لوح طويل على شكل حرف . األعضاء الجانبية
ة علوية و سفلية تساعد الموجود في تركيبة الرأس و يعمل على إيجاد أجزاء بارز) االصطدام(ويستطل رأسياً لوح التصادم . قصير منحني

ويكون الرأس . يزود لوح التصادم بشفاه على كل جوانبه للمساعدة في تدعيم اللوح، باإلضافة لذلك. على التشابك مع المركبة أو احتجازها
نسبة لمحور تكون النقطة المحورية لالصطدام بعيدة عن المركز بال، وعند تثبيت رأس التصادم على حاجز. أيضا غير متماثل و انسيابي

 .الرأس
 

 5: 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.

305نشرة براءات االختراع 19

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 0001763GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26876/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2894/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                2003/04/30          0309812,6       
 بريطانيا                2002/09/01          0221093,8       
 بريطانيا                2003/07/04          0316159,3       
 بريطانيا              2002/11/30            0228018,8       

GB2003/003419       2003/08/06             المكتب الدولي 
 جراهام إيستهام  -2 ،بوتلر. إيان آر  -1:  المخترعون] 72[
كوينز   -لوسايت انترناشونال يو كيه  ليمتد  : مالك البراءة] 73[

، أمبتونساوث ، إس أو  14 3بي بي  15 -17كوينز تيررايس ، قيت 
 ، بريطانياهامبشير 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/24, 67/38 

 :المراجع ] 56[
- WO 96/19434 A (EASTHAM GRAHAM 
RONALD; TOOZE ROBERT PAUL (GB); ICI 
PLC (GB); WANG XIA) 27 June 1996 
- EP 0662467 A (DSM NV; DU PONT (US)) 12 
July 1995 

 
  

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
  نظام محفز إلدخال مجموعة كربونيل إثيلينية غير مشبعة] 54[
غير مشبعة تحتوى على فلز من المجموعة  يتعلق االختراع بمحفز مناسب إلدخال مجموعة كربونيل فى مركبات إيثيلينية :الملخص ] 57[
 .ب أو مركب منه أو مركب ميتالوسينى8
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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[                                
 0001786GC: رقم البراءة ] 11[
 
 2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28220/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12067/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا          2007/10/31       721410.9       
نيكوالي  -2 بندت راسموسن،-اولي -1:  المخترعون] 72[

 ويترجرين راسموسن
سي ، أوبيرسيكي  5بندت راسموسن،-اولي:   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا والتشويل،  6318إتش
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B29C 55/18, 55/06 

 :المراجع ] 56[
- US 3233029 A (OLE-BENDT RASMUSSEN) 01 
February 1966 
- US 3478142 A (GREENE MAX E) 11 November 
1969 
- US 3491185 A (RASMUSSEN OLE-BENDT) 20 
January 1970 

يحي ناصر البوصافي: الفاحص    
 طريقة وجهاز إلجراء توجيه طولي لمادة غشائية حرارية التلدن] 54[
العرض تشتمل على منطقة لتقليل  4يتعلق االختراع الراهن بطريقة وجهاز لتوجيه طولي لمادة غشائية حرارية التلدن    :الملخص ] 57[

وتشتمل  .تقع قبل منطقة المط الطولي، حيث يتم فيها تقليل عرض الغشاء بشكل تدريجي للسماح بإجراء المط الطولي بدون حدوث تخصر
التي تشتمل على أثالم أو أقراص  17، 16منطقة تقليل العرض على زوج واحد على األقل، ويفضل عدة أزواج من دحروجات االنثناء 

وتحتوي  .أضعاف العرض األصلي للغشاء 3المادة، ويكون طول منطقة تقليل العرض المذكورة بشكل مفضل أقل من متشابكة لغرض ثني 
، بمحاور منحنية وبشكل اختياري أيضاً أحزمة ناقلة 15والحقة  14منطقة تقليل العرض على دحروجات أو تركيبات دحروجية سابقة 

، 11، 10، 9الطولي بين زوجين على األقل، ويفضل أكثر من زوجين، من دحروجات المط ويفضل أن يتم المط  .لتقليل العرض بشكل منتظم
ويمكن تزويد الثنيات في مراحل متعددة مع زيادة الثنيات لكل مرحلة، في حين يفضل  .التي تكون قريبة من بعضها البعض بشكل نسبي 12

، yield pointنقطة خضوع  ,يقة الحصول على مقاومة شد مرتفعةوتتيح الطر  .أن ترتب وسيلة التوجيه كل الثنيات على جانب واحد
وخصوصاً ألغشية من متعدد  ,puncture resistanceومقاومة للثقب  tear propagation resistanceمقاومة انتشار للتمزق 

 .polypropyleneومتعدد بروبيلين  polyethyleneإثيلين 
 

  9: عدد األشكال            36 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0001802GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26796/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8588/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                 2006/06/27    102006029790.3   
 أمريكا               2006/06/27             60/816.592     

 -3 ،كالوس هيخلر - 2،مارتن ديترلي -1:  المخترعون] 72[
 6،أنجل -كالوس يوخيم مولر  -5 ،كاثارينا كالنير -4 ،فيلهيلم روبل

 -كارل  -8، يورجن باسلر -هانس  -7 ،بيتر سشندلير -جوتز  -
 هينريخ كالبرت 

، 67056 بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،:   مالك البراءة] 73[
 لـودويجشافين، ألمانيا

 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :الدولي  التصنيف] 51[
Int. Cl.7: B32B 15/01; B01J 19/02; C07C 5/333, 
5/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0683760 A (CHEVRON CHEM CO ]US[) 29 
November 1995 
- US 6241953 B1 (KRIJGSMAN PIETER ]NL[) 05 
June 2001 
- DE 3522646 A1 (WIEDERAUF ARBEITUNG 
VON KERNBRE ]DE[) 08 January 1987 
-  US 2003/044334 A1 (KADOWAKI 
MASATAKA ]JP[ et al.) 06 March 2003 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 عملية إلزالة هدرجة جزئية مستمرة حفازة بدرجة غير متماثلة لهيدروكربون واحد على األقل مراد إزالة هدرجته] 54[
مستمرة إلزالة هدرجة جزئية حفازة بدرجة غير متماثلة  (process)يتعلق االختراع الحالي بعملية  :الملخص ] 57[

(heterogeneously catalyzed partial dehydrogenation)  لعلى األقل هيدروكربون(hydrocarbon)  واحد مطلوب إزالة
في جانبها  تتكون من، (composite material)مصنوع من مادة مركبة  (reactor)في مفاعل  (dehydrogenated)هدرجته 

معينة التي، على  (elemental composition)مع تركيبة عنصرية  B، صلب (reaction chamber)المتصل مع غرفة التفاعل 
من نحاس  (intermediate layer)، سواء مباشرة أو عبر طبقة وسطية (reaction chamber)جانبها غير المواجه لغرفة المفاعل 

(copper)  أو نيكل(nickel) ، أو نحاس(copper)  ونيكل(nickel) يتم طالءه على الصلب ،A  مع تركيبة عنصرية(elemental 
composition)  معينة، وأيضا عمليات أكسدة جزئية(partial oxidations)  للهيدروجين المزال هدرجته(dehydrogenated 

hydrocarbon)  والمفاعل(reactor) ذاته. 
 

           65 :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.

307نشرة براءات االختراع 19

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0001802GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26796/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8588/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                 2006/06/27    102006029790.3   
 أمريكا               2006/06/27             60/816.592     

 -3 ،كالوس هيخلر - 2،مارتن ديترلي -1:  المخترعون] 72[
 6،أنجل -كالوس يوخيم مولر  -5 ،كاثارينا كالنير -4 ،فيلهيلم روبل

 -كارل  -8، يورجن باسلر -هانس  -7 ،بيتر سشندلير -جوتز  -
 هينريخ كالبرت 

، 67056 بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،:   مالك البراءة] 73[
 لـودويجشافين، ألمانيا

 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :الدولي  التصنيف] 51[
Int. Cl.7: B32B 15/01; B01J 19/02; C07C 5/333, 
5/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0683760 A (CHEVRON CHEM CO ]US[) 29 
November 1995 
- US 6241953 B1 (KRIJGSMAN PIETER ]NL[) 05 
June 2001 
- DE 3522646 A1 (WIEDERAUF ARBEITUNG 
VON KERNBRE ]DE[) 08 January 1987 
-  US 2003/044334 A1 (KADOWAKI 
MASATAKA ]JP[ et al.) 06 March 2003 

عبد هللا الخطيب: الفاحص    
 عملية إلزالة هدرجة جزئية مستمرة حفازة بدرجة غير متماثلة لهيدروكربون واحد على األقل مراد إزالة هدرجته] 54[
مستمرة إلزالة هدرجة جزئية حفازة بدرجة غير متماثلة  (process)يتعلق االختراع الحالي بعملية  :الملخص ] 57[

(heterogeneously catalyzed partial dehydrogenation)  لعلى األقل هيدروكربون(hydrocarbon)  واحد مطلوب إزالة
في جانبها  تتكون من، (composite material)مصنوع من مادة مركبة  (reactor)في مفاعل  (dehydrogenated)هدرجته 

معينة التي، على  (elemental composition)مع تركيبة عنصرية  B، صلب (reaction chamber)المتصل مع غرفة التفاعل 
من نحاس  (intermediate layer)، سواء مباشرة أو عبر طبقة وسطية (reaction chamber)جانبها غير المواجه لغرفة المفاعل 

(copper)  أو نيكل(nickel) ، أو نحاس(copper)  ونيكل(nickel) يتم طالءه على الصلب ،A  مع تركيبة عنصرية(elemental 
composition)  معينة، وأيضا عمليات أكسدة جزئية(partial oxidations)  للهيدروجين المزال هدرجته(dehydrogenated 

hydrocarbon)  والمفاعل(reactor) ذاته. 
 

           65 :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 19 308

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 GC 0001811: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 28546/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/10/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7043/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[

 بريطانيا          17/10/2005 0521083.6     
 جوتفريد سيدلميـيـر، -2 اكيموجلو مورات، -1:  المخترعون] 72[
 دومينيك جريملر -3
،  35ليتشستراسي نوفارتيس ايه جي ،:   مالك البراءة] 73[

 ، بازل، سويسرا4056
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C07D 207/26 

 :المراجع ] 56[
- AU 699616 B1 (NOVARTIS AG) 26 October 
1995 
- WO 2005051895 A1 (NOVARTIS PHARMA 
G.M.B.H., AUSTRIA; NOVARTIS A-G) 09 June 
2005 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 وطرق تحضيرها c-8مركبات  الكتام الكتون ] 54[
جديدة تكون مفيدة في تخليق  intermediatesيتعلق االختراع بعملية جديدة وبخطوات جديدة للعملية وبمركبات وسيطة  :الملخص ] 57[

ويتعلق االختراع بعملية، من . Aliskirienمثل ألسكيرين  ،rennin inhibitorsالمركبات الفعالة صيدلياً، وخصوصاً مثبطات الرينين 
فوا في  Actوأيضاً  R4و  R3أو ملح منه، حيث  VI ، أو ملح منه، ومركب بالصيغةIIجملة عمليات أخرى، لصنع مركب بالصيغة  كما عرِّ

باستخدام مركبات عضوية فلزية ) VI(لصيغة وينتج عن التحويل اإلضافي للمركبات با .هذه المواصفة كما يتعلق االختراع بعمليات لصنعها
metallo organic compounds )VII ( المركبات الجديدة)VIII ( التي تعتبر مصادر مباشـرةdirect precursors  لتحضير

 .Aliskirienاأللسكيرين 
 

      60 :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

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

 29614/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 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 
 الفني الكمبيوتر في إطار عملية التثبيتطريقة وجهاز للتحكم في العمليات الحسابية التي تتم بمساعدة ] 54[
، بحيث تم )T(يتعلق االختراع بطريقة للتحكم في عملية حسابية تتم بمساعدة الكمبيوتر في إطار عملية التثبيت الفني  :الملخص ] 57[

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

عدة الكمبيوتر إلى تجنب التأثير النشط لتحكم المشغل التفاعلي على المشغل التفاعلي اعتمادا على الشبكة والعملية الحسابية التي تتم بمسا
جهاز للتحكم في عملية حسابية تتم بمساعدة الكمبيوتر في كما يتعلق االختراع ب. العملية الحسابية التي تتم بمساعدة الكمبيوتر، والعكس

، (C)لتفاعلي اعتمادا على الشبكة، ويتكون من جهاز عميل ، حيث تم تصميم العملية الحسابية لالستخدام ا(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 

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

الختراع بوحدة طاقة كما يتعلق ا   .والعكس(A) على البرنامج التطبيقي   (C)بحيث يتم تجنب أي تأثير فعال من جهاز العميل   (S)البيانات
 .تتبع تلك الطريقة ومثل هذا الجهاز

 
   2: عدد األشكال      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.

309نشرة براءات االختراع 19

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

 29614/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 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 
 الفني الكمبيوتر في إطار عملية التثبيتطريقة وجهاز للتحكم في العمليات الحسابية التي تتم بمساعدة ] 54[
، بحيث تم )T(يتعلق االختراع بطريقة للتحكم في عملية حسابية تتم بمساعدة الكمبيوتر في إطار عملية التثبيت الفني  :الملخص ] 57[

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

عدة الكمبيوتر إلى تجنب التأثير النشط لتحكم المشغل التفاعلي على المشغل التفاعلي اعتمادا على الشبكة والعملية الحسابية التي تتم بمسا
جهاز للتحكم في عملية حسابية تتم بمساعدة الكمبيوتر في كما يتعلق االختراع ب. العملية الحسابية التي تتم بمساعدة الكمبيوتر، والعكس

، (C)لتفاعلي اعتمادا على الشبكة، ويتكون من جهاز عميل ، حيث تم تصميم العملية الحسابية لالستخدام ا(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 

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

الختراع بوحدة طاقة كما يتعلق ا   .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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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 19 310

 

 مصححة نسخة           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[رقم األولوية     ] 31[

     
US04/12792 

 المكتب الدولي      2004/4/26

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

. وفي العملية يتم تبريد جزئي لتيار الغاز الطبيعي المراد إسالته ، ويمدد إلى ضغط متوسط ويمرر إلى عمود التقطير . 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 

ويتم ضغط تيار الغاز المتبقي من عمود التقطير إلى ضغط متوسط أعلى ، ويبرد تحت الضغط لتكثيفه . قاء الغاز الطبيعي المسالتقلل من ن
 .ثم يمدد بعد ذلك إلى ضغط منخفض لتكوين تيار الغاز الطبيعي المسال
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