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 مـقـدمـة
 

التي يصدرها مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة بنشـر " نشرة براءات االختراع"تعنى 
المنصوص عليهـا فـي نظـام بـراءات االختـراع لـدول مجلـس التعـاون والئحتـه التنفيذيـة والتـي تمثلهـا البيانـات  اراتهاإلش

والمعلومات بشأن ما طرأ على طلبات براءات االختراع وبراءات االختراع لدى المكتب خالل فتـرة النشـرة، ويـأتي هـذا 
المكتــب ليغطــي أنشــطة المكتــب المتعلقــة بالطلبــات مــن هــذه النشــرة فــي ظــل نمــو متزايــد ألعمــال ) العشــرون(العــدد 

باإلضافة إلى األنشطة التي لم يتم النشر عنهـا  ،م 30/06/2013 إلىم  01/01/2013 من والبراءات خالل الفترة
- :ويشتمل العدد على ما يلي .سابقا

 
 .الممنوحةقائمة براءات االختراع    )))111
 .الممنوحةالصفحات األولى لبراءات االختراع    )))222
 .الساقطةوبراءات االختراع قائمة طلبات براءات االختراع    )))333
 .قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة   )))444
 .التي تم تغيير ملكيتها براءات االختراع و قائمة طلبات براءات االختراع   )))555
 .قائمة طلبات براءات االختراع المسحوبة   )))666
 .اإلشعارات الصادرة    )))777
 .قائمة التصويبات    )))888

- :هذا العدد على جزء خاص بلجنة التظلمات يشتمل على ما يلي كما يشتمل
 .قائمة طلبات براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات )1
 .قائمة براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات )2
 .قائمة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات )3
 .التظلماتمنطوق قرارات لجنة  )4

 
ــتم فــي هــذا العــدد النشــر عــن  بــراءة اختــراع أصــدر المكتــب قــرارات بالموافقــة علــى منحهــا بعــد )   210 (مــنح ي

 .استيفاء شروط المنح وسداد رسوم المنح والنشر لها
بـراءات كما نود التنويه بأن المكتب قد قرر التوقف عـن النشـر الـورقي واالكتفـاء بالنشـر اإللكترونـي ألعـداد نشـرة 

 ).18(االختراع وذلك اعتباراً من العدد 
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بـــراءة اختـــراع  ) 214(التـــي تـــم النشـــر عنهـــا فـــي العـــدد الســـابق والبـــالغ عـــددها  البـــراءاتتـــم تســـليم وثـــائق  وقـــد
 .حيث لم يتقدم ذو مصلحة باالعتراض على منح أي منها ) من النظام 11المادة (ألصحابها 

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

- :على العنوان التالي
 
 
 
 

 سر لجنة التظلمات مينأ
 مكتب براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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

 1026تحويلة   966114827777+: هاتف 
 966114809768+: فاكس 

 grievance@ gccsg.org: بريد إليكتروني
 

   www.gccpo.orموقع المكتب على اإلنترنت من من هذه النشرة  الكترونيةالحصول على نسخ  يمكن       
                              

 ،،،      الموفق،و اهللا                                                  
       

 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية                                                       
  

 مكتب براءات االختراع                                   
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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 )0096611(

فاكس: 4829600 )009661(  
gccpatent@gccsg.org :البريد اإللكتروني
 www.gccpo.org  :الموقع على اإلنترنت
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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 "؛ )م  2013 يونيو( ST.9رقم " ويبو"وفقاً لمعيار  *

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

نشرة براءات االختراع20
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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

GC00022492012/12/292028/03/04 محرك يعمل بقوة النوابض ذو ذراع مقصية م ت خ/ب/10297/2008 1

عملية للتكييف المسبق لحفاز ردغي م ت خ/ب/9607/2007 2
GC00022502013/01/062027/12/03 متكامل غير محمول 

طريقة لتشكيل عداد مائي فوق صوتي م ت خ/ب/6764/2006 3
GC00022512013/01/072026/08/11 بالستيكي منخفض التكلفة 

م ت خ/ب/7378/2006 4

 heavy عملية لتحسين نوعية زيت ثقيل
 reactor باستخدام مفاعل oil

 novel يشتمل على نظام فصل جديد
 separation system

 GC00022522013/01/072026/12/11

م ت خ/ب/5132/2005 5
عملية إلعادة تدوير تركيب حفاز ردغي 

فعـّال الستخدامه في تحسين نوعية الزيت 
الثقيل 

 GC00022532013/01/072025/09/09

مضادات مستقبل مينرالوكورتيكويد وطرق م ت خ/ب/12277/2008 6
GC00022542013/01/082028/11/29 استخدامها 

م ت خ/ب/11208/2008 7
طريقة وجهاز لتحريك المكونات الزجلية 
لجهاز حفر في تشكيلة معينة من بئر إلى 

أخرى 
 GC00022552013/01/132028/06/30

مضادات مستقبالت السيكلو بيبتيد م ت خ/ب/10855/2008 8
 CXCR4 GC00022562013/01/132028/05/19

م ت خ/ب/7474/2006 9
 If توليفة جديدة من مثبط تيار العقدة

الجيبي، ومثبط انزيم تحويل االنجيوتنسين 
وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها 

 GC00022572013/01/142026/12/19

م ت خ/ب/7475/2006 10
 If توليفة جديدة من مثبط تيار العقدة
الجيبي، ومثبط الكالسيوم، وتركيبات 

صيدالنية تحتوي عليها 
 GC00022582013/01/142026/12/19

م ت خ/ب/11429/2008 11
عملية لتخليق المركب -7 ميثوكسى 

1-- نافثيل أسيتو نيترايل وإستخدامه في 
تخليق أجوميالتين 

 GC00022592013/01/142028/08/01

نظام وطريقة الجراء عمليات محاكاة في م ت خ/ب/9730/2007 12
GC00022602013/01/142027/12/11 حقل نفط 

طريقة لتحديد الموصلية الفعَّالة لتكوين م ت خ/ب/8791/2007 13
GC00022612013/01/142027/07/27 لتصحيح سجل الحث لحفرة بئر 

GC00022622013/01/142027/06/26 طرق وتصميمات الستخالص اإليثان م ت خ/ب/8609/2007 14

م ت خ/ب/11427/2008 15
مشتقات ثالثية الحلقة من N- أريل 

مخلط كربوكساميد، تحضيرها وإستخدامها 
العالجي 

 GC00022632013/01/142028/08/01

GC00022642013/01/162027/05/11 نظام أساسه غشاء وطريقة مقترنة به م ت خ/ب/8301/2007 16

14
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م ت خ/ب/13285/2005 17
حفاز ثنائي المتالوسين يـُستخدم إلنتـاج 

راتنجات غشائية لها مقاومة تمزق 
إلمندورف باتجاه اآللة جيدة 

 GC00022652013/01/202025/01/28

م ت خ/ب/9050/2007 18
رمل مطلي براتنج متعدد الطبقات 
 multi-layered resin

 coated sand
 GC00022662013/01/202027/09/10

طريقة إلدارة اإلنتاج من خزان إنتاج م ت خ/ب/11435/2008 19
GC00022672013/01/202028/08/01 هيدروكربون في الوقت الفعلي 

GC00022682013/01/202028/08/12 طريقة ونظام لتوجيه نظام حفر اتجاهي م ت خ/ب/11500/2008 20

م ت خ/ب/10837/2008 21
وحدات تالمس ممتزة ذات مسام 

متوسطة قليلة لالستخدام في عملية امتزاز 
متأرجحة 

 GC00022692013/01/202028/05/16

GC00022702013/01/202027/07/03 نظام الحصول على البيانات السزمية م ت خ/ب/8644/2007 22

مولد أشعة X مرتفع الجهد وجهاز م ت خ/ب/8855/2007 23
GC00022712013/01/202027/08/06 وطريقة مرتبطة به لتحليل تكوين بئر الزيت 

م ت خ/ب/8378/2007 24
تركيبات استحالب مجففة بالرش، وطرق 

لتحضيرها واستخداماتها في تركيبات 
موائع حفر أساسها زيت 

 GC00022722013/01/202027/05/22

عملية لتحويل شحنات ثقيلة مثل الزيوت م ت خ/ب/5589/2005 25
GC00022732013/01/202025/12/20 الخام الثقيلة وبقايا التقطير 

م ت خ/ب/5367/2005 26
طريقة وجهاز كهروصوتية لتحفيز عمليات 
نقل الكتلة من أجل إستخالص أفضل 

لآلبار 
 GC00022742013/01/202025/11/11

GC00022752013/01/262023/08/12 مستحضر إباندرونات كبير الجرعة م ت خ/ب/2850/2003 27
GC00022762013/02/092027/03/23 عملية لتحضير 1,4 - بيوتانديول م ت خ/ب/7977/2007 28

عملية لفصل جليكول بروبيلين من م ت خ/ب/7542/2006 29
GC00022772013/01/262026/12/24 تركيبات مائية 

مشتقات بنزو إميدازول جديدة مفيدة م ت خ/ب/2855/2003 30
GC00022782013/01/262023/08/18 كعوامل مضادة للتكاثر الخلوي 

م ت خ/ب/7511/2006 31

طريقة إلزالة الهيدروجين جزئيًا 
بصورة محفزة غير متجانسة بإستمرار 
لهيدروكربون واحد على األقل إلزالة 

الهيدروكربون منه 

 GC00022792013/01/262026/12/22

GC00022802013/01/262028/11/30 مشتقات أيزوكسازولو- بيريدين م ت خ/ب/12296/2008 32

مشتقات كربوكساميد كمضادات مستقبل م ت خ/ب/6939/2006 33
GC00022812013/01/262026/09/18 مسكاريني 

GC00022822013/01/262026/12/10 عملية السترداد ثاني أكسيد الكربون م ت خ/ب/7377/2006 34
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م ت خ/ب/7360/2006 35
مركبات تحتوي على كالسيوم مغطاة 
بغشاء و/أو حبيبية واستخدامها في 

تركيبات دوائية 
 GC00022832013/01/262026/12/08

برولين أميد بديل ، تحضيره واستخدامه م ت خ/ب/8322/2007 36
GC00022841950/01/012027/05/14 كدواء 

GC00022852013/01/282026/12/23 عمليات هلجنة م ت خ/ب/7526/2006 37

مضادات مستقبل دوبامين 2 سريعة م ت خ/ب/10137/2008 38
GC00022862001/01/012028/02/10 االنفصال 

عملية لتنظيف جهاز إلزالة رواسب من م ت خ/ب/5499/2005 39
 NMP عملية إلستخالص GC00022872001/01/012025/12/11

GC00022882013/02/092028/04/02 طريقة لتحضير أمينات االيثيلين م ت خ/ب/10244/2008 40
GC00022892013/01/302027/10/19 مركبات يوريا إثير ثاني أريل م ت خ/ب/9233/2007 41
GC00022902013/02/262027/08/21 تحضير عجينة حفزية لبلمرة األوليفينات م ت خ/ب/8943/2007 42

م ت خ/ب/10312/2008 43
تحضير مركبات داي هيدرو وتترا هيدرو 

أوكسازولو بيريميدينون بها استبدال 
واستخداماتها 

 GC00022911950/01/012028/03/07

GC00022922013/02/262028/07/14 عملية إلنتاج الكحوالت م ت خ/ب/11303/2008 44
GC00022932013/02/052028/09/05 منتج ماص م ت خ/ب/11671/2008 45
GC00022942013/02/052028/12/13 طريقة لتمديد عنصر أنبوبي في حفرة بئر م ت خ/ب/12351/2008 46
GC00022952013/02/052029/04/03 عملية لزيادة قدرة مصنع يوريا حالي م ت خ/ب/13205/2009 47

مواد إضافة مركزة محولة إلى كريات عالية م ت خ/ب/9080/2007 48
GC00022962013/02/262027/09/14 التركيز للبوليمرات 

طريقة الستخدام ألوان وأشكال إلجادة م ت خ/ب/4686/2005 49
GC00022972013/03/092025/05/21 قراءة القرآن الكريم 

طريقة للهدرجة االنتقائية لألسيتيلين إلى م ت خ/ب/6051/2006 50
GC00022982013/02/052026/04/04 إيثيلين 

عامل حفاز من الزيوليت معدل الفورايد م ت خ/ب/4344/2005 51
GC00022992013/02/052025/02/25 وطريقة لتحضيره 

حفاز ألكسدة الميثاكرولين وطرق الصنع م ت خ/ب/6042/2006 52
GC00023002013/02/052026/04/02 واالستخدام 

م ت خ/ب/2398/2002 53
مركبات حفازة لألكسدة األمينية 

لأللكانات واألوليفينات، وطرق صنعها 
وطرق استخدامها 

 GC00023012013/02/052022/12/17

م ت خ/ب/7798/2007 54
تركيب عديد سيلوكسان عضوي قابل 
للمعالجة وطبقة تغليف مركبة مضادة 

للتلوث 
 GC00023022013/03/022027/02/16

GC00023032013/03/022026/07/16 عملية لتحضير حامل حفاز م ت خ/ب/6588/2006 55
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GC00023042013/02/052027/10/21 صياغات رغوية معدلة لالستجابة المناعية م ت خ/ب/9317/2007 56

م ت خ/ب/6072/2006 57
عامل حفاز ألكسدة خليط من 

األلدهيدات إلى حمض الميثاكريلك 
وطرق التنفيذ واالستعمال 

 GC00023052013/02/052026/04/07

مشتقات تتراهيدروجوينولين لمعالجة م ت خ/ب/11872/2008 58
GC00023062001/01/012028/10/10 اضطرابات الكرب التالى للرضح 

جهاز قابل للضبط للتحكم فى تدفق م ت خ/ب/11974/2008 59
GC00023072013/02/052028/10/18 الموائع واستشعار الماء وطريقة استخدامه 

م ت خ/ب/6598/2006 60

طريقة إلنتاج مقطرات متوسطة عن طريق 
تلقيم التشقق المائي والتحويل إلى ايزومير 
مائي من عملية فيشر - تروبش باستخدام 

مهاد حماية متعدد الوظائف 

 GC00023082013/02/052026/07/17

عملية تقطير هدام مجمعة من أجل إنتاج م ت خ/ب/10475/2008 61
GC00023092013/02/052028/04/02 الميثانول 

عملية مثيلة الطولوين بواسطة إنتقائية م ت خ/ب/6247/2006 62
GC00023102013/02/052026/05/12 متزايدة للميثانول 

GC00023112013/02/052026/02/13 عملية إلنتاج اإليثيلين م ت خ/ب/5813/2006 63

م ت خ/ب/5814/2006 64
عوامل حفازة من أكاسيد فلزية مخلطة 

إلنتاج الدهيدات غير مشبعة من 
األوليفينات 

 GC00023122013/02/052026/02/13

م ت خ/ب/5612/2005 65
عامل حفاز زيوليتي ذا نسبة مضبطة 

من غير عنصر معالج ، وعملية محسنة 
لمعالجة نواتج التغذية الهيدروكربونية 

 GC00023132013/02/052025/12/23

م ت خ/ب/10523/2008 66
طريقة تصنيع مباشرة ومستمرة ألجسام 

مقبولة من البوليستر ذات نسبة منخفضة 
من االسيتالدهيد 

 GC00023142013/03/022028/04/04

GC00023152013/02/052028/12/13 مشتقات أمينو بيرازول م ت خ/ب/12379/2008 67
GC00023161950/01/012029/04/12 مشتقات بنزيميدازول م ت خ/ب/13261/2009 68

مركبات البينزوايميدازول مزدوجة التأثير م ت خ/ب/10974/2008 69
GC00023172013/02/052028/06/06 المضادة الرتفاع ضغط الدم 

طريقة لتوفير البرودة لمرحلة فصل م ت خ/ب/7749/2007 70
GC00023182013/02/052027/02/09 منخفضة الحرارة في وحدة إنتاج األوليفين 

مادة الصقة من البولي بروبيلين PP عالية م ت خ/ب/9300/2007 71
GC00023192013/03/022027/10/19 درجة الحرارة 

GC00023202013/02/052027/08/13 كثافة تكوين النيوترون المنبض م ت خ/ب/8887/2007 72
GC00023212013/02/052027/04/06 مقياس تدرج الجاذبية م ت خ/ب/8091/2007 73
GC00023222013/02/052027/04/06 مقياس تدرج الجاذبية م ت خ/ب/8089/2007 74
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م ت خ/ب/6351/2006 75

تركيب حفاز بدون االنتيمون و 
المولبيدنيوم لالكسدة في وجود االمونيا 
لاللكانات ، عملية لتصنيعه و عملية 

الستخدامه 

 GC00023232013/02/052026/06/02

عملية إلنتاج نواتج تم إدخال مجموعة م ت خ/ب/5473/2005 76
GC00023242001/01/012025/12/06 الكربونيل إليها 

GC00023252013/02/062027/12/07 عملية لتحضير اليوريا م ت خ/ب/9652/2007 77
GC00023262013/02/062027/09/24 عصب شبكي مفرد ذو عروة مقواة م ت خ/ب/9145/2007 78

م ت خ/ب/5104/2005 79
عملية لتغيير األنودات في خلية 

إلكتروليتية إلنتاج األلومنيوم تتضمن ضبط 
موضع األنود وجهاز لتنفيذ هذه العملية 

 GC00023272013/02/262025/09/02

م ت خ/ب/7687/2007 80
تحديث سريع لنماذج إنتاج حقول النفط 
والغاز باستخدام أجهزة محاكاة فيزيائية 

ونائبة 
 GC00023282013/02/102027/01/28

استخالص NGL متكامل في إنتاج غاز م ت خ/ب/8730/2007 81
GC00023292013/02/102027/07/17 طبيعي مسال 

GC00023301950/01/012027/08/10 حاجز أمني م ت خ/ب/8870/2007 82
GC00023312013/02/102028/03/25 فاصل مائع متضمن هيكل مركزي م ت خ/ب/10458/2008 83

تراكيب منخفضة اإلرغاء لمعالجة غاز م ت خ/ب/8079/2007 84
GC00023322013/03/112027/04/06 واستخداماتها 

GC00023332013/02/172025/07/19 عملية لتحضير جرمانيوم- زيوليت م ت خ/ب/4921/2005 85

أغشيةSAPO-34 عالية التدفق م ت خ/ب/8318/2007 86
 CO2/CH4 واالنتقائية لفصل GC00023342013/02/172027/05/14

عملية لتحويل ألكانات غازية إلى م ت خ/ب/7076/2006 87
GC00023352013/02/172026/10/27 اوليفينات و هيدروكربونات سائلة 

م ت خ/ب/8575/2007 88
طريقة إلنتاج تيار ناتج تقطير من تيار ماء 
يحتوي على مادة صلبة مذابة واحدة على 

األقل 
 GC00023362013/02/172027/06/23

تحضير جسيمات فوسفات ألومنيوم أو م ت خ/ب/8903/2007 89
GC00023372013/02/172027/08/14 بولي فوسفات ألومنيوم 

وحدة رفع الزيت الصناعي باستخدام م ت خ/ب/14764/2009 90
GC00023382013/02/182029/12/04 سيور ماصة 

91 GC 2010-17266 عملية إلزالة المكونات القابلة للتكثف
GC00023392013/02/182030/12/07 من مائع 

طريقة لعالج المرضى بواسطة لقاح م ت خ/ب/6506/2006 92
 MUC-1 جليكوبروتيني ميوسيني GC00023402013/02/262026/06/27

أجسام مضادة بشرية وحيدة النسيلة م ت خ/ب/6864/2006 93
GC00023412013/02/262026/09/05 إلنزيم كيناز 1- شبيه بمستقبل أكتيفين 
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GC00023422013/03/052025/11/27 تركيبات أكسيد الكوبالت م ت خ/ب/5440/2005 94

طرق وتركيبات الستهداف بولي م ت خ/ب/7415/2006 95
GC00023432013/03/052026/12/15 يوبيكويتين 

مركبات بولي أمين الحلقية المعاقة م ت خ/ب/6713/2006 96
GC00023442013/03/052026/08/01 وأمالحها لعملية تنظيف غاز الحمض 

م ت خ/ب/6714/2006 97

تركيبة مادة ماصة تحتوي على جزيئات 
بها أمين معاق وتركيبات سلفونات أو 

فوسفونات او كربوكسيالت معدنية لعملية 
شطف غاز حمضي 

 GC00023452013/03/052026/08/01

GC00023462013/03/052027/03/13 أغشية بوليمر م ت خ/ب/7925/2007 98
GC00023472013/03/052027/01/08 نظام محفز م ت خ/ب/7580/2007 99

عملية لتحضير كربونات ألكيلين و/ أو م ت خ/ب/13499/2009 100
GC00023482013/03/052029/05/15 ألكيلين جليكول 

مجمع هواء مزود بغشاء للتبادل األيوني م ت خ/ب/9020/2007 101
GC00023492013/03/132027/09/07 موظفا المتصاص CO2 في البيئة 

تركيبات تحتوى على سيليكون عضوي م ت خ/ب/3280/2004 102
GC00023502013/03/132024/03/09 لتحسين انتاج الهيدروكربون 

اإلستحواذ على بيانات زلزالية سيزمية م ت خ/ب/11243/2008 103
GC00023512013/03/132028/07/05 كفوءة مع فصل التيار 

شمسية سيارات متعددة االشكال م ت خ/ب/3260/2004 104
GC00023522013/03/232024/02/28 واالحجام 

تركيبة متعددة األشكال لألشرطة، م ت خ/ب/5388/2005 105
GC00023532013/02/242025/11/15 واأللياف، والفتائل 

مشتقات ببرازينيل- مقنطر 1-- ألكانون م ت خ/ب/13689/2009 106
 p75 جديدة وإستخدامها كمثبطات GC00023542013/02/242029/06/12

م ت خ/ب/12263/2008 107
 --5Hمشتقات 6، -7 ثانى هيدرو
إميدازو- ]1، -2 ألفا[ إيميدازول3--

حمض كربوكسيلى أميدات 
 GC00023552013/04/102028/11/28

GC00023562013/04/162028/05/20 نظام لالطفاء في المركبات م ت خ/ب/10867/2008 108

حوض أمواج مزود بامتداد مولد موجات م ت خ/ب/11014/2008 109
GC00023572013/04/282028/06/10 ِشعبية متحركة وتيار معاكس 

م ت خ/ب/7101/2006 110

تكوين اوليجوميرات من مركبات اولفينية 
في وجود محفز لتكوين اوليجوميرات , 
ومنشط محفز يتضمن مجموعة عضوية 

معالجة بالهالوجين 

 GC00023582013/05/072026/10/27

GC00023592013/05/072026/11/17 طريقة وجهاز للتحليل الطيفي م ت خ/ب/7234/2006 111

عملية لتحضير احماض كربوكسيلية و/او م ت خ/ب/8119/2007 112
GC00023602013/05/072027/04/10 مشتقات منها 
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زيوت تزليق أساسية وتركيبات مزلقة وطرق م ت خ/ب/10186/2008 113
GC00023612013/05/072028/02/17 لتحضيرها 

GC00023622013/05/122027/03/18 عملية إلنتاج حمض أسيتيك م ت خ/ب/7943/2007 114
GC00023632013/05/112022/03/22 عملية تحبيب بحوض سائل م ت خ/ب/1917/2002 115

زيت برافين مشتق بطريقة تخليقية م ت خ/ب/5605/2005 116
GC00023642013/05/112025/12/23 ويستخدم ألغراض اإلضاءة والتسخين 

طريقة للتحكم في درجة حرارة التفاعالت م ت خ/ب/7447/2006 117
GC00023652013/05/112026/12/17 الكيميائية الطاردة للحرارة 

مشتقات -7 ألكاينيل-8.1-نفثايريدون، م ت خ/ب/11041/2008 118
GC00023662001/01/012028/06/13 والتحضيرات منه واإلستخدام العالجى منه 

GC00023672013/05/152027/04/13 محفزات اساسها الكروم م ت خ/ب/8135/2007 119

م ت خ/ب/12000/2008 120

حماية خط تدفق رأس بئر  ونظام اختبار 
باستخدام وحدة تحكم في سرعة مضخة 
كهربائية مغمورة وصمام فاصل يستخدم 

عند الطوارئ 

 GC00023682013/05/152028/10/21

م ت خ/ب/9817/2007 121
مجموعة تحكم لدعم محطات الدخول 
من خالل باب وحدة الفيديو بوسيلة 

تثبيت مخفية 
 GC00023692001/01/012027/12/28

م ت خ/ب/11462/2008 122
مشتقات لكحوالت -1 فينيل 

2--بيريدينيل ألكيل كمثبطات النزيم 
فوسفو داي ستيريز 

 GC00023702013/05/152028/08/05

م ت خ/ب/14283/2009 123

أمالح -N-]6سيس2-، -6ثاني ميثيل 
مورفولين4--يل بيريدين3--يل[-

ميثيل4-’-ثالث فلورو ميثوكسي ]1، 
1’-ثاني فنيٍل[3--كربوكساميد 

 GC00023711950/01/012029/09/12

GC00023722013/05/182026/07/24 طرق وتشكيالت الستخالص NGL م ت خ/ب/6647/2006 124
GC00023732013/05/182028/08/02 عملية إلنتاج البوليمرات الثالثية للبروبيلين م ت خ/ب/11445/2008 125
GC00023742013/05/182028/10/31 تحديد الكثافة لقياس تدفق مائع م ت خ/ب/12072/2008 126

م ت خ/ب/10382/2008 127
بلمرة مضبوطة التبعثر أليزوأولفين 

باستخدام مركبات لتكوين الشكل البلوري 
المتعدد 

 GC00023752013/05/202028/03/18

م ت خ/ب/12278/2008 128

عملية لتخليق ربيطات من نوع 1، 
-1ثنائي فنيل1---3بنتاديينيل حلقي 
يحمل بدائل1--2، -7ثنائي-ثث-

بيوتيل-فلورينيل 9 ميثان في وعاء واحد 

 GC00023762013/05/252028/11/29

إزالة ضجيج الموجة السطحية من م ت خ/ب/14089/2009 129
GC00023772013/05/252029/08/08 البيانات الزلزالية 
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م ت خ/ب/12257/2008 130

طريقة تستخدم للكشف عن شـدخ 
مكمنـي وطبقات متقاطعـة باستخدام 
قياسات تباين خواص مقاومية ثالثية 

المحاور/ متعددة المكونات 

 GC00023782013/05/252028/11/25

تراكيب حفازات متالوسينية مرتبطة بشكل م ت خ/ب/12561/2008 131
GC00023792013/05/272028/12/26 دقيق ومنتجاتها البوليمرية 

GC00023802013/05/272028/12/16 نموذج استجابة أداة ألشعة غاما م ت خ/ب/12427/2008 132

طريقة إعادة تدوير مباشرة للتجزئة م ت خ/ب/3019/2003 133
GC00023812013/05/272023/11/07 بإستعمال عمود دوار 

مركبات كينولين - كربوكساميد جديدة م ت خ/ب/4516/2005 134
 5-HT4 مقاومة لمستقبل GC00023822013/05/272025/04/05

جهاز لتقديم اضافة مواد الى داخل حيز م ت خ/ب/6466/2006 135
GC00023832013/05/272026/06/20 التفاعل 

عملية تحضير حمض كربوكسيليك متعدد م ت خ/ب/9656/2007 136
GC00023842013/05/272027/12/08 أروماتى عن طريق أكسدة طور سائل 

GC00023852001/01/012028/02/12 مثبطات االلتهاب الكبدى فيرس سى م ت خ/ب/10163/2008 137

األسيتوفين Acetophenones م ت خ/ب/11091/2008 138
GC00023862001/01/012028/06/20 المستبدل مفيد فى العالج 

م ت خ/ب/12599/2009 139

عملية مطورة من تصنيع 
 FISCHER-TROPSCH
بالتحكم فى الضغط الجزئى للماء فى 

منطقة التفاعل 

 GC00023872013/05/272029/01/02

شكل بلورى من ألكوكسى إميدازول1--م ت خ/ب/14368/2009 140
GC00023881950/01/012029/09/27 يل ميثيل باى فينيل حمض كربوكسيليك 

تخليق مركبات من إسترات وأحماض م ت خ/ب/4899/2005 141
GC00023892013/05/282025/07/11 البورونيك 

GC00023902013/05/282027/04/13 معقدات فلزيه م ت خ/ب/8136/2007 142
GC00023912013/05/272028/09/05 أنظمة صمام هيدروليكي أسفل الحفرة م ت خ/ب/11663/2008 143
GC00023922013/05/272026/07/30 عملية نزع هيدروجين محسنة م ت خ/ب/6695/2006 144
GC00023932013/05/272021/04/13 مكونات وطرق لالستخدام مع المتفجرات م ت خ/ب/1285/2001 145

م ت خ/ب/2835/2003 146
طريقة للكشف عن الهيدروكربونات 

بمقارنة استجابة الرنين النووي المغناطيسي 
عند أعماق مختلفة للبحث 

 GC00023942013/05/272023/08/09

GC00023952013/05/272024/12/14 معلقات مائية من سيكليسونيد للترذيذ م ت خ/ب/4097/2004 147

تثبيط إنتاج الكبريتيد من أصل حيوي م ت خ/ب/4580/2005 148
GC00023962013/05/272025/04/24 بواسطة توليفة مبيد حيوي ومثبط أيضي 
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م ت خ/ب/8432/2007 149
نظام وطريقة لتقليل فجوة ثقب الحفر 

الخاص بأجهزة استشعار الختبار تكوين 
التجويف السفلي 

 GC00023971950/01/012027/06/01

م ت خ/ب/12123/2008 150

عملية وجهاز إلزالة قطع الوصل الُكمية 
من رجل مصعد، وبالذات المصاعد التي 

تستخدم إلنتاج األلومينيوم عن طريق 
التحليل الكهربي الناري 

 GC00023982013/05/272028/11/10

تحديد عوامل التصويب التي تمثل تأثيرات م ت خ/ب/11863/2008 151
GC00023992013/05/272028/10/10 األجزاء المختلفة لهيكل بطانة 

م ت خ/ب/12696/2009 152

مشتقات من إندول -2 كربوكساميدات 
وأزا إندول2--كربوكساميدات مستبدلة 

مع مجموعة سيالنيل، تحضيرها 
واستخدامها العالجي 

 GC00024002001/01/012029/01/20

مادة مازة إلزالة الزئبق، طريقة إلنتاجها، م ت خ/ب/9696/2007 153
GC00024012013/05/292027/12/10 وطريقة إلزالة الزئبق باالمتزاز 

إعادة إنتاج حفاز زيوليت بالتين - م ت خ/ب/9440/2007 154
GC00024022013/06/022027/11/09 جرمانيوم 

نظام محفز وعملية إلنتاج بولى إيثيلين فى م ت خ/ب/13004/2009 155
GC00024032013/06/022029/03/09 وجود هذا النظام المحفز 

GC00024042013/06/022027/03/30 طريقة لتحضير حفاز سيليل كرومات م ت خ/ب/8025/2007 156

م ت خ/ب/8420/2007 157
طريقة للتشغيل اآللي تبادلي الفعل 

لتشكيل صدوع حيث يتضمن ذلك طريقة 
لالستشعار الذكي بين الصدوع 

 GC00024052013/06/022027/05/29

رؤية منطقة تتنامى في أحجام فوكسل م ت خ/ب/13156/2009 158
GC00024062013/06/022029/03/27 ثالثية األبعاد 

طريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون م ت خ/ب/5239/2005 159
GC00024072013/06/022025/10/04 من غاز 

GC00024082013/06/022025/12/09 عملية لنزع الماء من الغازات م ت خ/ب/5494/2005 160

م ت خ/ب/9427/2007 161

جهاز إمداد بوسط تسخين ، جهاز 
متكامل لتوليد طاقة كهربية مشترك مع 

دورة طاقة شمسية مركبة و طريقة للتحكم 
في هذه األجهزة . 

 GC00024092013/06/022027/11/06

GC00024102013/06/022026/01/17 عملية لتحضير الفينول م ت خ/ب/5696/2006 162

تركيب حفاز من غربال جزيئي، إنتاجه م ت خ/ب/3094/2003 163
GC00024112013/06/032023/12/15 واستخدامه في عمليات تحويـل 

م ت خ/ب/6596/2006 164
طريقـة لتنقيـة هيـدروكربـونـات 

hydrocarbons وتجديـد مواد مازة 
adsorbents مستخدمة فيها 

 GC00024122013/06/032026/07/17
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GC00024132013/06/052025/08/02 عملية إسالة غاز طبيعي م ت خ/ب/4985/2005 165
GC00024142013/06/082028/03/28 تركيبات وفتيالت راتنجية م ت خ/ب/10480/2008 166
GC00024152013/06/082027/01/14 نظام كمبيوتر داخل مركبة م ت خ/ب/7606/2007 167

م ت خ/ب/8859/2007 168
الفحص باألشعة السينية بالتصوير 
باإلرسال المتزامن والقريب لألشعة 

وبالتشتت المرتد لألشعة 
 GC00024162013/06/082027/08/07

فحص باالشعة السينية مبني على كشف م ت خ/ب/7098/2006 169
GC00024172013/06/082026/10/27 تشتت االشعة 

جهاز وطريقة لمراقبة مالطات إلعادة م ت خ/ب/6683/2006 170
GC00024182013/06/082026/07/28 الحقن بالنفايات 

م ت خ/ب/5703/2006 171
اإلندماج المستقر والصامد تجاه التحول 
المائي والتحلل الحراري المائي أو التغير 

في سلوك التبليل للتكوين 
 GC00024192013/06/082026/01/20

GC00024202013/05/052026/10/29 تحقيق استقامة لهب في فرن م ت خ/ب/7131/2006 172

م ت خ/ب/6193/2006 173

 crystalline form شكل بلوري
لـِ -1كلوروD- --4-غلوكوبيرانوزيل 

S[2--1-4-رباعي هيدروفورانيلوكسي 
1-chloro-4-?- 3بنزيل[-بنزين-
D-glucopyranos-1-yl-2-
]4-S-tetrahydrofuran-3-
 ،yloxy-benzyl[-benzene
طـريقة لتحضيـره واسـتخدامه في تحضيـر 

 me أدويـة

 GC00024212001/01/012026/04/30

م ت خ/ب/7157/2006 174
جهاز وطريقة لتثبيت المواد الصلبة 

الحيوية bio-solids بتقنيات غير 
كيميائية 

 GC00024222013/06/092026/11/03

عملية بلمرة تجرى في محلول إلنتاج م ت خ/ب/8185/2007 175
GC00024232013/06/092027/04/20 متعدد بروبيلين 

خالئط شبيهة للسيكلوسبورين م ت خ/ب/2278/2002 176
GC00024242013/06/092022/10/18 واستخدامها كعوامل معدلة للمناعة 

إسترات فى الموضع 20 من مركبات م ت خ/ب/2951/2003 177
GC00024252013/06/092023/10/04 كامبتوثيسين 

GC00024262013/06/152027/10/02 طريقة ووسيلة الستخالص النفط م ت خ/ب/9221/2007 178

جهاز عرض صورة مرئية وطريقة الستخدام م ت خ/ب/10786/2008 179
GC00024272013/06/152028/05/09 الجهاز لتشكيل صورة مطلوبة 

GC00024282013/06/152023/11/29 إزالة مركبات كبريت من تيارات غازية م ت خ/ب/3051/2003 180
GC00024292013/06/152025/08/30 بوليمرات البولي استر منخفضة االنصهار م ت خ/ب/5092/2005 181
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GC00024302013/06/152025/08/30 جسيمات بوليمر بوليستر كروية الشكل م ت خ/ب/5093/2005 182

نظام تنقية بروتين تسلسلي باستخدام م ت خ/ب/5061/2005 183
GC00024312013/06/152025/08/19 الفصل الكروماتوجرافي اآللف 

GC00024322013/06/162025/07/08 معالجة غاز طبيعي مسال م ت خ/ب/4886/2005 184

نظام وطريقة لقياس تيار كهربي في خط م ت خ/ب/4901/2005 185
GC00024332013/06/162025/07/11 أنابيب 

عملية حفزية لتحويل المونومرات م ت خ/ب/7242/2006 186
GC00024342013/06/162026/11/19 األوليفينية إلى أوليجومرات 

GC00024352013/06/162026/05/12 إزالة ثاني اكسيد الكربون من تيار غاز م ت خ/ب/6241/2006 187
GC00024362013/06/162026/02/14 مصنع وطريقة إلسالة الغاز الطبيعي م ت خ/ب/5822/2006 188
GC00024372013/06/162026/02/14 وحدة وطريقة إلسالة الغاز الطبيعي م ت خ/ب/5821/2006 189
GC00024382013/06/162028/11/25 محفز به تركيب حامل م ت خ/ب/12234/2008 190
GC00024392013/06/162027/01/22 تكامل حراري م ت خ/ب/7653/2007 191

التسخين التتابعي لطبقات متعددة في م ت خ/ب/8195/2007 192
GC00024402013/06/162027/04/20 تكوين يحتوي على هيدروكربون 

GC00024412013/06/162027/09/04 عملية لتحضير الكيلين جاليكول م ت خ/ب/9013/2007 193

عملية إلدخال مجموعة إيبوكسي في م ت خ/ب/10082/2003 194
GC00024422013/06/162023/06/24 أوليفين 

GC00024432013/06/162022/08/20 طريقة لتحضير هيدروكربونات م ت خ/ب/2186/2002 195

تركيبات مشتملة على فلوروأوليفينات و م ت خ/ب/8177/2007 196
GC00024442013/06/172027/04/17 استعماالتها 

GC00024452013/06/172028/10/10 جهاز وطريقة لمراقبة جهاز صيانه م ت خ/ب/11841/2008 197

مركب ببتيد بفاعلية حيوية، تحضيره م ت خ/ب/8797/2007 198
GC00024462013/06/172027/07/28 وتطبيقاته 

تصريف خزان نفط ثقيل عبر حفرة بئر م ت خ/ب/11413/2008 199
GC00024472013/06/182028/07/29 أفقية 

GC00024482013/06/182027/11/19 عملية لتحضير تترا ميثيل جليكوليد م ت خ/ب/9526/2007 200
GC00024492013/06/242028/04/08 طريقة لصنع مشتقات حمض النورامينيك م ت خ/ب/10549/2008 201
GC00024502013/06/242028/11/29 نظام مصعد وعملية تحكم به م ت خ/ب/12279/2008 202
GC00024512013/06/242024/05/24 مشتقات كينازولين م ت خ/ب/3493/2004 203
GC00024522001/01/012028/11/10 مثبطات ENT1 ناقل نكلوسيد متوازن م ت خ/ب/12122/2008 204

مشتقات أمينو الكيل إندوليل مستبدلة م ت خ/ب/4942/2005 205
GC00024532013/06/242025/07/24 كمثبطات جديدة لهستون دياستيالز 
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تراكيب من متعدد إثيلين، طريقة إلنتاجها، م ت خ/ب/12743/2009 206
GC00024542013/06/262029/01/27 مواد مصنوعة منها، وطريقة لصنعها 

عملية لتعبئة محفز في مفاعل مناسب م ت خ/ب/8638/2004 207
GC00024552013/06/262024/09/17 إلجراء تفاعالت في أطوار متغايرة 

م ت خ/ب/10940/2008 208
عملية لتحضير محلول من أمالح 

ثنائي الحمض diacid/ثنائي األمين 
 diamine

 GC00024562013/07/012028/06/01

م ت خ/ب/3245/2004 209
أحماض دهنية متوسطة طول السلسلة، 
جليسريداتها ونظائرها بصفتها محفزات 

إلنتاج أسالف الخاليا الحمراء 
 GC00024572013/07/012024/02/22

م ت خ/ب/6168/2006 210

راتنج ماص للماء من حمض بولي 
أكريليك ملح منه، وعملية إنتاجه، 

واستخدام حمض األكريليك في البلمرة 
إلنتاج راتنج ماص للماء 

 GC00024582009/12/282026/04/25
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 2008/10297/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
- صالح محمد علي الغامدي :  المخترع] 72[
حي سعودي،  -صالح محمد علي الغامدي :  مالك البراءة] 73[

 السعودية المملكة العربية ، الخرج،11942الفيصلية، 
 
 
 
  

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F03G 7/10 

 :المراجع ] 56[
- KR 20030046371 A (KIM JAE SUNG ]KR[) 12 
June 2003  
- EP 0589122 A1 (HAROUTOUN 
KARRAMANOUKIAN ]SY[) 30 March 1994  
- EP 0498136 A1 (KARRAMANOUKIAN 
HAROUTOUN ]SY[) 12 AUGUST 1992 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 محرك يعمل بقوة النوابض ذو ذراع مقصية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز ميكانيكي يعمل كمحرك عن طريق قوة حركة نابضين على االقل وذلك بمضاعفة قوة النابض عن  :الملخص ] 57[

والتي تنقل قوة النابض إلى عمود مثبت في أحد طرفي الذراع ويقوم بنقل الحركة إلى خارج الجهاز وفي نفس ) عتلة ( طريق ذراعين على االقل 
اقة عند التوقف الستخدامها مرة أخرى عند تشغيل الجهاز وال يحتاج إلى أي نوع من أنواع الوقود أو الكهرباء ويكتفي بطاقة الوقت يقوم بتخزين ط

 .النوابض 
 

 5: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002250GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44343/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9607/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2006/12/06        11/567.652       
 رينولدز. بروس إي -2 ،أكسل برايت -1:  المخترعون] 72[
ماركت  555، . انك. ايه.اس.شيفرون يو:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،94105كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو، ستريت
 االمريكية

 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10G 47/02, 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005006283 A1 (CHEVRON U.S.A.  INC)  13 
January 2005  
- US 2006058175 A1 (CHEVRON U.S.A.  INC) 16 
March 2006 
- US 2004256286 A1 (MILLER, J. STEPHEN et 
al.) 23 December 2004 
- US 4721606 A (UNION OIL COMPANY OF 
CALIFORNIA)  26 January 1988 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية للتكييف المسبق لحفاز ردغي متكامل غير محمول] 54[
، تتضمن إجراء تكييف slurry hydroprocessingيتعلق االختراع الراهن بعملية للمعالجة الهيدروجينية الردغية  :الملخص ] 57[

من أجل تحسين فعاليته في وحدات المعالجة الهيدروجينية لمتخلفات  slurry catalystلحفاز ردغي  preconditioningمسبق 
ارته، ويؤدي التكييف المسبق للحفاز الردغي إلى رفع درجة حر .vacuum residuum hydroprocessing unitsالتقطير الخوائي 

 مما يقلل من تكدس ردغة الحفاز عند دخولها إلى مفاعل المعالجة الهيدروجينية
 

 1: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002251GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43883/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               2005/08/13       0516754.9           
- سيمون جون رودز :  المخترع] 72[
روز بيزنيس ، يونايتد بي، فلونيتيكس ليمتد:  مالك البراءة] 73[

المملكة ، إن دي  3 7سي إل ، بيركشاير، مارلو بوتوم، إستيت
 المتحدة

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01F 1/66, 15/00, 15/14, 15/18, 1/66,15/00 

 :المراجع ] 56[
 - EP 1482284 A (KEYENCE CO LTD ]JP[) 01 
December 2004 
- DE 29621964 U1 (HYDROMETER GMBH 
]DE[) 20 March 1997 
 

 
 ديابراهيم العبو: الفاحص 

  منخفض التكلفة plastic ultrasonic water meter طريقة لتشكيل عداد مائي فوق صوتي بالستيكي] 54[
ذات طرفيـن،  pipeيتألف من ماسورة  ultrasonic flow meterيتعلق االختراع الراهن بعداد تدفق فوق صوتي   :الملخص ] 57[

يحتوي على مجموعة الدارات اإللكترونية، نطاق  first enclosureنطاق أول  ،electronic circuitryمجموعـة دارات إلكتـرونية 
الت فوق الصوتية  second enclosureثاٍن  تتصل بسطح  ultrasonic transducersيحتوي على الماسورة، ومجموعة من المحوِّ

. ، بينما النطاق الثاني ال يكون سدوداً للماءwatertightويكون النطاق األول سدوداً للماء . خارجي للماسورة الموجودة في النطاق الثاني
ل مغطى بغطاء خاص محكم السد لعدم دخول الماء وموصوالً بمجموعة الدارات . ويبرز طرفا الماسورة من النطاق الثاني ويكون كل محوِّ

 .wiresاإللكترونية بواسطة زوج خاص من األسالك 
 

 5: األشكال عدد          7 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002251GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43883/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               2005/08/13       0516754.9           
- سيمون جون رودز :  المخترع] 72[
روز بيزنيس ، يونايتد بي، فلونيتيكس ليمتد:  مالك البراءة] 73[

المملكة ، إن دي  3 7سي إل ، بيركشاير، مارلو بوتوم، إستيت
 المتحدة

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01F 1/66, 15/00, 15/14, 15/18, 1/66,15/00 

 :المراجع ] 56[
 - EP 1482284 A (KEYENCE CO LTD ]JP[) 01 
December 2004 
- DE 29621964 U1 (HYDROMETER GMBH 
]DE[) 20 March 1997 

 
 

 ديابراهيم العبو: الفاحص 
  منخفض التكلفة plastic ultrasonic water meter طريقة لتشكيل عداد مائي فوق صوتي بالستيكي] 54[
ذات طرفيـن،  pipeيتألف من ماسورة  ultrasonic flow meterيتعلق االختراع الراهن بعداد تدفق فوق صوتي   :الملخص ] 57[

يحتوي على مجموعة الدارات اإللكترونية، نطاق  first enclosureنطاق أول  ،electronic circuitryمجموعـة دارات إلكتـرونية 
الت فوق الصوتية  second enclosureثاٍن  تتصل بسطح  ultrasonic transducersيحتوي على الماسورة، ومجموعة من المحوِّ

. ، بينما النطاق الثاني ال يكون سدوداً للماءwatertightويكون النطاق األول سدوداً للماء . خارجي للماسورة الموجودة في النطاق الثاني
ل مغطى بغطاء خاص محكم السد لعدم دخول الماء وموصوالً بمجموعة الدارات . ويبرز طرفا الماسورة من النطاق الثاني ويكون كل محوِّ

 .wiresاإللكترونية بواسطة زوج خاص من األسالك 
 

 5: األشكال عدد          7 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 ]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[ 
 0002252GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44345/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7378/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2005/12/16     11/303.427        
          ،داروش فارشيد -2 ،جيمس مورفي -1: المخترعون] 72[

 بروس رينولدز  -3                         
ماركت  555، . انك. ايه.اس.شيفرون يو:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  ،94105كاليفورنيا ، فرانسيسكوسان ، ستريت
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10G 45/00, 65/02, 69/02, 65/00, 69/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2001/0027936 A1 (MOREL et al.) 11 October 
2001 
- US 2005/0241991 A1 (LOTEE et al.) 03 
November 2005  
- US 5484755 A (LOPEZ,J) 16 January 1996  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 novel separationيشتمل على نظام فصل جديد  reactorباستخدام مفاعل  heavy oilعملية لتحسين نوعية زيت ثقيل ] 54[

system 
تفاعل جديد يجرى في طور ردغي للتحويل الهيدروجيني الكامل لمادة متخلفة حيث يسمح يتعلق هذا االختراع بنظام  :الملخص ] 57[

 .بتدوير الحفاز، الزيت الذي لم يتحول، الهيدروجين والزيت المتحول في صورة مزيج متواصل خالل المفاعل بأكمله بدون حجز هذا المزيج
عالت المتعددة لفصل الزيت المتحول والهيدروجين فقط في منتج بخاري مع ويتم فصل هذا المزيج داخلياً باستخدام مفاعل واحد من المفا

ثم يتم تحويل جزء من الزيت  .السماح للزيت غير المتحول والحفاز الردغي بأن يواصال تدفقهما في المفاعل الالحق التالي كمنتج سائل
ن مرة أخرى مزيجاً من الزيت الذي لم يتحول،  الذي لم يتحول إلى هيدروكربونات منخفضة درجة الغليان في المفاعل التالي مما يكوِّ

 .ويمكن حدوث معالجة هيدروجينية إضافية في مفاعالت أخرى مما يحول الزيت بالكامل .الهيدروجين، الزيت المتحول والحفاز الردغي
لذي يمكن إعادة تدويره مباشرة إلى وبدالً من ذلك يمكن تحويل الزيت بشكل جزئي وهذا يترك حفاز مركز في الزيت الذي لم يتحول وا

 المفاعل األول
 

 1: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 براءة اختراع ]12[
 0002253GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44024/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5132/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2004/09/10      10/938,438           
 كايدونج تشين  -2 ،جولي تشابوت -1:  المخترعون] 72[
ماركت ستريت  555، .انك. ايه.اس.شيفرون يو:  براءةمالك ال] 73[
 االمريكيةالواليات المتحدة ، 94105، كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10G 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5298152(KRAMER) 29 March 1994 

 
 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية إلعادة تدوير تركيب حفاز ردغي فعـّال الستخدامه في تحسين نوعية الزيت الثقيل] 54[
في تحسين نوعية   slurry catalyst composition يتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم تراكيب حفازات  ردغية   :الملخص ] 57[

ونسب مرتفعة من متخلفات   carbon إلى الكربون    hydrogenبنسب منخفضة من الهيدروجين   heavy oils الزيوت الثقيلة 
وفلز   ,sulfurكبريت  ,nitrogen نيتروجين  ,asphaltene ضافة إلى نسب مرتفعة من األسفلتين باإل carbon residues كربونية 
metal. 

 
 1: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002253GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44024/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5132/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2004/09/10      10/938,438           
 كايدونج تشين  -2 ،جولي تشابوت -1:  المخترعون] 72[
ماركت ستريت  555، .انك. ايه.اس.شيفرون يو:  براءةمالك ال] 73[
 االمريكيةالواليات المتحدة ، 94105، كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10G 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5298152(KRAMER) 29 March 1994 

 
 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية إلعادة تدوير تركيب حفاز ردغي فعـّال الستخدامه في تحسين نوعية الزيت الثقيل] 54[
في تحسين نوعية   slurry catalyst composition يتعلق االختراع الراهن بعملية تستخدم تراكيب حفازات  ردغية   :الملخص ] 57[

ونسب مرتفعة من متخلفات   carbon إلى الكربون    hydrogenبنسب منخفضة من الهيدروجين   heavy oils الزيوت الثقيلة 
وفلز   ,sulfurكبريت  ,nitrogen نيتروجين  ,asphaltene ضافة إلى نسب مرتفعة من األسفلتين باإل carbon residues كربونية 
metal. 

 
 1: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002254GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40208/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12277/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[
 أمريكا                  2007/12/19    61/014,776          
برابهاكار  -2 كونستانتينوس جافارديناس، -1:  المخترعون] 72[

 كونداجي جادهاف
، ليلي كوربوريت سنترايلي ليلي اند كمبني،  : مالك البراءة] 73[

الواليات ، 46285 ،انديانا ستيت أوف ،سيتي اوف انديانا بوليس
 المتحدة االمريكية

 سعود محمد علي الشواف :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 405/06, 405/14, 498/04; A61K 
31/4184; A61P 5/40 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/052847 A (LILLY CO ELI ]US[ ; 
COGHLAN MICHAEL JOSEPH ]US[ ; GREEN 
JONATHAN EDWARD) 24 June 2004  
- EP 0345747 A (KYOWA HAKKO KOGYO KK 
]JP[) 13 December 1989  

 
 أحالم صالح المسلم: الفاحص 

 مضادات مستقبل مينرالوكورتيكويد وطرق استخدامها] 54[
  I):( الصيغةيوفر االختراع الحالي مركب من  :الملخص ] 57[
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متحدة مع حامل، مخفف، أو سواغ مناسب؛ و طرق  (I)أو ملح مقبول صيدليا منه؛ تركيبات صيدلية تشمل مركب من الصيغة (I)الصيغة 

أو مرض الكلى المزمن،  لعالج االختالالت الفسيولوجية وخصوصا الفشل القلبى االحتقانى، ارتفاع ضغط الدم، االعتالل الكلوى السكرى،
 .، أو ملح مقبول صيدليا منه(I)تشمل اعطاء مركب من الصيغة 

 
 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

 براءة اختراع ]12[
 0002255GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43983/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11208/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2007/07/03     11/773,318       
        مارك تريفيثيك، -2 ميلفين االن اور، -1:  المخترعون] 72[
 روبرت لي ستودر -4 كريستوفر االن ميجور، -3
 ساوث بوليفارد 1437، .هيلمريخ اند باين، انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، أوكالهوما، 74119، تولسا، أفنيو 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 7/02, 7/00, 15/04, 36/00; G06F 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4899832 A (BlERSCHEID, JR ROBERT C) 
13 February 1990  
- US 5109934 A (NABORS INDUSTRIES, INC) 05 
May 1992  
- US 5248005 A (NABORS INDUSTRIES, INC) 28 
September 1993  
- US 6032097 A (HONDA GIKEN KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA) 29 February 2000  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 في تشكيلة معينة من بئر إلى أخرى طريقة وجهاز لتحريك المكونات الزجلية لجهاز حفر] 54[
فـي تشكيلة معينة حيث   modular drilling rigيتعلق االختراع الراهن بطريقة وجهاز لتحريك جهاز حفر زجلي  :الملخص ] 57[

تبقى جميع لتسهيل حركة جهاز الحفر بينما  self-propelled modules يشـتمل جهاز الحفر على مجموعـة مـن الزجـالت ذاتيـة الدفـع 
القابلة للتوجيه من أجل  wheel assemblies ويشتمل الجهاز على مجموعة من التركيبات الدوالبية  .األنظمة كما هي وشغالة بشكل تام

كما  .لكل من الزجالت إلدارتها أثناء الحركة propulsion system ويشتمل الجهاز أيضاً على نظام دفع  .توجيه الزجالت أثناء الحركة
لتحديد الموضع النسبي لكل   position feedbackونظام تغذية مرتدة موضعي  steering control تزويد نظام تحكم بالتوجيه  يتم

ويزود نظام التحكم والتغذية المرتدة هذا تغذية مرتدة إلى أنظمة التحكم بالتوجيه والتغذية المرتدة الخاصة  .زجلة بالنسبة للزجلة الرئيسية
 رى لتحريك الزجالت في تشكيلة معينةبالزجالت األخ

 
 5: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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33نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002255GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43983/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11208/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2007/07/03     11/773,318       
        مارك تريفيثيك، -2 ميلفين االن اور، -1:  المخترعون] 72[
 روبرت لي ستودر -4 كريستوفر االن ميجور، -3
 ساوث بوليفارد 1437، .هيلمريخ اند باين، انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، أوكالهوما، 74119، تولسا، أفنيو 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 7/02, 7/00, 15/04, 36/00; G06F 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4899832 A (BlERSCHEID, JR ROBERT C) 
13 February 1990  
- US 5109934 A (NABORS INDUSTRIES, INC) 05 
May 1992  
- US 5248005 A (NABORS INDUSTRIES, INC) 28 
September 1993  
- US 6032097 A (HONDA GIKEN KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA) 29 February 2000  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 في تشكيلة معينة من بئر إلى أخرى طريقة وجهاز لتحريك المكونات الزجلية لجهاز حفر] 54[
فـي تشكيلة معينة حيث   modular drilling rigيتعلق االختراع الراهن بطريقة وجهاز لتحريك جهاز حفر زجلي  :الملخص ] 57[

تبقى جميع لتسهيل حركة جهاز الحفر بينما  self-propelled modules يشـتمل جهاز الحفر على مجموعـة مـن الزجـالت ذاتيـة الدفـع 
القابلة للتوجيه من أجل  wheel assemblies ويشتمل الجهاز على مجموعة من التركيبات الدوالبية  .األنظمة كما هي وشغالة بشكل تام

كما  .لكل من الزجالت إلدارتها أثناء الحركة propulsion system ويشتمل الجهاز أيضاً على نظام دفع  .توجيه الزجالت أثناء الحركة
لتحديد الموضع النسبي لكل   position feedbackونظام تغذية مرتدة موضعي  steering control تزويد نظام تحكم بالتوجيه  يتم

ويزود نظام التحكم والتغذية المرتدة هذا تغذية مرتدة إلى أنظمة التحكم بالتوجيه والتغذية المرتدة الخاصة  .زجلة بالنسبة للزجلة الرئيسية
 رى لتحريك الزجالت في تشكيلة معينةبالزجالت األخ

 
 5: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002256GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40207/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10855/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                   2007/05/30             60/940,802
 أمريكا                    2007/05/31     60/490,996       

     بين بينج،-شينج -2 واين ديفيد كوهن، -1:  المخترعون] 72[
 ليانج زينج يان -3
، ليلي كوربوريت سنترايلي ليلي اند كمبني، :  مالك البراءة ]73[

الواليات ، 46285 ،انديانا ستيت اوف ،سيتي اوف انديانا بوليس
 المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مكتب سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C07K 7/54; A61K 38/12; A61P 31/18 

 :المراجع ] 56[
- Satoshi Ueda Et Al: Structure-Activity 
Relationships Of Cyclic Peptide-Based Chemokine 
Receptor Cxcr4 Antagonists: Disclosing The 
Importance Of Side-Chain And Backbone 
Functionalities. Journal Of Medicinal Chemistry 
25 Jan 2007 
- JP 2004 196769 A (ORPHAN LINK KK; FUJII 
NOBUTAKA; STEPHAN C PIPER) 15 July 2004  
- WO 2007/096662 A (TU MUENCHEN ]DE[; 
JONES NICHOLAS ANDREW ]GB[; WESTER 
HANS JURGEN ]DE[) 30 August 2007  
- Hirokazu Tamamura et al.: Development of anti-
HIV agents targeting dynamic superamolecular 
mechanism: entry and fusion inhibitors based on 
CXCR4/CCR5 antagonists and gp 41-C34-
remodeling peptides "Current HIV Research, 
October 2005 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 CXCR4مضادات مستقبالت السيكلو بيبتيد ] 54[
مفيدا فى عالج السرطانات، التهاب المفاصل الريثانى، تليف  CXCR4سيكليزيد بيبتيد لمضادات مستقبالت  -الكتامان ا   :الملخص ] 57[

 الرئتين، و مرض نقص المناعة المكتسبة
 

     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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002257: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 43881/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7474/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[

 فرنسا                    2005/12/21   05.13006            
 فيدال بيناتار  -2 ،بيجونير -جوي ليريبور  -1:  المخترعون] 72[
بليس دي ال  ،12لي البوراتوير سيرفي ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، سيديكس ،كوروبوفا، 92415، ديفينس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/55 

 :المراجع ] 56[
- US 2004014795 A1 (JUERGEN DAEMMGEN) 
22 Jan 2004 
- EP 1362590 Al (BOEHRINGER INGELHEIM 
PHARMA GMBH & CO. KG) 19 November 2003 
- Matos J. P. etal., Effects of perindopril, 
irbesartan, and perindopril plus irbesartan on  
blood pressure, renal hemodynamics, proteinuria, 
rennin angiotesin-aidosterone system, and TGF-
BI, in type 2 diabetes with nephropathy, American 
journal of hypertension, May 2004 
- Albaladejo Pierre etal., Selective reduction of 
heart rate by ivabradine: effect on  the visco-
elastic arterial properties in rats, Journal of 
hypertension, 2004 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 الجيبي، ومثبط انزيم تحويل االنجيوتنسين وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها Ifتوليفة جديدة من مثبط تيار العقدة ] 54[
تشتمل على مثبط تيار عقدة جيبي أنتقائي و نوعي على وجه الخصوص ايفابرادين و عامل يثبط  يتعلق األختراع بتوليفة   :الملخص ] 57[

 . انزيم تحويل األنجيوتنسين و يتعلق االختراع بأدوية
 

      9 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002257: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 43881/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7474/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[

 فرنسا                    2005/12/21   05.13006            
 فيدال بيناتار  -2 ،بيجونير -جوي ليريبور  -1:  المخترعون] 72[
بليس دي ال  ،12لي البوراتوير سيرفي ، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، سيديكس ،كوروبوفا، 92415، ديفينس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/55 

 :المراجع ] 56[
- US 2004014795 A1 (JUERGEN DAEMMGEN) 
22 Jan 2004 
- EP 1362590 Al (BOEHRINGER INGELHEIM 
PHARMA GMBH & CO. KG) 19 November 2003 
- Matos J. P. etal., Effects of perindopril, 
irbesartan, and perindopril plus irbesartan on  
blood pressure, renal hemodynamics, proteinuria, 
rennin angiotesin-aidosterone system, and TGF-
BI, in type 2 diabetes with nephropathy, American 
journal of hypertension, May 2004 
- Albaladejo Pierre etal., Selective reduction of 
heart rate by ivabradine: effect on  the visco-
elastic arterial properties in rats, Journal of 
hypertension, 2004 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 الجيبي، ومثبط انزيم تحويل االنجيوتنسين وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها Ifتوليفة جديدة من مثبط تيار العقدة ] 54[
تشتمل على مثبط تيار عقدة جيبي أنتقائي و نوعي على وجه الخصوص ايفابرادين و عامل يثبط  يتعلق األختراع بتوليفة   :الملخص ] 57[

 . انزيم تحويل األنجيوتنسين و يتعلق االختراع بأدوية
 

      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.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002258: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 43914/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7475/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[

 فرنسا                    2005/12/21    05.13008            
 بيجونير  -جوي ليريبور  -2 فيدال بيناتار، -1:  المخترعون] 72[
بليس دي ال  ،12لي البوراتوير سيرفي ، :  مالك البراءة] 73[

 فرنسا، سيديكس ،كوروبوفا، 92415، ديفينس
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/55 

 :المراجع ] 56[
- Tardif J-C, Ivabradine in clinical practice: 
benefits of I inhibition, European heart journal  
supplements, September 2005. 
 - Lopez-Bescps et al., Long-term safety and 
antianginal efficacy of the if current inhibitor 1-4 
ivabradine in patients with chronic stable angina. 
A one-year randomised, double-bline, multicentre 
trial, European heart journal, 2004   

 ندى البهيجي: الفاحص 
 الجيبي، ومثبط الكالسيوم، وتركيبات صيدالنية تحتوي عليها Ifتوليفة جديدة من مثبط تيار العقدة ] 54[
جيبي انتقائي ونوعي، على وجه الخصوص، إيڤابرادين،  Ifيتعلق االختراع الحالي بتوليفة تشتمل على مثبط تيار عقدة  :الملخص ] 57[

 .ومثبط كالسيوم
 .كما يتعلق االختراع بأدوية

 
      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.

37نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002259: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 44000/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11429/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          03/08/2007 5688     
    بيير ليكوف، -جان  -2 تيري دوبوفيت، -1:  المخترعون] 72[

 بول هيرميت -جان  -3                         
بال س دي ال ، 12لي البوراتوير سيرفير، :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، كوربيفوي سيديكس 92415، ديفينسي
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 231/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 1564202 A (SERVIER LAB ]FR[) 17 August 
2005 

 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 نافثيل أسيتو نيترايل وإستخدامه في تخليق أجوميالتين -1-ميثوكسى  -7عملية  لتخليق المركب ] 54[
 : التالية (I)لحالي بعملية للتخليق الصناعي للمركب الذي له الصيغة العامة رقم يتعلق االختراع ا   :الملخص ] 57[
 

 
 

 .كما يتعلق االختراع بإستخدام هذا المركب في تخليق أجوميالتين   
 

      4 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءات االختراع 20 38

 

 براءة اختراع ]12[
 0002260GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43987/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9730/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2007/09/21  11/859,722       
 تشلبي . حمدي ايه -2 ،ارثر مونكورجي -1:  المخترعون] 72[
بولينجر  6001، .انك. ايه. اس.تشفرون يو -1:  مالكو البراءة] 73[

. لوجيند بي -2 ،أمريكا، سان رومان ،94583سي أي  ،كانيون رود
بي جي دن هاج، ذا هيج، هولندا 2586، 61، جيفيرز دينوتيج . في  
 92400، 6بليس دي ال كوبول ال ديفينس  2، توتال اس ايه  -3

 فرنسا، كوربيفوي
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/00, 49/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6078869 A (GUNASEKERA) 20 June 2000  
- US 6052520 A (WATTS,III) 18 April 2000  
- US 5930762 A (MASCH) 27 July 1999  

 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام وطريقة الجراء عمليات محاكاة في حقل نفط] 54[
موقع بئر واحد على األقل، إذ يحتوي كل موقع بئر على حفرة بئر يتعلق االختراع بطريقة إجراء عملية في حقل نفط به   :الملخص ] 57[

وتتضمن الطريقة تحديد مرحلة زمنية لمحاكاة الخزان باستخدام  .تخترق تكوين تحت األرض الستخالص مائع من خزان تحت األرض
ج له كنظام متعدد األطوار باستخدام نموذج الخزان، حيث يتم تمثيل الخزان على هيئة مجموعة من الخاليا التسامتية ويتم وضع نموذ

في نموذج  Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)مجموعة من المعادالت الجزئية التفاضلية، ويتم حساب مجموعة من حاالت 
لدرجة  CFLلكل مجموعة من الخاليا التسامتية ويشتمل على حالة  CFLالخزان المناظرة للمرحلة الزمنية، حيث يتم حساب حاالت 

للتشبع في آٍن واحد، ومحاكاة خلية أولى لعدد من الخاليا التسامتية باستخدام نموذج الخزان  CFLللتركيب، وحالة  CFLارة، وحالة الحر
للحصول على نتيجة محاكاة أولى، حيث ال تحتوي الخلية األولى على حالة  (IMPES)المزود بنظام قيم ضغط ضمنية، وقيم تشبع صريحة 

CFL  لعدد من حاالتCFL  بقيمة أكبر من الواحد؛ ومحاكاة خلية ثانية لعدد من الخاليا التسامتية باستخدام نموذج الخزان المزود بنظام
واحدة على األقل لعدد من  CFLللحصول على نتيجة محاكاة ثانية، حيث تحتوي الخلية الثانية على حالة  (FIM)طريقة ضمنية تماماً 

  .وإجراء عملية في حقل النفط استناداً إلى نتائج المحاكاة األولى والثانيةبقيمة أكبر من الواحد؛  CFLحاالت 
 

 33: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002261GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43986/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8791/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2006/11/30   11/606,631         
. أندريه أي -2 ،مينيربو. جيرالد أن -1:  المخترعون] 72[

 دافيديتشيف 
-83باركسترات ، .مبيرجر تكنولوجي بي فيشل : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/38 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/003007 A1 (FANINI, OTTO N. et al.) 10 
February 2005 
  
 

 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة لتحديد الموصلية الفعَّالة لتكوين لتصحيح سجل الحث لحفرة بئر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتصحيح قياسات سجل البئر فيما يتعلق بالموصلية الناتجة عن الحث لقياس موصلية حفرة  :الملخص ] 57[

بئر وتكوين بالقرب منها، حيث تشتمل الطريقة على تقدير موصليَّة فعَّالة للتكوين بالقرب من حفرة البئر من قياسات يتم عملها بواسطة 
يتم استخدام الموصلية الفعَّالة للتكوين لتصحيح قياسات الموصلية الظاهرية التي تم الحصول عليها . بالقرب من مرسل حثي مستقبل حثى

 .بواسطة مستقبل حثي واحد على األقل في الجهاز
 

 8: عدد األشكال         12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002261GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43986/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8791/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2006/11/30   11/606,631         
. أندريه أي -2 ،مينيربو. جيرالد أن -1:  المخترعون] 72[

 دافيديتشيف 
-83باركسترات ، .مبيرجر تكنولوجي بي فيشل : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/38 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/003007 A1 (FANINI, OTTO N. et al.) 10 
February 2005 
  

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة لتحديد الموصلية الفعَّالة لتكوين لتصحيح سجل الحث لحفرة بئر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتصحيح قياسات سجل البئر فيما يتعلق بالموصلية الناتجة عن الحث لقياس موصلية حفرة  :الملخص ] 57[

بئر وتكوين بالقرب منها، حيث تشتمل الطريقة على تقدير موصليَّة فعَّالة للتكوين بالقرب من حفرة البئر من قياسات يتم عملها بواسطة 
يتم استخدام الموصلية الفعَّالة للتكوين لتصحيح قياسات الموصلية الظاهرية التي تم الحصول عليها . بالقرب من مرسل حثي مستقبل حثى

 .بواسطة مستقبل حثي واحد على األقل في الجهاز
 

 8: عدد األشكال         12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002262GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44325/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8609/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/06/27       60/817169           
 جون ماك :  المخترع] 72[
بوالريس  3فلور تكنولوجيز كوربوريشن ،  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 92698 سي أي ،أليسو فيجو ،وي
 
 
 
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F25J 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US20040206112A1(FLUOR TECH. CORP. et 
al.) 21 October 2004  
- US20040237580A1(FLUOR TECH. CORP. et 
al.) 02 December 2004  
- US20050255012A1(FLUOR TECH. CORP. et 
al.) 17 November 2005  
- WO9859205A2(EXXON PRODN. RES. CO. et 
al.) 30 December 1998  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طرق وتصميمات الستخالص اإليثان] 54[
يتم تمديده في  CO2الملخــصيتعلق االختراع الحالي بطرق وتصميمات الستخدام غاز اإليثان وغاز تغذية يحتوي على    :الملخص ] 57[

 .توربينية أولى ثم يحدث له تبادل حراري للسماح بتوفير درجات حرارة مرتفعة نسبيا للدخول إلى وسيلة تمديد توربينية ثانية وسيلة تمديد
من ناتج اإليثان بفعالية ، وتمنع ثاني  CO2ونتيجة لذلك ، تقوم مادة تغذية دافئة نسبيا لوحدة نزع الميثان من وسيلة التمديد الثانية بإزالة 

لكربون من التجمد في وحدة نزع الميثان بينما يتم أيضا تبريد جزء آخر من غاز التغذية الذي حدث له تبادل حراري وتمديده ، أكسيد ا
  .ويُخفّض ضغطه لتكوين تيار ارتجاع ضعيف الستخالص اإليثان بمعدل كبير

 
 2: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002263: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 43999/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11427/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          02/08/2007 5677     
                        يانيك إيفانو ، -2 لورانت دوبويس، -1:  المخترعون] 72[

 أندري ماالندا -3                         
 -افينيو دي فرنسا 174افنتيس،  -سانوفي :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، باريس، 75013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/010144 A (SANOFI AVENTIS ]FR[;  
DUBOIS LAURENT ]FR[; EVANNO YANNICK 
]FR[; MALANDA) 25 January 2007  
 - WO 2007/010138 A (SANOFI AVENTIS ]FR[ ;  
DUBOIS LAURENT ]FR[; EVANNO YANNICK 
]FR[ ; MALANDA) 25 January 2007  
- WO 2005/016922 A (GLAXO GROUP LTD 
]GB[; RAMI HARSHAD KANTILAL ]GB[; 
THOMPSON MERVYN ]GB[) 24 February 2005 
- WO 2004/072069 A (GLAXO GROUP LTD 
]GB[; MACDONALD GREGOR JAMES ]GB[; 
MITCHELL DARREN JAS) 26 August 2004 
- WO 2004/108133 A (VERTEX PHARMA ]US[; 
MAKINGS LEWIS R ]US[; GROOTENHUIS 
PETER ]US[; HURL) 16 December 2004 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 أريل مخلط كربوكساميد، تحضيرها وإستخدامها العالجي -Nمشتقات ثالثية الحلقة من ] 54[
 : (I)أريل مخلط كربوكساميد لها الصيغة العامة  -Nويتعلق االختراع الحالي بإعداد مشتقات ثالثية الحلقة من    :الملخص ] 57[

W

N
H

Z5
Z6

Z7

Z8

Z3

Z2

Z1Z9

Z4
R3'

(I)

AP
R3

 
، أريل مخلط أحادي الحلقة -C4 C7المتواجدة في النظام الثنائي الحلقة والمتصلة بها تمثل مجموعة الكيل حلقي  Z2-Z3، مع رابطة Aبها 

 Z2وتشمل الذرات  Nو  O ،Sأضالع، تشمل واحدة إلى ثالث من الذرات المخلطة المختارة من  7إلى  4أو حلقة مخلطة أحادية مكونة من 
تمثل،  Z9و  Z2 ،Z3 ،Z4؛ C-R2تمثل، كل منهم على حدة، ذرة نيتروجين، ذرة كربون أو مجموعة  Z8و  Z3 ،Z1 ،Z5 ،Z6، Z7و 

تشكل سوياً أريل مخلط ثنائية الحلقة مرتبطة بذرة  Z9و  Z1 ،Z2 ،Z3 ،Z4 ،Z5 ،Z6 ،Z7 ،Z8على حدة ذرة نيتروجين، أو ذرة كربون و 
عندما تكون هذه المواضع متطابقة بذرة الكربون، مع  Z8، أو Z5 ،Z6 ،Z7بواسطة المواضع  (I)نيتروجين لألميد أو ثيو أميد ذو الصيغة 

تمثل مجموعة  Pتمثل ذرة أوكسجين أو كبريت؛  Wالمتطابقة بذرة النيتروجين،  Z9و  Z4 ،Z5 ،Z6 ،Z7 ،Z8واحد على األقل من 
بيريدينيل، وتكون هذه  ]c-2، 3[بيريدينيل أو بيرولو  ]b-2، 3[بيرولو بيريدينيل،  ]c-3، 2[بيريدينيل، بيرولو  ]c-3، 2[أندوليل، بيرولو 

 . المجموعة مستبدلة،طرق التحضير واستخدامها العالجي
 

      19 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

41نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002263: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 43999/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11427/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          02/08/2007 5677     
                        يانيك إيفانو ، -2 لورانت دوبويس، -1:  المخترعون] 72[

 أندري ماالندا -3                         
 -افينيو دي فرنسا 174افنتيس،  -سانوفي :   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، باريس، 75013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/010144 A (SANOFI AVENTIS ]FR[;  
DUBOIS LAURENT ]FR[; EVANNO YANNICK 
]FR[; MALANDA) 25 January 2007  
 - WO 2007/010138 A (SANOFI AVENTIS ]FR[ ;  
DUBOIS LAURENT ]FR[; EVANNO YANNICK 
]FR[ ; MALANDA) 25 January 2007  
- WO 2005/016922 A (GLAXO GROUP LTD 
]GB[; RAMI HARSHAD KANTILAL ]GB[; 
THOMPSON MERVYN ]GB[) 24 February 2005 
- WO 2004/072069 A (GLAXO GROUP LTD 
]GB[; MACDONALD GREGOR JAMES ]GB[; 
MITCHELL DARREN JAS) 26 August 2004 
- WO 2004/108133 A (VERTEX PHARMA ]US[; 
MAKINGS LEWIS R ]US[; GROOTENHUIS 
PETER ]US[; HURL) 16 December 2004 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 أريل مخلط كربوكساميد، تحضيرها وإستخدامها العالجي -Nمشتقات ثالثية الحلقة من ] 54[
 : (I)أريل مخلط كربوكساميد لها الصيغة العامة  -Nويتعلق االختراع الحالي بإعداد مشتقات ثالثية الحلقة من    :الملخص ] 57[
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Z8
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Z1Z9
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، أريل مخلط أحادي الحلقة -C4 C7المتواجدة في النظام الثنائي الحلقة والمتصلة بها تمثل مجموعة الكيل حلقي  Z2-Z3، مع رابطة Aبها 

 Z2وتشمل الذرات  Nو  O ،Sأضالع، تشمل واحدة إلى ثالث من الذرات المخلطة المختارة من  7إلى  4أو حلقة مخلطة أحادية مكونة من 
تمثل،  Z9و  Z2 ،Z3 ،Z4؛ C-R2تمثل، كل منهم على حدة، ذرة نيتروجين، ذرة كربون أو مجموعة  Z8و  Z3 ،Z1 ،Z5 ،Z6، Z7و 

تشكل سوياً أريل مخلط ثنائية الحلقة مرتبطة بذرة  Z9و  Z1 ،Z2 ،Z3 ،Z4 ،Z5 ،Z6 ،Z7 ،Z8على حدة ذرة نيتروجين، أو ذرة كربون و 
عندما تكون هذه المواضع متطابقة بذرة الكربون، مع  Z8، أو Z5 ،Z6 ،Z7بواسطة المواضع  (I)نيتروجين لألميد أو ثيو أميد ذو الصيغة 

تمثل مجموعة  Pتمثل ذرة أوكسجين أو كبريت؛  Wالمتطابقة بذرة النيتروجين،  Z9و  Z4 ،Z5 ،Z6 ،Z7 ،Z8واحد على األقل من 
بيريدينيل، وتكون هذه  ]c-2، 3[بيريدينيل أو بيرولو  ]b-2، 3[بيرولو بيريدينيل،  ]c-3، 2[بيريدينيل، بيرولو  ]c-3، 2[أندوليل، بيرولو 

 . المجموعة مستبدلة،طرق التحضير واستخدامها العالجي
 

      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002264GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44346/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8301/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2006/05/15         11/433.984         
   ،زيجون زيا -2 ،جورج انثوني بوليسيلو -1:  المخترعون] 72[
  ،وينكينج بينج -5 ،تشون كاو -4 ،سوريش كالباتو راجارامان -3
 مارك ديفيد ليثرمان  -7 ،دونج وانج -6
 187، .مومينتيف بيرفورمانس ماتيريالز انك:   مالك البراءة ]73[

الواليات المتحدة ،  كونيتيكت، 06897، ويلتون ، دانبوري رود
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 67/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4359510 A (CELANESE CORP) 16 
November 1982  
- US 5288304 A (UNIV TEXAS SYSTEM) 22 
February 1994   
-WO 00/72941 A1 (USF FILTRATION & 
SEPARATIONS GROUP INC) 07 December 2000  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام أساسه غشاء وطريقة مقترنة به] 54[
به  membrane ، وقد تشتمل األداة على غشاء articleقد يشتمل على أداة   systemيتعلق االختراع الراهن بنظام   :الملخص ] 57[

ومادة خافضة للتوتر السطحي  second surface خالل الغشاء إلى سطح ثاٍن  first surface تمتد من سطح أول  pores مسام 
surfactant  وقد تعمل المادة الخافضة للتوتر السطحي كمادة فائقة االنتشار  .متالمسة مع الغشاء super-spreader  عندما توجد في

ل األداة أحد السطحين على األقل استجابة لتالمسه مع مائع  .محلول  .fluidوقد تـُبلــِّ
 

 2: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002265GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40220/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/13285/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                      2004/01/12    10/762056        
 المكتب الخليجي                   2005/01/29           4242         

   مارتين،. جويل ال -2 جنسن،. مايكل دي -1:  المخترعون] 72[
 -6 ثورن،. ماتثيو جي -5 كينج يانج، -4 ماكدانيل،. ماكس بي -3

. اشيش ام -8 سيمبالوك،. تيد اتش -7 بينهام،. إليزابيث ايه
 كيرتوك. مارك إي -10 كريشناسوامي،. راجيندرا كيه -9 سوخاديا،

شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي،  : مالك البراءة] 73[
، 77380 تكساس، ذا وودالندز ،سيكس باينس درايف 10001

 أمريكا
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 10/02, 210/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/088038 A1 (VAUGHAN GEORGE 
ALAN et al.) 08 May 2003 
- US 6391816 B1 (MCDANIEL P et al.) 21 May 
2002 
- EP 0452920 A (MITSUI PETROCHEMICAL 
INDUSTRIES, LTD; MITSUI CHEMICALS, 
INC) 23 October 1991 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 حفاز ثنائي المتالوسين يـُستخدم إلنتـاج راتنجات غشائية لها مقاومة تمزق إلمندورف باتجاه اآللة جيدة] 54[
 firstتشتمل على مركب متالوسيني أول  catalyst compositions يتعلق هذا االختراع بتراكيب حفازات  :الملخص ] 57[

metallocene compound مركب متالوسيني ثاني ،second metallocene compound ًأكسيد صلب معالج كيميائيا ، 
chemically-treated solid oxide  واحد على األقل، مركب ألومنيوم عضوي organoaluminum علق هذا ويت .واحد على األقل

وتزود التراكيب والطرق  .جديدة polyolefins االختراع أيضاً بطرق لتحضير واستخدام تراكيب الحفازات ومركبات متعدد أولفين 
ذات دليل صهارة  ethyleneمن اإلثيلين  copolymers وبوليمرات إسهامية  polymersالمكشوف عنها في هذا البيان بوليمرات 

melt index (MI)  منخفض، مقاومة صهارة melt strength  مرتفعة، وخواص تمزق باتجاه اآللةmachine direction tear 
(MD tear) جيدة. 

 
        3 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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.

43نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002265GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40220/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/13285/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/01/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                      2004/01/12    10/762056        
 المكتب الخليجي                   2005/01/29           4242         

   مارتين،. جويل ال -2 جنسن،. مايكل دي -1:  المخترعون] 72[
 -6 ثورن،. ماتثيو جي -5 كينج يانج، -4 ماكدانيل،. ماكس بي -3

. اشيش ام -8 سيمبالوك،. تيد اتش -7 بينهام،. إليزابيث ايه
 كيرتوك. مارك إي -10 كريشناسوامي،. راجيندرا كيه -9 سوخاديا،

شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي،  : مالك البراءة] 73[
، 77380 تكساس، ذا وودالندز ،سيكس باينس درايف 10001

 أمريكا
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 10/02, 210/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/088038 A1 (VAUGHAN GEORGE 
ALAN et al.) 08 May 2003 
- US 6391816 B1 (MCDANIEL P et al.) 21 May 
2002 
- EP 0452920 A (MITSUI PETROCHEMICAL 
INDUSTRIES, LTD; MITSUI CHEMICALS, 
INC) 23 October 1991 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 حفاز ثنائي المتالوسين يـُستخدم إلنتـاج راتنجات غشائية لها مقاومة تمزق إلمندورف باتجاه اآللة جيدة] 54[
 firstتشتمل على مركب متالوسيني أول  catalyst compositions يتعلق هذا االختراع بتراكيب حفازات  :الملخص ] 57[

metallocene compound مركب متالوسيني ثاني ،second metallocene compound ًأكسيد صلب معالج كيميائيا ، 
chemically-treated solid oxide  واحد على األقل، مركب ألومنيوم عضوي organoaluminum علق هذا ويت .واحد على األقل

وتزود التراكيب والطرق  .جديدة polyolefins االختراع أيضاً بطرق لتحضير واستخدام تراكيب الحفازات ومركبات متعدد أولفين 
ذات دليل صهارة  ethyleneمن اإلثيلين  copolymers وبوليمرات إسهامية  polymersالمكشوف عنها في هذا البيان بوليمرات 

melt index (MI)  منخفض، مقاومة صهارة melt strength  مرتفعة، وخواص تمزق باتجاه اآللةmachine direction tear 
(MD tear) جيدة. 

 
        3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002266GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 41028/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9050/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       60/843.597          
. جولين اتش جيه ام -2 ،هيربرت بونجارتز -1:  المخترعون] 72[

 لويك فابين تشريو  -3 دامان،
واشنطن  ، .داو جلوبال تكنولوجيز انك :  البراءة الكم] 73[

الواليات  48674 ،ميتشيجان ،ميدالند، بيلدنج 1970 ، ستريت
 المتحدة االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C09C 1/30, 3/10; C04B 14/06, 20/10, 
20/12; E01C 13/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/097194 A (BENNETT VICTOR 
GEORGE ]GB[) 05 December 2002 
- WO 2004/022853 A (PV SAND AS ]DK[; 
JENSEN VICTOR ]DK[) 18 March 2004  
-  EP 1486613 A (MONDO SPA ]IT[)  15 
December 2004  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 رمل مطلي براتنج متعدد الطبقات ] 54[
 multi-layer coated particulateيتعلق االختراع الراهن بطريقة لتشكيل مادة دقائقية مطلية متعددة الطبقات  :الملخص ] 57[

materialخلط بوليمر حراري التلدن  :، حيث تتضمن الخطوات التاليةthermoplastic polymer  أو مع ركيزة دقائقية
particulate substrate ر من درجة انصهار البوليمر حراري التلدن األول؛ تبريد الخليط إلى درجة لتشكيل خليط عند درجة حرارة أكب

حرارة أقل من درجة انصهار البوليمر حراري التلدن األول؛ دمج الخليط المبرد مع بوليمر حراري التلدن ثاٍن، حيث تكون درجة انصهار 
يد الخليط المدمج إلى درجة حرارة أقل من درجة انصهار البوليمر البوليمر حراري التلدن الثاني أقل من درجة حرارة الخليط المبرد؛ وتبر

ركيزة دقائقية مطلية بطبقة أولى  :وفي وجه آخر، تتعلق التجسيدات التي تم الكشف عنها في هذا البيان بمادة دقائقية تحتوي على .الثاني
؛ حيث تكون درجة انصهار البوليمر حراري التلدن أول أكبر تشمل بوليمر حراري التلدن أول وطبقة ثانية تشمل بوليمر حراري التلدن ثانٍ 

 من درجة انصهار البوليمر حراري التلدن الثاني
 

      45 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002267GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44004/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11435/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/08/01        60/953,449         
 أمريكا                  2007/08/15           60/956,070  

 أمريكا                 2007/10/25         11/924,560     
 أمريكا                  2008/02/11            61/027,801 

 أمريكا                   2008/07/30         12/182,885   
      مايكل ثامبيناياجاما، -2 راج بانيرجي، -1:  المخترعون] 72[
جريج  -6 لوماي فيلوريا ، -5 بوبي بو ، -4 جيفري سباث ، -3

 جروف
كرايجموير ، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:  مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، 71.ب.ص، تشامبرز
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 43/12, 43/00, 44/00; G06F 19/00 

 :المراجع ] 56[
- Saputellil, L., et al.., Real-time reservoir 
management: A multiscale adaptive optimization 
and control approach, Computational 
Geosciences, March 2006 
- Klie, H,. et aI., Models, methods and middleware 
for grid-enabled multiphysics oil reservoir 
management, Engineering with Computers, 
December 2006  
- Saputellil, L., et aI., Real-time, Decision-making 
for Value Creation while Drilling, SPE 
International, 2003  
- US 7079952 B2 (THOMAS, JACOB) 18 July 
2006 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة إلدارة اإلنتاج من خزان إنتاج هيدروكربون في الوقت الفعلي] 54[
يتعلق االختراع بطريقة إجراء عملية في حقل نفط به موقع بئر واحد على األقل، إذ يحتوي كل موقع بئر على حفرة بئر  :الملخص  ]57[

وتتضمن خطوات الطريقة الحصول على مجموعة من متغيرات الوقت  .تخترق تكوين تحت األرض الستخالص مائع من خزان تحت األرض
ستشعار تم وضعها حول حقل النفط، حيث تشتمل مجموعة متغيرات الوقت الفعلي على األقل على متغير الفعلي من مجموعة من أجهزة اال

واحد تم اختياره من مجموعة مكونة من بيانات معدل تدفق في الوقت الفعلي وبيانات ضغط في الوقت الفعلي خاصة بثقب البئر تشكل 
ن تحت األرضي باالعتماد على مجموعة من متغيرات الوقت الفعلي، وبالتالي يتم  وسيلة محاكاة تحليلية غير شبكية وذلك لمحاكاة الخزا

إنشاء نتائج محاكاة في الوقت الفعلي لخزان تحت األرض وموقع بئر واحد على األقل في الوقت الفعلي باستخدام وسيلة محاكاة تحليلية 
 .كاة في الوقت الفعليغير شبكية وإجراء عملية في حقل النفط باالعتماد على نتائج المحا

 
 9: عدد األشكال      32 :الحماية  عدد عناصر
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45نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002267GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44004/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11435/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/08/01        60/953,449         
 أمريكا                  2007/08/15           60/956,070  

 أمريكا                 2007/10/25         11/924,560     
 أمريكا                  2008/02/11            61/027,801 

 أمريكا                   2008/07/30         12/182,885   
      مايكل ثامبيناياجاما، -2 راج بانيرجي، -1:  المخترعون] 72[
جريج  -6 لوماي فيلوريا ، -5 بوبي بو ، -4 جيفري سباث ، -3

 جروف
كرايجموير ، شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:  مالك البراءة] 73[

 جزر العذراء البريطانية، تورتوال، رود تاون، 71.ب.ص، تشامبرز
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 43/12, 43/00, 44/00; G06F 19/00 

 :المراجع ] 56[
- Saputellil, L., et al.., Real-time reservoir 
management: A multiscale adaptive optimization 
and control approach, Computational 
Geosciences, March 2006 
- Klie, H,. et aI., Models, methods and middleware 
for grid-enabled multiphysics oil reservoir 
management, Engineering with Computers, 
December 2006  
- Saputellil, L., et aI., Real-time, Decision-making 
for Value Creation while Drilling, SPE 
International, 2003  
- US 7079952 B2 (THOMAS, JACOB) 18 July 
2006 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة إلدارة اإلنتاج من خزان إنتاج هيدروكربون في الوقت الفعلي] 54[
يتعلق االختراع بطريقة إجراء عملية في حقل نفط به موقع بئر واحد على األقل، إذ يحتوي كل موقع بئر على حفرة بئر  :الملخص  ]57[

وتتضمن خطوات الطريقة الحصول على مجموعة من متغيرات الوقت  .تخترق تكوين تحت األرض الستخالص مائع من خزان تحت األرض
ستشعار تم وضعها حول حقل النفط، حيث تشتمل مجموعة متغيرات الوقت الفعلي على األقل على متغير الفعلي من مجموعة من أجهزة اال

واحد تم اختياره من مجموعة مكونة من بيانات معدل تدفق في الوقت الفعلي وبيانات ضغط في الوقت الفعلي خاصة بثقب البئر تشكل 
ن تحت األرضي باالعتماد على مجموعة من متغيرات الوقت الفعلي، وبالتالي يتم  وسيلة محاكاة تحليلية غير شبكية وذلك لمحاكاة الخزا

إنشاء نتائج محاكاة في الوقت الفعلي لخزان تحت األرض وموقع بئر واحد على األقل في الوقت الفعلي باستخدام وسيلة محاكاة تحليلية 
 .كاة في الوقت الفعليغير شبكية وإجراء عملية في حقل النفط باالعتماد على نتائج المحا

 
 9: عدد األشكال      32 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002268GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44003/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11500/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                      2008/05/07     12/116,444     
 أمريكا                      2008/05/07          12/116,380

 أمريكا                     2008/05/07          12/116,390 
 أمريكا                       2008/05/07       12/116,408  

 أمريكا                 2007/08/15         11/839,381      
          اشلي جونسون، -2 مايكل شيبارد، -1:  المخترعون] 72[
 جيفري داونتون -3
باركسترات  ،.في. شلمبيرجر تكنولوجي بي -1:  مالكو البراءة] 73[

براد ريسيرتش اند  -2، هولندا، ذا هيج ، جي جيه 2514، 83-89
، رود تاون 71ب .ص ،كرايجموير تشامبرز ديفيلوبمنت ليمتد،

شلمبيرجر هولدنجز ليمتد،  -3 ،البريطانية ، جزر العذراءتورتوال
جزر العذراء ، تورتوال، رود تاون، كرايجموير تشامبرز، 71. ب.ص

 البريطانية
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. CI.7: E21B 7/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/21927 A (VERMEER MFG CO ]US[) 29 
March 2001  
- US 5673763 A (THORP RICHARD EDWARD 
]GB[ ) 07 October 1997  
- GB 2285651 A (CAMCO DRILLING GROUP 
LTD ]GB[) 19 July 1995  

 
 
 
 
 
 
 
 

 االحيدبعماد عبدالرحمن : الفاحص 
 طريقة ونظام لتوجيه نظام حفر اتجاهي] 54[
بنظام وطريقة لتوجيه لقمة حفر تُعدِّل أو توجه الحركة العشوائية للقمة الحفر لتغيير اتجاه حفر  يتعلق االختراع الحالي :الملخص ] 57[

وفي حالة عدم اقتراب االتجاه . تتم مراقبة اتجاه لقمة الحفر لتحديد ما إذا كان هذه االتجاه يتوافق إلى حٍد ما مع االتجاه المفضل. نظام الحفر
أو يمكن تركيز أو انحراف /و المطلوب، فيمكن التحكم في الحركة العشوائية للقمة الحفر داخل ثقب الحفر وبشكل كاٍف من االتجاه المفضل أ

. حركة لقمة الحفر بفعل القوة الجانبية التي تؤثر على لقمة الحفر لتوجيه الحفر لكي يتم تعديل اتجاه الحفر لتقريبه من االتجاه المفضل
وقد تلجأ بعض النماذج إلى آليات التوجيه التقليدية إلتمام . حكم في الحركة العشوائية أو آليات االنحرافيمكن استخدام أي عدد من آليات الت

 .التحكم في الحركة العشوائية أو آليات انحراف القوة الجانبية
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47نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002269GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44329/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10837/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا               2007/05/18        60/930827          

 أمريكا                       2008/04/04     12/080784     
. ادوارد دبليو -2 ديكمان،. هاري دبليو -1:  المخترعون] 72[

 ستيرن. ال ديفد -4 تشانس،. رونالد آر -3 كوركوران ، االبن،
اكسون موبيل ريسيرتش اند انجنيرنج  : مالك البراءة] 73[

إن جي ، اناندالي 900. ب.ص، إيست، 22روت  1545كومباني، 
 الواليات المتحدة االمريكية ،08801-0900

 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 53/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/169142 Al (RODE EDWARD J ]CA[ et 
al.) 03 August 2006  
- US 2006/165574 Al (SAYARI ABDELHAMID 
]CA[)  27 July 2006  
EP 1 120 149 A (AIR LIQUIDE ]FR[) 01 August 
2001   
- US 5 733 451 A (COELLNER JAMES A ]US[ et 
al.) 31 March 1998  
- WO 2004/000440 A (GEORGIA TECH RES 
INST ]US[; WHITE MARK G ]US[; IRETSKII 
ALEXEI V ]US[) 31 December 2003  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 وحدات تالمس ممتزة ذات مسام متوسطة قليلة لالستخدام في عملية امتزاز متأرجحة] 54[
مصممة هندسيًا لالستخدام في عمليتي االمتزاز مترجح الضغط واالمتزاز يتعلق االختراع الحالي بوحدات تالمس ممتزة    :الملخص ] 57[

يفضل أن تحتوي وحدات التالمس على قنوات تدفق ذات تصميم هندسي ومتوازية إلى حد كبير، حيث تشغل المسام  .مترجح الحرارة
 .المس، باستثناء قنوات التدفقأو أقل من حجم المسام المفتوحة من وحدة الت %20المتوسطة والكبيرة نسبة حجمية تبلغ 
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 براءة اختراع ]12[
 0002270GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43989/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8644/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2006/07/05      60/806,590       
 أمريكا                   2006/09/25         11/534,983    

 مارتين اليكوك :  المخترع] 72[
، 61جيفيرز دينوتيج ، .في. جيكو تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

  هولندا، إس جرافينايج، هجيبي  2586
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/22, 1/24, 1/00 

  :المراجع ] 56[
- US 4493067 A (CONCO INC) 08 January 1985  
- US 6188962 B1 (WESTERN ATLAS 
INTERNATIONAL INC) 13 February 2001 
- US 5715213 A (MOBILE OIL CORP) 03 
February 1998  

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 نظام الحصول على البيانات السزمية] 54[
على  يتعلق االختراع الحالي بالعديد من التكنولوجيات الخاصة بنظام الحصول على البيانات السزمية، ويمكن أن يشتمل   :الملخص ] 57[

نظام رئيسي للحصول على البيانات تتم تهيئته لتحديد الوقت المطلوب لبدء دورة المسح في مصدر ذبذبات واحد أو أكثر ووسيلة التحكم في 
يمكن تشكيل وسيلة التحكم في نظام مصدر المسجل لتلقي الوقت  .نظام مصدر المسجل الذي يتصل بالنظام الرئيسي للحصول على البيانات

يمكن أن يشتمل نظام الحصول على البيانات السزمية أيضاً على وحدة مصدر  .للبدء من النظام الرئيسي للحصول على البيانات المطلوب
يمكن أن يتم تشكيل وحدة مصدر الذبذبات لبدء دورة المسح في  .ذبذبات واحدة أو أكثر تتصل بوسيلة التحكم في نظام مصدر المسجل

  .مطلوب للبدءمصدر الذبذبات عند الوقت ال
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 براءة اختراع ]12[
 0002271GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44647/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8855/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2006/12/15        11/611,441          
آرثر  -3 ،بيتر ورايت -2 ،كريستيان ستولير -1:  المخترعون] 72[

 جروفز . جوئيل ال -4 ،بيكر. جيه
-83باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H05G 1/10, 1/02, 35/00; G01V 5/12 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0081728 A1 (NATHAN, Biju S. et al.) 01 
May 2003  
- US 329706 A (HIGH VOLTAGE 
ENGINEERING CORP) 08 March 1966  
- US 4490609 A (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP) 25 December 1984  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 مرتفع الجهد وجهاز وطريقة مرتبطة به لتحليل تكوين بئر الزيت Xمولد أشعة ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز وطريقة لتحديد الكثافة وخصائص أخرى للتكوين المحيط بثقب الحفر باستخدام مولد أشعة    :الملخص ] 57[

X يشتمل أحد النماذج على مولد أشعة  .مرتفع الجهدX  كيلو إلكترون فولت وأعلى مع  250مدمج ثابت يستطيع توفير إشعاع بطاقة تبلغ
إلى التكوين،  Xوفي نموذج آخر، يتم إمرار اإلشعاع من مولد أشعة  .درجة مئوية 125ية أو األكبر من العمل في درجات الحرارة المساو

 .ويتم كشف اإلشعاع المنعكس من خالل مستكشف إشعاع موضوع على مسافة قصيرة ومستكشف إشعاعي موضوع على مسافة طويلة
وفي أحد النماذج، يراقب مستكشف اإلشعاع المرجعي إشارة اإلشعاع  .ينوخرج هذه المستكشفات يتم استخدامه عندئذ لتحديد كثافة التكو

 X.وخرج هذا المستكشف يتم استخدامه للتحكم على األقل في واحد على األقل من الجهود المتسارعة وتيار الشعاع لمولد أشعة  .المرشحة
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49نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002271GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44647/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8855/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2006/12/15        11/611,441          
آرثر  -3 ،بيتر ورايت -2 ،كريستيان ستولير -1:  المخترعون] 72[

 جروفز . جوئيل ال -4 ،بيكر. جيه
-83باركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H05G 1/10, 1/02, 35/00; G01V 5/12 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0081728 A1 (NATHAN, Biju S. et al.) 01 
May 2003  
- US 329706 A (HIGH VOLTAGE 
ENGINEERING CORP) 08 March 1966  
- US 4490609 A (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP) 25 December 1984  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 مرتفع الجهد وجهاز وطريقة مرتبطة به لتحليل تكوين بئر الزيت Xمولد أشعة ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز وطريقة لتحديد الكثافة وخصائص أخرى للتكوين المحيط بثقب الحفر باستخدام مولد أشعة    :الملخص ] 57[

X يشتمل أحد النماذج على مولد أشعة  .مرتفع الجهدX  كيلو إلكترون فولت وأعلى مع  250مدمج ثابت يستطيع توفير إشعاع بطاقة تبلغ
إلى التكوين،  Xوفي نموذج آخر، يتم إمرار اإلشعاع من مولد أشعة  .درجة مئوية 125ية أو األكبر من العمل في درجات الحرارة المساو

 .ويتم كشف اإلشعاع المنعكس من خالل مستكشف إشعاع موضوع على مسافة قصيرة ومستكشف إشعاعي موضوع على مسافة طويلة
وفي أحد النماذج، يراقب مستكشف اإلشعاع المرجعي إشارة اإلشعاع  .ينوخرج هذه المستكشفات يتم استخدامه عندئذ لتحديد كثافة التكو

 X.وخرج هذا المستكشف يتم استخدامه للتحكم على األقل في واحد على األقل من الجهود المتسارعة وتيار الشعاع لمولد أشعة  .المرشحة
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 براءة اختراع ]12[
 0002272GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44294/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8378/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2006/01/18          11/333,535       
 فولتز. جاري دي -2 ،هورد. فيليب دبليو -1:  المخترعون] 72[
 133، باسيفيك كيميكالز ال ال سي -ا جورجي:   مالك البراءة] 73[

المتحدة الواليات ، جورجيا ، أتالنتا ،إن أي، بيتش تري ستريت
  االمريكية

 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C09K 8/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0130135 A1 (CROMPTON 
CORPORATION) 10 July 2003  
- US 4658036 A (WESTVACO CORPORATION) 
14 April 1987  
- US 6589595 B2 (CHEMTEK INC) 08 July 2003 
-US 2007/0167333 A1 (GEORGIA-PACIFIC 
RESINS INC) 19 July 2007  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 تركيبات استحالب مجففة بالرش، وطرق لتحضيرها واستخداماتها في تركيبات موائع حفر أساسها زيت] 54[
ومن بين فوائدها  .بالرش، لها خصائص استحالب وترطيب مفضلةيتعلق االختراع بوصف تركيبات استحالب مجففة  :الملخص ] 57[

ة األخرى، فإن تركيبات االستحالب الدقائقية الصلبة تخفض تكاليف النقل بشكل كبير وتبسط األعباء اإلدارية واالهتمامات البيئية المرتبط
ناتج تكثيف ألمين دهني منتهي بحمض كربوكسيلي  (1) :وتشتمل المستحلبات على .بأحجام الشحن الكبيرة للسوائل المحتوية على مذيب

يتم تحويله إلى ملحه المعدني القلوي أو معادن أقالئه األرضية، المجففة  (2) و  (1) خليط من  (3) زيت صنوبر راتنجي معدل أو  (2) أو 
 .بالرش

 
      29 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002273GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43878/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5589/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 MI2004A 002445     2004/12/22              إيطاليا 
البيرتو  -3       ،سيرجيو روسي -2 ،نيكوليتا باناريتي -1:  المخترعون] 72[

 رومولو مونتاناري -5 ،ماريو مارتشيونا -4 ،ديلبيانكو
 16، رييدي جاسب ليفي، .ايه. بي. سنامبروجيتي اس -1:  مالكو البراءة] 73[

فيا إف ، ايه. بي. ي تكنولوجي اسان -2 ،إيطاليا، ميالن، ميالنيزسان دوناتو 
زال ت، بيا.ايه. بي. إني اس -3 إيطاليا، ،ميالن، سان دوناتو ميالنيز -26 ماريتانو

روما، إيطاليا -1 يمات. أي  
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 67/04, 67/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0089636 A1 (ENI SPA et al.) 15 May 
2003  
- US 124026 A (AMOCO CORP) 23 June 1992  
- US 4334976 A (MOBILE OIL CORP) 15 June 
1982 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 الخام الثقيلة وبقايا التقطيرعملية لتحويل شحنات ثقيلة مثل الزيوت ] 54[
ة من يتعلق االختراع الحالي بعملية تحويل الشحنات الثقيلة المختارة من بين زيوت خام ثقيلة وثقيلة جداً، وبقايا تقطير، وزيوت ثقيلة وارد :الملخص ] 57[

أخرى ذات درجة غليان عالية من مصدر هيدروكربون معروف باسم  عمليات حفزية، ومواد قطران، وبيتومين من رمال الزيت، ومواد الفحم بطبيعة مختلفة وشحنات
أو تحويل بالهيدروجين مع محفزات في طور مالط  (SDA1) إزالة األسفلتين  :زيوت سوداء، عن طريق االستخدام المشترك لثالث وحدات معالجة على األقل مما يلي

(HT1) وتقطير أو ومض ،(D)إرسال الشحنة الثقيلة إلى قسم إزالة أسفلتين  -ل على المراحل التالية ، تتميز بواسطة الحقيقة أنها تشتم (SDA1)  في وجود محفز
خلط التدفق المكون من  -، ويحتوي التيار اآلخر على مركبات أسفلتين؛ و SDA1 )من DAO1(يتكون أحدهما من زيت منزوع األسفلتين  :والحصول على تيارين
وإدخال هيدروجين  (HT1) مع محفز هدرجة مالئم وإرسال الخليط المتحصل عليه بذلك إلى قسم معالجة بالهيدروجين  SDA1 )من DAO1(زيت منزوع األسفلتين 

مع محفز الهدرجة المالئم  (SDA1)خلط التدفق المكون من مركبات أسفلتين الخارج من قسم نزع األسفلتين  -؛ و  H2Sإليه أو خليط يحتوي على هيدروجين و
إرسال كال  -؛ و  H2Sوإدخال هيدروجين إليه أو خليط يحتوي على هيدروجين و (HT2)ط المتحصل عليه بذلك إلى قسم معالجة بالهيدروجين ثان وإرسال الخلي

حيث يتم  (D9) والمحفز في الطور المشتت إلى مرحلة تقطير أو ومض واحدة أو أكثر (HT1)التيارين المحتويين على منتج التفاعل من قسم المعالجة بالهيدروجين 
أو من السائل الخارج من  (قار)، من متبقي التقطير )HT2و HT1(فصل معظم األجزاء المتطايرة، بما في ذلك الغازات المنتجة في قسمي المعالجة بالهيدروجين 

طور المشتت الغني بكبريتيدات المعادن، الناتجة عن أو السائل الخارج من وحدة الوميض المحتوية على المحفز في ال (قار)إرسال متبقي التقطير  -وحدة الوميض؛ و 
في وجود مذيبات، والحصول بذلك على تيارين، يتكون أحدهما من  (SDA2)نزع المعادن من الشحنة، ومن الممكن أن تحتوي على كوك، إلى قسم نزع أسفلتين ثان 

تم إعادة تدوير جزء منه، إذا لم يحدث بعض التصريف، إلى قسم المعالجة ويتكون اآلخر من مركبات أسفلتين، ت (SDA2من  DAO2)زيت منزوع األسفلتين 
 .(HT2)وتتم إعادة تدوير الجزء اآلخر إلى إلى قسم المعالجة بالهيدروجين الثاني  (HT1)بالهيدروجين 

 
 1: عدد األشكال      29 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002273GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43878/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5589/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 MI2004A 002445     2004/12/22              إيطاليا 
البيرتو  -3       ،سيرجيو روسي -2 ،نيكوليتا باناريتي -1:  المخترعون] 72[

 رومولو مونتاناري -5 ،ماريو مارتشيونا -4 ،ديلبيانكو
 16، رييدي جاسب ليفي، .ايه. بي. سنامبروجيتي اس -1:  مالكو البراءة] 73[

فيا إف ، ايه. بي. ي تكنولوجي اسان -2 ،إيطاليا، ميالن، ميالنيزسان دوناتو 
زال ت، بيا.ايه. بي. إني اس -3 إيطاليا، ،ميالن، سان دوناتو ميالنيز -26 ماريتانو

روما، إيطاليا -1 يمات. أي  
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 67/04, 67/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0089636 A1 (ENI SPA et al.) 15 May 
2003  
- US 124026 A (AMOCO CORP) 23 June 1992  
- US 4334976 A (MOBILE OIL CORP) 15 June 
1982 

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 الخام الثقيلة وبقايا التقطيرعملية لتحويل شحنات ثقيلة مثل الزيوت ] 54[
ة من يتعلق االختراع الحالي بعملية تحويل الشحنات الثقيلة المختارة من بين زيوت خام ثقيلة وثقيلة جداً، وبقايا تقطير، وزيوت ثقيلة وارد :الملخص ] 57[

أخرى ذات درجة غليان عالية من مصدر هيدروكربون معروف باسم  عمليات حفزية، ومواد قطران، وبيتومين من رمال الزيت، ومواد الفحم بطبيعة مختلفة وشحنات
أو تحويل بالهيدروجين مع محفزات في طور مالط  (SDA1) إزالة األسفلتين  :زيوت سوداء، عن طريق االستخدام المشترك لثالث وحدات معالجة على األقل مما يلي

(HT1) وتقطير أو ومض ،(D)إرسال الشحنة الثقيلة إلى قسم إزالة أسفلتين  -ل على المراحل التالية ، تتميز بواسطة الحقيقة أنها تشتم (SDA1)  في وجود محفز
خلط التدفق المكون من  -، ويحتوي التيار اآلخر على مركبات أسفلتين؛ و SDA1 )من DAO1(يتكون أحدهما من زيت منزوع األسفلتين  :والحصول على تيارين
وإدخال هيدروجين  (HT1) مع محفز هدرجة مالئم وإرسال الخليط المتحصل عليه بذلك إلى قسم معالجة بالهيدروجين  SDA1 )من DAO1(زيت منزوع األسفلتين 

مع محفز الهدرجة المالئم  (SDA1)خلط التدفق المكون من مركبات أسفلتين الخارج من قسم نزع األسفلتين  -؛ و  H2Sإليه أو خليط يحتوي على هيدروجين و
إرسال كال  -؛ و  H2Sوإدخال هيدروجين إليه أو خليط يحتوي على هيدروجين و (HT2)ط المتحصل عليه بذلك إلى قسم معالجة بالهيدروجين ثان وإرسال الخلي

حيث يتم  (D9) والمحفز في الطور المشتت إلى مرحلة تقطير أو ومض واحدة أو أكثر (HT1)التيارين المحتويين على منتج التفاعل من قسم المعالجة بالهيدروجين 
أو من السائل الخارج من  (قار)، من متبقي التقطير )HT2و HT1(فصل معظم األجزاء المتطايرة، بما في ذلك الغازات المنتجة في قسمي المعالجة بالهيدروجين 

طور المشتت الغني بكبريتيدات المعادن، الناتجة عن أو السائل الخارج من وحدة الوميض المحتوية على المحفز في ال (قار)إرسال متبقي التقطير  -وحدة الوميض؛ و 
في وجود مذيبات، والحصول بذلك على تيارين، يتكون أحدهما من  (SDA2)نزع المعادن من الشحنة، ومن الممكن أن تحتوي على كوك، إلى قسم نزع أسفلتين ثان 

تم إعادة تدوير جزء منه، إذا لم يحدث بعض التصريف، إلى قسم المعالجة ويتكون اآلخر من مركبات أسفلتين، ت (SDA2من  DAO2)زيت منزوع األسفلتين 
 .(HT2)وتتم إعادة تدوير الجزء اآلخر إلى إلى قسم المعالجة بالهيدروجين الثاني  (HT1)بالهيدروجين 
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 براءة اختراع ]12[
 0002274GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43906/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5367/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2004/11/11      10/986,677           
-الفريدو زوليزي -2 ،اندري بيتشكوف -1:  المخترعون] 72[

 -5 ،فالديمير ابراموف -4 ،روجاس -لويس باريدس -3 ،جاريتون
 اوليج ابراموف  -6 ،ماريو ارنولد بارينتوس

رود  ،662صندوق بريد  ،.كالماث فولز انك:   مالك البراءة] 73[
 جزر العذراء البريطانية  ،تورتوال ،تاون 

 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/00, 43/25, 28/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3583677 A (PHILLIPS) 08 June 1971  
- US 6467542 B1 (KOSTROV et al.) 22 October 
2002  
- US 584678 A (PECHKOV et al.) 09 February 
1993  
- US 6279653 B1 (WEGENER et al.) 28 August 
2001  
- US 5101899 A (HOSKINS et al.) 07 April 1992  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 لتحفيز عمليات نقل الكتلة من أجل إستخالص أفضل لآلبار طريقة وجهاز كهروصوتية] 54[
أو \أو غاز و\تم الكشف عن جهاز كهروصوتي وطريقة خاصة به لزيادة القدرة اإلنتاجية لآلبار المحتوية على نفط و   :الملخص ] 57[

طوير التدفق الصوتي الناتج المتولد في وسط يتم ت .ينتج الجهاز الكهروصوتي اهتزازات تحفز حدوث عمليات انتقال كتلة بداخل البئر .ماء
مسامي، والناتج بواسطة تراكب موجات طولية ومستعرضة، خالل تردد مميز قيمته األولية للماء والنفط الطبيعي والنفط الثقيل، بكثافة 

رغوب به وتقليل تضرر طاقة صوتية قادرة على تأسيس مناطق ذات سيولة أعلى في الوسط المسامي، معززة حركية واستخالص سائل م
الجهاز الكهروصوتي أسفل الحفرة هو وحدة مغطسة توضع في منطقة إنتاج بئر، وتتكون من مولج كهربائي وواحد  .التشكيل في حفرة بئر

تتضمن مشعاعات من نوع أنبوبي  )سونوترودات(أو أكثر من محوالت الطاقة الكهروصوتية وواحد أو أكثر من أنظمة توجيه الموجات 
 .فر إرسال اهتزازات مرنة إلى داخل الوسط الذي تتم معالجتهتو
 

 6: عدد األشكال      30 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002275: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 44030/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2850/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2002/12/20    02028745,4      
 برنارد مير -2 كاستل،. جي -هانز  -1:  المخترعون] 72[
، جرينزاخرستراسي 124، ايه جياف هوفمان :   مالك البراءة] 73[

 سويسرا، بازل 4070  سي اتش 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/663 

 :المراجع ] 56[
- US 6294196 B1 (GABEL ROLF-DIETER et al.) 
25 September 2001 

 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مستحضر إباندرونات كبير الجرعة] 54[
) bisphosphonates(معوى ذو جرعة كبيرة من بيسفوسفوناتات ) formulation(يتعلق هذا اإلختراع بمستحضر    :الملخص ] 57[

 .من أجل تحضير هذه المستحضرات ) process(وبعملية 
 

      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.

53نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002275: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 44030/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2850/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2002/12/20    02028745,4      
 برنارد مير -2 كاستل،. جي -هانز  -1:  المخترعون] 72[
، جرينزاخرستراسي 124، ايه جياف هوفمان :   مالك البراءة] 73[

 سويسرا، بازل 4070  سي اتش 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/663 

 :المراجع ] 56[
- US 6294196 B1 (GABEL ROLF-DIETER et al.) 
25 September 2001 

 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مستحضر إباندرونات كبير الجرعة] 54[
) bisphosphonates(معوى ذو جرعة كبيرة من بيسفوسفوناتات ) formulation(يتعلق هذا اإلختراع بمستحضر    :الملخص ] 57[

 .من أجل تحضير هذه المستحضرات ) process(وبعملية 
 

      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002276GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 38839/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7977/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2007/02/15      07102460.8          
، بيستي، يورك ألكساندر -2 ،بينكوز، رولف -1:  المخترعون] 72[
 لورنتس، ردولف إريخ  -3
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ، :   مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 29/17, 31/20 

 :المراجع ] 56[
- GB 1217775 A (GAF CORP ]US[) 31 December 
1970 
- DE 2357751 A1 (BASF AG) 07 August 1975 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 بيوتانديول - 1,4عملية لتحضير ] 54[
 :بوتانديول، والتي تشمل علي المراحل التالية  – 4، 1عملية مكّملة للتحضير المستمر لـ يقّدم هذا األختراع ثمة   :الملخص ] 57[
)I ( و نسبة مولية من  8الي  5في وجود عامل حفاز من النحاس عند اس هيدروجيني من تفاعل الفورمالدهيد مع األسيتيلين

 2:1هيد إلى االسيتيلين حوالي الفورمالد
)II ( لتنظيم المخلوط المائي المحتوي علي البيوتاينديول و التي تستغرق مدة / ويتبع ذلك مباشرة مرحلة لمنع أرتجاع

 .ساعة 100الي  0.1تتراوح من 
)III ( هدرجة المخلوط الذي تم الحصول عليه و ذلك بعد المنع المباشر لالرتجاع و 
)IV(  تقطير منتج الهدرجة الذي تم الحصول عليه في المرحلةIII  بيوتانديول – 1,4وذلك للحصول علي. 

 
                13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002277GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44356/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7542/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   M105/02524A         2005/12/29              أيطاليا 
 أمريكا                   2006/02/23            60/775.789

 ،دايفانباشر ، آرمين -2 ،باتراسكو ، رينيت -1:  المخترعون] 72[
       ،آنافورلين ،  -5 ،فوب ، هارتويج -4 ،اسشولتـز ، هينينج -3
 بيترليش ، استيفان  -7 ،جورج-جوبل ، هانز -6
، 67056،بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت  -1:  مالكو البراءة] 73[

داو  2030، ذي داو كيمـيكـال كمبني -2 لـودويجشافين، ألمانيا،
 الواليات المتحدة االمريكية، ميـدالنـد، 48674سنتر، ام آي 

 
 
 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: B01D 1/26, 3/14 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/010378 A1 (KAKIMOTO YUKIHIKO 
]JP[  et al.) 24 January 2002  
- EP 0523990 A1 (AMALGAMATEO TECHN 
INC ]US[) 20 January 1993  
- FR 2301288 A1 (DOW CHEMICAL CO ]US[) 17 
September 1976  
- US 5425853 A1 (BERG LLOYD ]US[) 20 June 
1995  
- WO 2004/009571 A (BASF AG ]DE[; BASSLER 
PETER ]DE[; GOEBSEL HANS-GEORG ]DE[; 
TELES JOAQU) 29 January 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 بروبيلين من تركيبات مائيةعملية لفصل جليكول ] 54[
، واحد على (propylene glycol)من أجل فصل للجليكول بروبيلين  (process)يتعلق االختراع الحالي بـعملية    :الملخص ] 57[

ط في تبخير الخلي (I):المذكور، هذه العملية المذكورة تشمل (propylene glycol)يشمل ماء والجليكول بروبيلين  (M)األقل، من خليط 
أو /و (evaporators)على األقل عند انقاص ضغوط تشغيل المبخرات  (distillation)أو تقطير /و (evaporation)مرحلتين تبخير 
في خطوة تقطير إضافية واحدة على  (I)الناتج في  ('M)؛فصل الخليط (''M)وخليط  ('M)لينتج خليط  (distillation)أعمدة التقطير 

 ماء ?وزن 30يشمل أقل من  (M-II)ماء وخليط  ?وزن 70يشمل على األقل  (M-I)األقل، لينتج خليط 
 

     13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002277GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44356/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7542/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   M105/02524A         2005/12/29              أيطاليا 
 أمريكا                   2006/02/23            60/775.789

 ،دايفانباشر ، آرمين -2 ،باتراسكو ، رينيت -1:  المخترعون] 72[
       ،آنافورلين ،  -5 ،فوب ، هارتويج -4 ،اسشولتـز ، هينينج -3
 بيترليش ، استيفان  -7 ،جورج-جوبل ، هانز -6
، 67056،بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت  -1:  مالكو البراءة] 73[

داو  2030، ذي داو كيمـيكـال كمبني -2 لـودويجشافين، ألمانيا،
 الواليات المتحدة االمريكية، ميـدالنـد، 48674سنتر، ام آي 

 
 
 كدسةناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: B01D 1/26, 3/14 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/010378 A1 (KAKIMOTO YUKIHIKO 
]JP[  et al.) 24 January 2002  
- EP 0523990 A1 (AMALGAMATEO TECHN 
INC ]US[) 20 January 1993  
- FR 2301288 A1 (DOW CHEMICAL CO ]US[) 17 
September 1976  
- US 5425853 A1 (BERG LLOYD ]US[) 20 June 
1995  
- WO 2004/009571 A (BASF AG ]DE[; BASSLER 
PETER ]DE[; GOEBSEL HANS-GEORG ]DE[; 
TELES JOAQU) 29 January 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 بروبيلين من تركيبات مائيةعملية لفصل جليكول ] 54[
، واحد على (propylene glycol)من أجل فصل للجليكول بروبيلين  (process)يتعلق االختراع الحالي بـعملية    :الملخص ] 57[

ط في تبخير الخلي (I):المذكور، هذه العملية المذكورة تشمل (propylene glycol)يشمل ماء والجليكول بروبيلين  (M)األقل، من خليط 
أو /و (evaporators)على األقل عند انقاص ضغوط تشغيل المبخرات  (distillation)أو تقطير /و (evaporation)مرحلتين تبخير 
في خطوة تقطير إضافية واحدة على  (I)الناتج في  ('M)؛فصل الخليط (''M)وخليط  ('M)لينتج خليط  (distillation)أعمدة التقطير 

 ماء ?وزن 30يشمل أقل من  (M-II)ماء وخليط  ?وزن 70يشمل على األقل  (M-I)األقل، لينتج خليط 
 

     13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002278: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 44029/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2855/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
        اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا                  2002/08/28   60/406.524           
 أمريكا                 2002/10/08              60/417,047 
                            جوزيف بيتر ليسيكاتوس، -1:  المخترعون] 72[

 هويفين فاي وانج  -3 جون شارلز كاث ، -2                         
ودكتس انك ، ايسترن بوينت رود، فايزر بر:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، كونيكتيكوت  ،06340جروتون، 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/04 

 :المراجع ] 56[
  
- WO 01 40217 A (LUZZIO MICHAEL JOSEPH; 
LYSSIKATOS JOSEPH PETER (US) ; PFIZER 
PROD I) 07 June 2001 

 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات بنزو إميدازول جديدة مفيدة كعوامل مضادة للتكاثر الخلوي] 54[
  1:يتعلق االختراع بمركبات ذات الصيغة   :الملخص ] 57[

 

 
 

فس التعاريف المذكورة في الوصف لها ن R4و  R1 ،R2 ،R3واألمالح العقاقير األولية، ومذابات مقبولة صيدالنيا منهما والتي فيها 
 1الكامل كما يتعلق االختراع أيضا بطرق لعالج النمو الخلوي الغير طبيعي، مثل السرطان، في الثدييات بإعطاء المركب ذي الصيغة 

ا بطرق لتحضير كما يتعلق االختراع ايض .1والتركيبات الصيدالنية من لعالج تلك االضطرابات والتي تحتوي على المركبات ذات الصيغة 
 .1المركبات ذات الصيغة 

 
      9 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002279GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44355/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7511/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
    اسم الدول] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                  2005/12/21    102005061626.7
 مريكاأ                      2005/12/21         60/751,973

         ،هشلر ، كلوس -2 ،روبل ، ويلهيلم -1:  المخترعون] 72[
كالنر ،  -5 ،جيرجن-باسلر ، هانز -4 ،بيتر-اسشندلر، جوتز -3

    ،هينريتش -كالبيرت ، كارل  -7 ،دياتريل ، مارتين -6 ،كاثارينا
 انجل ، كلوس جوشيم -مولر -8
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،  : مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/02; C07C 5/32, 5/333; C22C 
38/40 

 :المراجع ] 56[
- EP 0718415 A1 (INST FRANCAIS DU PETROL 
]FR[) 26 June 1996 
- US 2003/044334 A1 (KADOWAKI MASATAKA 
]JP[ et al.) 06 March 2003 
  
 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 متجانسة  بإستمرار لهيدروكربون واحد على األقل إلزالة الهيدروكربون منهطريقة إلزالة الهيدروجين جزئياً بصورة محفزة غير ] 54[
طريقة إلزالة الهيدروجين جزئياً بصورة محفزة غير متجانسة مستمرة كربون واحد على األقل في مفاعل يصنع من  :الملخص ] 57[

باألكسدة جزئية لهيدروكربون مزال منه الهيدروجين  يضاً باإلتصال مع غاز التفاعل، وأمحدد على جانبه ) أولية(الفوالذ بتركيبة عنصرية 
 .ومفاعل بذاته

 
           49 :الحماية  عدد عناصر
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57نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002279GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44355/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7511/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
    اسم الدول] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                  2005/12/21    102005061626.7
 مريكاأ                      2005/12/21         60/751,973

         ،هشلر ، كلوس -2 ،روبل ، ويلهيلم -1:  المخترعون] 72[
كالنر ،  -5 ،جيرجن-باسلر ، هانز -4 ،بيتر-اسشندلر، جوتز -3

    ،هينريتش -كالبيرت ، كارل  -7 ،دياتريل ، مارتين -6 ،كاثارينا
 انجل ، كلوس جوشيم -مولر -8
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ،  : مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/02; C07C 5/32, 5/333; C22C 
38/40 

 :المراجع ] 56[
- EP 0718415 A1 (INST FRANCAIS DU PETROL 
]FR[) 26 June 1996 
- US 2003/044334 A1 (KADOWAKI MASATAKA 
]JP[ et al.) 06 March 2003 
  

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 متجانسة  بإستمرار لهيدروكربون واحد على األقل إلزالة الهيدروكربون منهطريقة إلزالة الهيدروجين جزئياً بصورة محفزة غير ] 54[
طريقة إلزالة الهيدروجين جزئياً بصورة محفزة غير متجانسة مستمرة كربون واحد على األقل في مفاعل يصنع من  :الملخص ] 57[

باألكسدة جزئية لهيدروكربون مزال منه الهيدروجين  يضاً باإلتصال مع غاز التفاعل، وأمحدد على جانبه ) أولية(الفوالذ بتركيبة عنصرية 
 .ومفاعل بذاته

 
           49 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002280GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40227/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12296/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2007/12/04        07122240.0        
   روتن، -روالند جاكوب -2 بِرند بوتِلمان، -1:  المخترعون] 72[
 أندرو ثوماس -5 لوكس،. ماتثو سي -4 ِهنر كنوشت، -3
 124ال روش ايه جي،  –هوفمان  إف : مالك البراءة] 73[

 ، بازل، سويسرا 4070جرينزاخرستراسي، سي أتش  
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 413/12, 413/14, 417/14, 487/04, 
491/10, 491/08; A61K 31/4439; A61P 25/28 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/037480 A (F. HOFFMANN-LA 
ROCHE AG) 13 April 2006  
- WO 2004/024691 A (GLAXO GROUP LTD) 25 
March 2004  
- WO 2007/039389 A (F. HOFFMANN-LA 
ROCHE AG)  12 April 2007  

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 بيريدين -مشتقات أيزوكسازولو] 54[
  I:بيريدين لها الصيغة  –أيزوكسازول يتعلق اإلختراع الحالي بمشتقات    :الملخص ] 57[

 
 .1ركما وصف في العنص R6إلى  X ،R1وفيها تكون 

 
 .، مفيدة لعالج اإلضطرابات اإلدراكية مثل مرض ألزهايمرGABA A 5وتعد المركبات النشطة التي لها عالقة بمكان اإلرتباط 
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 براءة اختراع ]12[
 0002281GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44032/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6939/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2005/09/21  60/719.467           
 أمريكا                  2005/09/21        60/719,468      

 أمريكا                    2005/09/21          60/719,477  
سينكلير روس  -2 ،سيمون جون مانتيل -1:  المخترعون] 72[

كريستين أني  -5 ،بول أالن جلوسوب -4 ،أنتوني وود -3 ،استرانج
 لويس واتسون 

 9NJ فـايـزر ، رامسجيت رود ، ساندويش، : مالك البراءة] 73[
CT13 ،المملكة المتحدة، كـنـت 

 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 207/12 

 :المراجع ] 56[
- JP 11100366 A (KYORIN SEIYAKU KK) 13 
April 1999   
- EP 0365093 A1 ( PFIZER ]US[) 25 APRIL 1990  
- EP 0948964 A1 (KYORIN SEIYAKU KK ]JP[) 
13 October 1999 

 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات كربوكساميد كمضادات مستقبل مسكاريني] 54[
  :من الصيغة (compounds)يتعلق االختراع ال الف بمركبات  :الملخص ] 57[

 
 

 muscarinic)تحضيرها، باستخدام كمضادات مسكارينية ل  (intermediates)     وبمركبات وسطية   (processes)بعمليات 
antagonists)  ئية وبتركيبات دوا (pharmaceutical compositions)  تحتويها. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002281GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44032/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6939/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2005/09/21  60/719.467           
 أمريكا                  2005/09/21        60/719,468      

 أمريكا                    2005/09/21          60/719,477  
سينكلير روس  -2 ،سيمون جون مانتيل -1:  المخترعون] 72[

كريستين أني  -5 ،بول أالن جلوسوب -4 ،أنتوني وود -3 ،استرانج
 لويس واتسون 

 9NJ فـايـزر ، رامسجيت رود ، ساندويش، : مالك البراءة] 73[
CT13 ،المملكة المتحدة، كـنـت 

 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 207/12 

 :المراجع ] 56[
- JP 11100366 A (KYORIN SEIYAKU KK) 13 
April 1999   
- EP 0365093 A1 ( PFIZER ]US[) 25 APRIL 1990  
- EP 0948964 A1 (KYORIN SEIYAKU KK ]JP[) 
13 October 1999 

 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات كربوكساميد كمضادات مستقبل مسكاريني] 54[
  :من الصيغة (compounds)يتعلق االختراع ال الف بمركبات  :الملخص ] 57[

 
 

 muscarinic)تحضيرها، باستخدام كمضادات مسكارينية ل  (intermediates)     وبمركبات وسطية   (processes)بعمليات 
antagonists)  ئية وبتركيبات دوا (pharmaceutical compositions)  تحتويها. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002282GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44354/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7377/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2005/12/12           05027111.3      
      ،كوجي، تاناكا -2 ،نوربيرت، اسبريون -1:  المخترعون] 72[
 هيروشي ، يومينو -5 ،يوتي، لشتفرس -4 ،مارك، كاليسين -3
 ،1-3-2، كـوربـوريـشـنجـيـه جـي سـي  -1 : مالكو البراءة] 73[

بي  -2 يابان،ال،يوكوهاما، 6001-220كو،  -نيشي ، ميناتو ميراي 
 ، لـودويجشافين، ألمانيا67056 ،أيه اس اف آكـتـنجسلشافت

 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- EP 0768365 Al (MITSUBISHI HEAVY IND 
LTD  ]JP[) 16 April 1997  
- US 5348714 A (PEYTAVY JEAN-LOUIS ]FR[ et 
 al.) 20 September 1994  
- WO 2005/044955 A (BASF AG ]DE[; KATZ 1-12 
TORSTEN ]DE[) 19 May 2005  
- WO 2004/082809 A (BP EXPLORATION 
OPERATING ]GB[; CANADA CHEM CORP 
]CA[; AYASSE CONRAD ]C) 30 September 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية السترداد ثاني أكسيد الكربون] 54[
خطوة  ( أ):، تشمل(carbon dioxide)السترداد ثاني أكسيد الكربون  (process)يتعلق االختراع الحالي بعملية  :الملخص ] 57[

 -يحتوي على ثاني أكسيد كربون في تالمس غاز (gaseous feed stream)تشمل تالمس تيار تلقيم غازي  (absorption)امتصاص 
، وبذلك يمتص جزء على األقل من ثاني أكسيد الكربون الموجود في (absorbing fluid)مع مادة مائعة ماصة  (gas-liquid)سائل 

مكرر به محتوى قليل من  (gaseous stream)تيار غازي  (1)في المادة المائعة الماصة لينتج  (gaseous stream)التيار الغازي 
خطوة تجديد عبارة عن معالجة المادة المائعة الماصة الغنية  ( ب).مادة مائعة ماصة غنية بثاني أكسيد الكربون (2)ثاني أكسيد الكربون و

بحيث يتحرر ثاني أكسيد الكربون وتتجدد المادة المائعة الماصة  (ضغط مطلق)بار  3بثاني أكسيد الكربون عند ضغط يزيد عن 
(absorbing fluid)  الخالية من ثاني أكسيد الكربون والتي يعاد تدويرها لالستخدام في خطوة االمتصاص(absorption) حيث تكون،

 tertiary aliphatic alkanol)فاتي مائي يحتوي على ألكانول أمين ثالثي ألي (amine)المادة المائعة الماصة هي محلول أمين 
amine)  وكمية مؤثرة من محث المتصاص ثاني أكسيد الكربون(carbon dioxide) يظهر األلكانول أمين الثالثي األليفاتي تحلال ،

لثي االليفاتي، ال يحتوي األلكانول أمين الثا .ضئيال تحت شروط محددة لدرجة الحرارة والضغط تحت وجود مشترك مع ثاني أكسيد الكربون
-2)هيدروكسي إيثيل  -2مستبدلة بأكثر من واحد من أجزاء  (nitrogen atom)في بنائه الجزيئي، على ذرة نيتروجين 

hydroxyethyl) تنتقى األلكانول أمينات الثالثية األليفاتية  .هيدروكسي إيثيل وجزء ميثيل -2، أو ذرة نيتروجين مستبدلة بكل من جزء
إيثانول  -(ثنائي ميثيل أمينو)-2، (N-ethyl-diethanolamine)ثنائي إيثانول أمين  -إيثيل N-موعة المتكونة من المفضلة من المج

(2-dimethylamino)-ethanol) ،2-(ثنائي إيثيل أمينو)-  إيثانول(2-diethylamino)-ethanol) ،3-(ثنائي ميثيل أمينو)-1- 
-1، (1-propanol-(diethylamino)-3)بروبانول  -1-(ثنائي إيثيل أمينو)-3، (1-propanol-(dimethylamino)-3)بروبانول 

-1)إيثانول  -(ثنائي أيزوبروبيل أمينو)-2، و(2-propanol-(dimethylamino)-1)بروبانول  -2-(ثنائي ميثيل أمينو)
(dimethylamino)-2-propanol)إيثانول  -(ثنائي أيزوبروبيل أمينو)-2، و(2-(diisopropylamino)-ethanol). 

 
 2: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002283GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44031/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7360/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 الدنمارك               2005/12/07      200501736          
 الدنمارك              2006/09/15              200601203   

 أمريكا                2006/10/06          60/850,130     
 جان ينجفار بايني :  المخترع] 72[
،  852، درامنسفيين نـايـكـمـد فـارمـا إيه أس:  مالك البراءة] 73[

 نرويجال، اسكر، 1385 -نمبر
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 9/16 

 :المراجع ] 56[
- WO 0028973 A1 (NYCOMED PHARMA AS) 25 
May 2000  
- WO 2005/115342 A ( NYCOMED DANMARK 
APS;  MATHIESEN, JACOB; NIELSEN, 
CARSTEN MARTINI; OLSEN) 08 December 
2005  

 
 ندى البهيجي: الفاحص 

 أو حبيبية واستخدامها في تركيبات دوائية/مركبات تحتوي على كالسيوم مغطاة بغشاء و] 54[
جرى جزئيا على  (calcium-containing compounds)يتعلق االختراع الحالي بمركبات محتوية على كالسيوم    :الملخص ] 57[

 (water-soluble substance)بمادة قابلة للذوبان في الماء  (granulated)أو تحبيبها /و (film-coated)األقل تغليفها بغشاء 
 ومادة بوليمرية قابلة للذوبان في الماء 

(water-soluble polymeric substance) دوائية  واستخدام هذه المركبات المغلفة في تركيبات(pharmaceutical 
compositions) . إن المركبات المحتوية على الكالسيوم(calcium) أو المغلفة بغشاء جزئيا على األقل ثبت أنها مناسبة /الحبيبة و

٪ أو أكثر في 96نحصل على حمل عقار حوالي . لتحضير أقراص ذات حمل مرتفع جدا من كالسيوم عنصري ومقاس صغير بصورة مالئمة
 .قراص من االختراع لها خواص ميكانيكية ومؤثر عضوي كافيةأ

 
 12: عدد االشكال             15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002285GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43970/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7526/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[

   PCT/US05/47093 2005/12/18                 أمريكا 
. ريتشارد دي -2 ،ماكندونالد. مايكل اف -1:  المخترعون] 72[ 

 ويب . روبرت ان -4 ،تشونج. ديفيد واي -3 ،هيمبري
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 8/22, 210/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/058828 A1  (EXXONMOBIL 
CHEMICAL  PATENTS INC; SHAFFER, 
TIMOTHY, D·, MILNER, SCOTT, T) 15 July 
2004  
- US 3023191 A (TEGGE BRUCE R et al.) 27 
February 1962  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عمليات هلجنة] 54[
وعلى نحو محدد، يكشف االختراع عن عمليات   .polymersيكشف االختراع عن عمليات محسنة لهلجنة البوليمرات  :الملخص ] 57[

 .C4-C10 C4-C10 isoolefinsمحسنة لهلجنة البوليمرات المكونة مـن أيزوأولفينـات 
 

      49 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002284GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44700/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8322/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي         2006/05/16      06113977.0          
 المكتب األوروبي         2007/02/16         07102566.2       

هينينج  -3 ،روالند فايو -2 ،جورج داهمان -1:  المخترعون] 72[
 -7 ،كاي جيرالخ -6 ،هيربرت نار -5 ،ميتز-انيت شولر -4 ،فريبك

 وولفانج وينين 
بوهرنجر انجلهايم انترناشونال جي ام بي اتش،  : مالك البراءة] 73[

  ألمانيا -إنجيلهيم أيه أم راين 173،55216بنغر شتراسه 
 بسام أديب القاسم : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
-Tardif J-C, "Ivabradine in clinical practice: 
benefits of I inhibition", European heart journal  
supplements, September 2005   
- Lopez-Bescps et al.," Long-term safety and 
antianginal efficacy of the if current inhibitor  
ivabradine in patients with chronic stable angina. 
A one-year randomised, double-bline, multicentre 
trial", European heart journal, 2004 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 برولين أميد بديل ، تحضيره واستخدامه كدواء] 54[
ابرادين، ?على وجه الخصوص، إي جيبي انتقائي ونوعي، If يتعلق االختراع الحالي بتوليفة تشتمل على مثبط تيار عقدة  :الملخص ] 57[

 .كما يتعلق االختراع بأدوية .ومثبط كالسيوم
 

 9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002285GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43970/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7526/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[

   PCT/US05/47093 2005/12/18                 أمريكا 
. ريتشارد دي -2 ،ماكندونالد. مايكل اف -1:  المخترعون] 72[ 

 ويب . روبرت ان -4 ،تشونج. ديفيد واي -3 ،هيمبري
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 8/22, 210/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/058828 A1  (EXXONMOBIL 
CHEMICAL  PATENTS INC; SHAFFER, 
TIMOTHY, D·, MILNER, SCOTT, T) 15 July 
2004  
- US 3023191 A (TEGGE BRUCE R et al.) 27 
February 1962  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عمليات هلجنة] 54[
وعلى نحو محدد، يكشف االختراع عن عمليات   .polymersيكشف االختراع عن عمليات محسنة لهلجنة البوليمرات  :الملخص ] 57[

 .C4-C10 C4-C10 isoolefinsمحسنة لهلجنة البوليمرات المكونة مـن أيزوأولفينـات 
 

      49 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002286GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44682/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10137/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2007/02/13      07102222.2          
-ارتولومب -2 ،جريجور جيمس، ماكدونالد -1:  المخترعون] 72[

فان  -4 ،شافير جين مايكل، النجلويس -3 ،خوسيه مانويل، نيبريدا
 ميشيل لوك ماريا ، جول

، تورنهوتسويج .في. جانسن فارماسوتيكـا ان : مالك البراءة] 73[
 ، بلجيكا ،2340 -بي بيرس ، 30

 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 237/20, 237/24, 409/04, 487/04; 
A61K 31/495; A61P 25/18 

 :المراجع ] 56[
- WO 99/09025 A (PFIZER PROD INC ]US[; 
FLIRI ANTON FRANZ JOSEF ]US[: 
MAJCHRAZAK MARK JER) 25 February  
- EP 0281309 A1 (PFIZER ]US[)  07 September 
1988 

 
 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 

 سريعة االنفصال 2مضادات مستقبل دوبامين ] 54[
-aryl-6-piperazin-1-yl-4)بيريدازينات   -مستبدل -3-يل -1-بيبرازين -6-أريل -4يتعلق االختراع الحالي بمركبات  :الملخص ] 57[

3-substituted-pyridazines)  سريعة االنفصال  2التي هي مضادات مستقبل دوبامين(fast dissociating dopamine 2 
receptor antagonists) بعمليات ،(processes)  لتحضير هذه المركبات وبتركيبات دوائية(pharmaceutical compositions) 

لمعالجة أو منع اضطرابات  (medicines)تستخدم المركبات كأدوية  .(active ingredient)تشتمل على هذه المركبات كمقوم نشط 
 .الجهاز العصبي المركزي، على سبيل المثال الفصام الذهني، بواسطة حث تأثير مضاد للذهان بدون آثار جانبية حركية ضارة
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 ]12[ Patent 
Number of the Decision to Grant the Patent: 
44681/13 
 
Date of the Decision to Grant the Patent: 24/10/2013       

]11[ Patent No.: GC0002287 
 
]45[ Date of Publishing the Grant of the Patent: 
                30/09/2013                                20/2013 

]51[ Int. Cl.7: C07C 11/24; C07D 207/26 
]56[ Cited Documents: 
- DE 1934304 (BASF AG) 21 January 1971 
- WO 03/053924 A (BASF AG) 03 July 2003 
 
 
 
 
 
Examiner: Ebrahim M AL-Qurashi 

]21[ Application No.: GCC/P/2005/5499 
]22[ Filing Date: 12/12/2005 
]30[ Priority: 
]31[ Priority No.   ]32[ Priority date    ]33[ State   
    102004060654.4         16/12/2004               DE 
]72[ Inventors: 1- Frank Steglich، 2- Maximilian 
Vcari  ، 3- Aurelie Alemany، 4- Tanja Kirchner 
]73[ Owner: Basf Aktiengesellschaft, 67056 
Ludwigshafen, Germany 
 ]74[ Agent: Nassir Ali kadasa  
]54[ PROCESS FOR CLEANING AN APPARATUS TO REMOVE DEPOSITS FROM A PROCESS 
FOR THE RECOVERY OF NMP 
]57[ Abstract: A process is proposed for cleaning an apparatus to remove deposits from a process for 
the recovery of purified N-methylpyrrolidone (NMP) by evaporating NMP from a contaminated 
NMP stream which is obtained in a process for the extractive separation of acetylene from the 
reaction mixture of a partial oxidation of hydrocarbons after expulsion of the acetylene as a gas, 
wherein hot water is passed into the apparatus and is stirred. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002288GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 38838/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10244/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[

 المكتب األوروبي                  2007/03/01 71032932           
هان  -3 ،كيرستن،داهمن  -2 ألفرد،،أفترنج  -1:  المخترعون] 72[
-ملدرو يوهان  -6 ،كاترين،بومان  -5 ،راندولف، هوجر  -4 ،تيلو،

 بيتر
، 67056، بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت:  مالك البراءة ]73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 209/48, 253/30 

 :المراجع ] 56[
- EP 1209146 A (BASF AG ]DE[) 29 May 2002  

 
 

 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 لتحضير أمينات االيثيلين طريقة] 54[
 %30يتعلق االختراع بطريقة لتحضير مخلوط إيثيلين أمين، والتي تتضمن هدرجة مخلوط نيتريل أمينو متضمن على  :الملخص ] 57[

ل في وجود عام (IDAN) على األقل بالوزن من االيمينو ثاني أسيتونيتريل  %5و  (AAN) على األقل بالوزن من األمينو أسيتونيتريل 
و، لو مناسب، يمكن عزل أمينات االيثيلين   (DETA)أو  ثاني إيثيلين ثالث أمين  /و (EDA) ويمكن عزل االيثيلين ثاني أمين  .حفاز

 .أيضاً عن مخاليط إيثيلين األمين الناتجة
 

      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002289GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43984/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9233/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2006/10/18        60/829.966        
 أمريكا               2007/08/17                60/965.210 
سوزان روس  -2 ،سكوت ادوارد ليزرِوذ -1:  المخترعون] 72[

مارفن  -5 ،مارك انطوني موريس -4 ،لورين كاثلين فاي -3 ،كيستن
 ،دوجالس سكوت جونسون -7 ،ليجوان جان وانج -6 ،جيه مييرز

 كوري مشيل ستيف  -8
، إيستـرن بوينـت رود، .فـايـزر برودكـتس إنـك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، جـروتـون، 06340كونيكتيكـوت 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D401/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/074025 A (JANSSEN 
PHARMACEUTICA NV  ]BE[; APODACA 
RICHARD ]US[ ; BREITENBUCHER J G) 13 
July 2006  

 
 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مركبات يوريا إثير ثاني أريل] 54[
   (I) يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصيغة   :الملخص ] 57[

 
أو ملح منه مقبول صيدالنياً، عمليات لتحضير المركبات، المركبات الوسطية المستخدمة في تحضير المركبات، تركيبات محتوية على 
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 براءة اختراع ]12[
 0002289GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43984/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/01/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9233/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2006/10/18        60/829.966        
 أمريكا               2007/08/17                60/965.210 
سوزان روس  -2 ،سكوت ادوارد ليزرِوذ -1:  المخترعون] 72[

مارفن  -5 ،مارك انطوني موريس -4 ،لورين كاثلين فاي -3 ،كيستن
 ،دوجالس سكوت جونسون -7 ،ليجوان جان وانج -6 ،جيه مييرز

 كوري مشيل ستيف  -8
، إيستـرن بوينـت رود، .فـايـزر برودكـتس إنـك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، جـروتـون، 06340كونيكتيكـوت 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D401/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/074025 A (JANSSEN 
PHARMACEUTICA NV  ]BE[; APODACA 
RICHARD ]US[ ; BREITENBUCHER J G) 13 
July 2006  

 
 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مركبات يوريا إثير ثاني أريل] 54[
   (I) يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصيغة   :الملخص ] 57[

 
أو ملح منه مقبول صيدالنياً، عمليات لتحضير المركبات، المركبات الوسطية المستخدمة في تحضير المركبات، تركيبات محتوية على 
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 براءة اختراع ]12[
 0002290GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39291/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8943/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي              2006/08/25    06119571.5       
     ،ديرينزيو بينيتي -2 ،روبيرتو فالميني -1:  المخترعون] 72[
 جيوفاني باترونسيني  -5 ،أنا فايت -4 ،لوريال بيدريالي -3
فيا ، .ال. آر. اولفين ايطاليا اسبازيل بولي  : مالك البراءة] 73[

 ، إيطالياميالنو، 20124، 25، يجوليسبير
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 10/00, 4/647, 4/651 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/47638 A (BOREALIS AS ]OK[; 
ALASTALO KAUNO ]FI[ LESKINEN PAULI 
]FI[) 17 August 2000 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تحضير عجينة حفزية لبلمرة األوليفينات] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحضير تركيبة حفزية لبلمرة األوليفينات في صورة مشتت من جسيمات محفز داخل قالب  :الملخص ] 57[

تكوين معلق من جسيمات محفز في زيت عن طريق تحميل مسحوق محفز جاف في  (أ:الخطوات التاليةشبه مائع، تتميز بأنها تشتمل على 
من السطح البيني  2خزان محتوي على الزيت المذكور تحت التقليب المستمر، على أن تكون سرعة تحميل مسحوق المحفز بالنسبة لكل م

م إلى  30ْإكساب ثخانة مصهور له نقطة انصهار واقعة في النطاق من  إضافة عامل (؛ب2م .ساعة /كجم  800المكون من الزيت أقل من 
م تحت التقليب، بينما يتم الحفاظ على المعلق المكون من المحفز في زيت عند درجة حرارة بحيث يتصلد عامل إكساب الثخانة المذكور  70ْ

 .عند التالمس مع المعلق المذكور
 

 1: ل عدد األشكا     20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002291GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44697/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
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 الخطيبعبد هللا : الفاحص 
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يتعلق االختراع الحالي بمنتج ماص متطور بحيث يتميز المنتج بمقاومة جيدة للتمزق ويسمح برؤية جلد الشخص الذي   :الملخص ] 57[

ة تحدد منطق 5يحدد منطقتي خصر أمامية وخلفية وبنية ماصة للسائل  4يشتمل المنتج على عضو حزام .يرتديه من خالل المنتج الماص 
على مقطعين متصلين  19لفتحة الخصر وتشتمل هذه الحافة الخارجية  19على حافة خارجية  4ما بين األرجل حيث يحتوي عضو الحزام 

وأجزاء الحزام األمامية  .Yبمنطقتي الخصر األمامية والخلفية المتباعدتين عن بعضها وفي مقابلة بعضهما البعض في اتجاه أمامي خلفي 
، مناطق يمكن الرؤية من خاللها لجلد المرتدي 2، 1تشمل، في منطقتي الخصر األمامية والخلفية  4الخاصة بعضو الحزام و 7، 6والخلفية 

ويتم  .2، 1أو أكثر من منطقتي الخصر األمامية والخلفية  %40أو أكثر وتشغل  %55تتميز بنسبة إجمالية لنفاذية للضوء قدرها حوالي 
يمتد في االتجاه المستعرض  35لفتحة الخصر بعضو تقوية مرن  19بطول الحافة الخارجية  7، 6ة والخلفية تزويد منطقتي الحزام األمامي
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 :المراجع ] 56[
- WO 99/47340 A (THAMES WATER 
UTILITILES ]GB[; WOODWARD CLIVE 
ANTHONY ]GB[; SANDERS TREV) 23 
September 1999 
- WO 2004/020893 A (SHIELDLINER CO LTD 
]AU[; GRAHAM NEIL DERYCK BRAY ]AU[) 
11 March 2004 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة لتمديد عنصر أنبوبي في حفرة بئر] 54[
يتعلق االختراع بطريقة لتمديد عنصر أنبوبي في اتجاه القطر في حفرة بئر ُمشكَّلة في تكوين أرضي، وتشتمل الطريقة  :الملخص ] 57[

العنصر األنبوبي في حفرة البئر وبالتالي يتمدد الجزء الطرفي السفلي من جدار العنصر األنبوبي في اتجاه القطر إلى الخارج على وضع 
وفي اتجاه عكسي بشكل محوري بحيث يشكل قطاع أنبوبي ممتد حول القطاع األنبوبي المتبقي للعنصر األنبوبي، وبالتالي يتحدد حيز حلقي 

يمتد القطاع األنبوبي الممتد بشكل محوري من خالل تحريك القطاع األنبوبي المتبقي إلى أسفل  .بية الممتدة والمتبقيةبين القطاعات األنبو
يتم  .القطاع األنبوبي الممتد وبالتالي ينحني الجزء الطرفي السفلي من الجدار في اتجاه القطر إلى الخارج وفي اتجاه عكسي بشكل محوري

لقي لكي يمتد األنبوب بشكل متحد المركز إلى حٍد كبير مع القطاع األنبوبي الممتد، حيث يتم وضع األنبوب لدعم وضع أنبوب في الحيز الح
 .واحد على األقل من القطاع األنبوبي المتبقي والقطاع األنبوبي الممتد
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 براءة اختراع ]12[
 0002295GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44321/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13205/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                         2008/04/02  67101         
 جــوهانيس هـينريكـوس مــينين : المخترع] 72[
كي  6135، 2 ميركاتور، .في. ستاميكاربون بي:  مالك البراءة] 73[

 ، هولنداسيتارد، دبليو
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 12/00; C07C 273/04, 275/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/090323 A (DSM NV ]NL[; MENNEN 
JOHANNES HENRICUS ]NL[) 14 November 
2002 
- J.H. Meessen:Ullmann's Encyclopedia of 
Industrial Chemistry, Urea ]Online[ 2005, Wiley-
Vch Verlag Gmbh &Co. Kgaa , Weinheim, 
Xp002497276  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لزيادة قدرة مصنع يوريا حالي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لزيادة قدرة مصنع يوريا حالي يشتمل على جزء تخليق اليوريا عند ضغط عاٍل وجزء  :الملخص ] 57[

حيث يتم بجوار مصنع اليوريا الحالي تركيب وحدة إنتاج اليوريا، المشتملة على جزء تخليق اليوريا عند ضغط استخالص واحد أو أكثر، 
عاٍل وجزء استخالص عند ضغط متوسط، حيث يتم إنتاج التيار المحتوي على اليوريا من األمونيا وثاني أكسيد الكربون ويتم إرسال التيار 

 .ريا الحالي حيث تتم أيضاً تنقية التيار المحتوي على اليوريا في جزء استخالص ذي ضغط منخفضالمشتمل على اليوريا إلى مصنع اليو
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 براءة اختراع ]12[
 0002295GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44321/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13205/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                         2008/04/02  67101         
 جــوهانيس هـينريكـوس مــينين : المخترع] 72[
كي  6135، 2 ميركاتور، .في. ستاميكاربون بي:  مالك البراءة] 73[

 ، هولنداسيتارد، دبليو
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 12/00; C07C 273/04, 275/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/090323 A (DSM NV ]NL[; MENNEN 
JOHANNES HENRICUS ]NL[) 14 November 
2002 
- J.H. Meessen:Ullmann's Encyclopedia of 
Industrial Chemistry, Urea ]Online[ 2005, Wiley-
Vch Verlag Gmbh &Co. Kgaa , Weinheim, 
Xp002497276  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لزيادة قدرة مصنع يوريا حالي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لزيادة قدرة مصنع يوريا حالي يشتمل على جزء تخليق اليوريا عند ضغط عاٍل وجزء  :الملخص ] 57[

حيث يتم بجوار مصنع اليوريا الحالي تركيب وحدة إنتاج اليوريا، المشتملة على جزء تخليق اليوريا عند ضغط استخالص واحد أو أكثر، 
عاٍل وجزء استخالص عند ضغط متوسط، حيث يتم إنتاج التيار المحتوي على اليوريا من األمونيا وثاني أكسيد الكربون ويتم إرسال التيار 

 .ريا الحالي حيث تتم أيضاً تنقية التيار المحتوي على اليوريا في جزء استخالص ذي ضغط منخفضالمشتمل على اليوريا إلى مصنع اليو
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 براءة اختراع ]12[
 0002296GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39292/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9080/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                   2006/09/14     60/844,517       
 -3 ،زاتش تشارلتون -2 ،جون ليفاس -1:  المخترعون] 72[

 سالفاتوري دي يوفا 
ساوث ويست فري  3200، .انجنيا بوليمرز انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ،  77027، هيوستن، تكساس، 1250سويت ، وي
 االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08J 3/22 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/097897 A (GEN ELECTRIC ]US[; 
ALGER MONTGOMERY M ]US[; HOSSAN 
ROBERT ]US[; KEMPER) 20 October 2005 

 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 مواد إضافة مركزة محولة إلى كريات عالية التركيز للبوليمرات] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتركيز من مادة إضافة كروية ذات تركيز عال أو عامل أو خالئط تثبيت البوليمر، ومستحضراتها،  :الملخص ] 57[

 .المتنوعة لتعزيز الثبات المستخدمة في عمليات البلمرة
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002297GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013     30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 39424/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4686/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 خالد بن فهاد الشبرمي :  المخترع] 72[
،  11426خالد بن فهاد الشبرمي ، الرياض،  : مالك البراءة ]73[

 المملكة العربية السعوديةالرياض، 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G09B 1/40; G09F 7/20; G09B 17/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3715812 (NOVAK) 13 February 1973 
- US 4299577 (MARRYMAN) 10 November 1981 
- US 4643450 (MORRIS) 17 February 1987 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة الستخدام ألوان وأشكال إلجادة قراءة القرآن الكريم] 54[
القرءان الكريم إذ تسخر مجموعة من األلوان واألشكال يتعلق هذا االختراع بكيفية استخدام ألوان وأشكال إلجادة قراءة    :الملخص ] 57[

وعالمات الوقف كما ) 12(واصطالحات الضبط كما في الشكل رقم ) 11(إلى رقم ) 1(لتبسيط قواعد أحكام التجويد كما في األشكال من رقم 
وف التي ال تنطق و الدوائر الخضراء و ذلك كما هو موضح في الرسوم التوضيحية ، فاللون الرمادي يستخدم للحر) 13(في الشكل رقم 

لعدم الوقف، واللون األحمر يستخدم للحروف الواجب نطقها وعالمة الشدة ، وأحياناً يكون بجوار عالمات الشدة رقم اثنان الذي يدل على 
إحداهما خضراء واألخرى  الغنة بمقدار حركتين ، كما يستخدم في الدوائر الحمراء للداللة على وجوب الوقف ، وفي حالة وجود دائرتان

هي األولى، وفي حالة وجود دائرتين حمراوين ) 1(حمراء فللقارئ االختيار بينهما ، أما إذا كان بداخلهما رقم فالتي بداخلها الرقم 
) 6(طر س) 13(متجاورتين فللداللة على سكتة بمقدار حركتين وجميع ما ذكر على الدوائر ينطبق على جميع األشكال ما عدا شكل رقم 

رقم فالقارئ عندئذ يختار دائرة من أحد الجهات وبأي لون فعند االختيار ينظر للرقم الذي بداخلها فيختار في الجهة المقابلة دائرة بنفس ال
 وبأي لون كان ، وأما اللون البرتقالي يستخدم للحالة التي تكون وسطاً بين األحمر والرمادي في نطق الحروف وعالمات الشدة ، وأما

اللون البني فيستخدم لحروف القلقة ، وأما األزرق الغامق فيستخدم للحروف المفخمة واألزرق الفاتح للحروف المرققة ، وأما اللون 
 ). 12(الرمادي فيستخدم لحروف الصفير وعالمات المد وكذلك لعدد حركات المد ، والشكل الذي يمثل االختراع بشكل عام رقم 
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 براءة اختراع ]12[
 0002297GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013     30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 39424/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4686/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 خالد بن فهاد الشبرمي :  المخترع] 72[
،  11426خالد بن فهاد الشبرمي ، الرياض،  : مالك البراءة ]73[

 المملكة العربية السعوديةالرياض، 
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G09B 1/40; G09F 7/20; G09B 17/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3715812 (NOVAK) 13 February 1973 
- US 4299577 (MARRYMAN) 10 November 1981 
- US 4643450 (MORRIS) 17 February 1987 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة الستخدام ألوان وأشكال إلجادة قراءة القرآن الكريم] 54[
القرءان الكريم إذ تسخر مجموعة من األلوان واألشكال يتعلق هذا االختراع بكيفية استخدام ألوان وأشكال إلجادة قراءة    :الملخص ] 57[

وعالمات الوقف كما ) 12(واصطالحات الضبط كما في الشكل رقم ) 11(إلى رقم ) 1(لتبسيط قواعد أحكام التجويد كما في األشكال من رقم 
وف التي ال تنطق و الدوائر الخضراء و ذلك كما هو موضح في الرسوم التوضيحية ، فاللون الرمادي يستخدم للحر) 13(في الشكل رقم 

لعدم الوقف، واللون األحمر يستخدم للحروف الواجب نطقها وعالمة الشدة ، وأحياناً يكون بجوار عالمات الشدة رقم اثنان الذي يدل على 
إحداهما خضراء واألخرى  الغنة بمقدار حركتين ، كما يستخدم في الدوائر الحمراء للداللة على وجوب الوقف ، وفي حالة وجود دائرتان

هي األولى، وفي حالة وجود دائرتين حمراوين ) 1(حمراء فللقارئ االختيار بينهما ، أما إذا كان بداخلهما رقم فالتي بداخلها الرقم 
) 6(طر س) 13(متجاورتين فللداللة على سكتة بمقدار حركتين وجميع ما ذكر على الدوائر ينطبق على جميع األشكال ما عدا شكل رقم 

رقم فالقارئ عندئذ يختار دائرة من أحد الجهات وبأي لون فعند االختيار ينظر للرقم الذي بداخلها فيختار في الجهة المقابلة دائرة بنفس ال
 وبأي لون كان ، وأما اللون البرتقالي يستخدم للحالة التي تكون وسطاً بين األحمر والرمادي في نطق الحروف وعالمات الشدة ، وأما

اللون البني فيستخدم لحروف القلقة ، وأما األزرق الغامق فيستخدم للحروف المفخمة واألزرق الفاتح للحروف المرققة ، وأما اللون 
 ). 12(الرمادي فيستخدم لحروف الصفير وعالمات المد وكذلك لعدد حركات المد ، والشكل الذي يمثل االختراع بشكل عام رقم 
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 براءة اختراع ]12[
 0002299GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44021/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4344/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/02/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2004/06/09       10/864.021        
 باميال هارفي  -2 ،أشيم كومار غوش -1:  المخترعون] 72[
الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[
المملكة العربية  ،الرياض ، 11422الرياض  5101ب .ص،"سابك"

 السعودية
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C07C 2/68, 15/04; B01J 29/06, 29/40 

 :المراجع ] 56[
- Ghosh, et al., An infrared study of the effect of 
HF treatment on the acidity of ZSM-5, Zeolites,  
US 4520219 A (Sato) 28 May 1985  

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عامل حفاز من الزيوليت معدل الفورايد وطريقة لتحضيره] 54[
لزيـادة  ZSM-5-type zeolite catalyst يتعلــق هذا االختــراع بطـريقة لتعديل عامل حفــــاز زيوليــت من النـوع   :الملخص ] 57[

وتشتمل  .aromatic alkylation فـي تفاعــل ألكلـة أروماتيـة  para-isomers للبارا أيزومرات  catalystإنتقـار العامـل الحفـاز 
 .fluorideمع مركب يحتـوي على الفلـوريد   ZSM-5-type zeolite catalystالطريقة تالمس عامـل الحفـاز من الزيوليت النـوع 

 في األلكلـة األروماتيـــة  fluorideالمحتـوي علـى الفلـوريد  zeolite catalyst ويمكن أن يســتخدم العامل الحفـاز من الزيوليت
aromatic alkylation  ليعطي منتجـات ثاني ألكيل أروماتيـة di-alkyl aromatic.  كما يتعلـق بطريقة لتحضـير منتج الزيليــت 

xylene  تتم أيضـاً بإسـتخدام عامل حفـاز زيوليت ZSM-5-type zeolite catalyst  معالـج بالفلـوريد fluoride داخل المفاعـل. 
 مثانـول  /مع تيار تغذية من الطولـوين fluoride معالج الفلـوريد   ZSM-5- zeolite catalystويتم تالمس العامل الحفـاز الزيوليت 

toluene/methanol feed   تحت ظروف تفاعـل مناسبة لمثيلة الطولـوين toluene methylation  منتج زيليـنxylene   يحتـوي
 . mixed xylenesبالنسبة إلجمالـي الزيلينات المخلطـة  para-xylene زيليـن  –بارا  50%على األقــل على 
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002298GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44660/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6051/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي        2005/04/06      05007545.6          
 ،أجادين ماميدوف -2 ،أكرم عبد هللا العلوان -1:  المخترعون] 72[
 سعيد محمد الوهابي  -3
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

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

 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 5/09,11/04; B01J 23/44, 08/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/106020 A (CHEVRON PHILLIPS 
CHEMICAL  COMPANY LP) 24 December 2003 
- US 4906800 A(HENRY et al.) 06 March 1990  
-US 6 350717 B1 (FRENZEL ANDREA et al.) 26 
February 2002  
- US 4128595 A(MONTGOMERY et al.) 05 
December 1978  
- US 4571442 A(COSYNS et al.) 18 February 1986 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 إيثيلينطريقة للهدرجة االنتقائية لألسيتيلين إلى ] 54[
إدخال خليط التغذية المكون   (i :يتعلق هذا االختراع بطريقة للهدرجة االنتقائية لألسيتيلين إلى إيثيلين تتضمن الخطوات   :الملخص ] 57[

من األسيتيلين والهيدروجين في مفاعل يحتوي على عامل حفاز مدعم حيث أن مكان حدوث التفاعل يكون ثابتا في هذا المفاعل، ويتم 
فيف العامل الحفاز المدعم بواسطة مادة مخففة صلبة، أو أن يكون المفاعل مغطى من الداخل بطبقة غسول، ويتم تغطية العامل الحفاز تخ

 هدرجة األسيتيلين إلى إيثيلين في وجود عامل حفاز مدعم  (iiالمدعم بهذه الطبقة على جدران المفاعل؛ و 
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 براءة اختراع ]12[
 0002299GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44021/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4344/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/02/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2004/06/09       10/864.021        
 باميال هارفي  -2 ،أشيم كومار غوش -1:  المخترعون] 72[
الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[
المملكة العربية  ،الرياض ، 11422الرياض  5101ب .ص،"سابك"

 السعودية
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C07C 2/68, 15/04; B01J 29/06, 29/40 

 :المراجع ] 56[
- Ghosh, et al., An infrared study of the effect of 
HF treatment on the acidity of ZSM-5, Zeolites,  
US 4520219 A (Sato) 28 May 1985  

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عامل حفاز من الزيوليت معدل الفورايد وطريقة لتحضيره] 54[
لزيـادة  ZSM-5-type zeolite catalyst يتعلــق هذا االختــراع بطـريقة لتعديل عامل حفــــاز زيوليــت من النـوع   :الملخص ] 57[

وتشتمل  .aromatic alkylation فـي تفاعــل ألكلـة أروماتيـة  para-isomers للبارا أيزومرات  catalystإنتقـار العامـل الحفـاز 
 .fluorideمع مركب يحتـوي على الفلـوريد   ZSM-5-type zeolite catalystالطريقة تالمس عامـل الحفـاز من الزيوليت النـوع 

 في األلكلـة األروماتيـــة  fluorideالمحتـوي علـى الفلـوريد  zeolite catalyst ويمكن أن يســتخدم العامل الحفـاز من الزيوليت
aromatic alkylation  ليعطي منتجـات ثاني ألكيل أروماتيـة di-alkyl aromatic.  كما يتعلـق بطريقة لتحضـير منتج الزيليــت 

xylene  تتم أيضـاً بإسـتخدام عامل حفـاز زيوليت ZSM-5-type zeolite catalyst  معالـج بالفلـوريد fluoride داخل المفاعـل. 
 مثانـول  /مع تيار تغذية من الطولـوين fluoride معالج الفلـوريد   ZSM-5- zeolite catalystويتم تالمس العامل الحفـاز الزيوليت 

toluene/methanol feed   تحت ظروف تفاعـل مناسبة لمثيلة الطولـوين toluene methylation  منتج زيليـنxylene   يحتـوي
 . mixed xylenesبالنسبة إلجمالـي الزيلينات المخلطـة  para-xylene زيليـن  –بارا  50%على األقــل على 
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 براءة اختراع ]12[
 0002300GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44017/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6042/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2005/07/25   11/189,095           
سكوت  -3 ،ليكسيا كاي -2 ،ووجينج ليانج -1:  المخترعون] 72[

 ،لينزر .جوزيف ار -5 ،كوفمان .جيمس دبليو -4 ،ستيفينسون .أيه
 أنجي ماكوفي  -6
" عودية للصناعات األساسية الشركة الس:  مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 27/188, 27/199, 35/10; C075 51/16 

 :المراجع ] 56[
- JP 60209258 A (NIPPON CATALYTIC CHEM 
IND) 21 October 1985  
- EP 0486291 A1 (MITSUI TOATSU 
CHEMICALS INC)  20 May 1992  
- US 6387841 B1 (DEVLIN et al.) 14 May 2002 

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 حفاز ألكسدة الميثاكرولين وطرق الصنع واالستخدام] 54[
أو غير المشبعة إلى أحماض غير مشبعة عندما يكون العامل الحفاز /المشبعة و يتضح العامل الحفاز ألكسدة األلدهيدات :الملخص ] 57[

 :، ومكون أول يتم اختياره من المجموعة المكونة من(Bi)، بزموث (V)اناديوم ?، (P)، فوسفور (Mo)يحتوي على األقل موليبدنم 
ركيبات منهم، حيث يحتوي العامل الحفاز على األقل على أو أخالط أو ت (TI)ـ ثاليوم  (Cs)ـ سيزيوم  (Rb)ـ روبيديوم  (K)بوتاسيوم 

مول  : HNo3مول من  1 : 6.0أو على األقل  1 : 0.5ثقوب متوسطة، ونسبة مواللية لحمض النيتريك إلى الموليبدنم على األقل  57%
 .وطرق عمل واستخدام هذه العوامل الحفازة قد وضحت أيًضا .Mo12من 

 
 3: عدد األشكال      59 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002301GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44019/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2398/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/12/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2001/12/21          10/036,866       
   ،بيتكيه. كاثلين أ -2 ،ماميدوف. إدوارد أ -1:  المخترعون] 72[
        ،كولكارني. نيتا ك -5 ،أرماندو أروجو -4 ،شيخ. شاهد ن -3
 أندريه خوداكوف  -6
 :  مالك البراءة] 73[

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 253/24; B01J 23/00, 23/18,23/22 

 :المراجع ] 56[
- US 6072070 A (BLANCHARD GILBERT et al.) 06 June 2000  
- US 5663392 A (BLANCHARD GILBERT et al.) 02 September 
1997  
- Zanthoff Hw et al.: Ammoxidation Of Propane Over Modified V-
Sb-Al-Oxides - The Role Of Acidity And Redox Properties Of The 
Catalysts Applied Catalysis A: General, Elsevier Science. 
Amsterdam, Nl, Vol. 164, No. 1-2. 23 December 1997  
- Catani, R. et al.: Kinetics And Reaction Network In Propane 
Ammoxidation To Acrylonitril On V-Sb-Al Based Mixed Oxides 
Indutrial And Engineering Chemistry Research. Vol. 31, 1992  
- Wickmann, A. et al.: Effect Of Titanium Substituion In Sbv04 
Used For Propane Ammoxidation Journal Of Catalysis. Vol. 194, 
2000 
- Grasselli R K etal: Oxydehydrogenation Of N-Butane Over 
Promoted Mg-V-Oxide Based Catalysts Applied Catalysis A: 
General. Elsevier Science, Amsterdam. Nl. Vol. 153, No. 1-2, 29 
May 1997  
- EP 0641771 A (STANDARD OIL CO OHIO) 8 March 1995  
- US 4388248 A (WISE KENNETH V) 14 June 1983  
- US 589 049 A (NEHER ARMIN et al.) 06 April 1999 
- US 5658844 A (HIPPEL LUKAS V et al.) 19 August 1997  
- EP 0767164 A (MITSUBISHI CHEM CORP) 09 Apri 1 1997  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 مركبات حفازة لألكسدة األمينية لأللكانات واألوليفينات، وطرق صنعها وطرق استخدامها] 54[
 :حيث يتخذ الصيغ العامة األولية التالية ,لأللكانات واألولفيناتمركب حفاز لألكسدة األمونية في المرحلة البخارية    :الملخص ] 57[

VSbaMbOx VSbaMb M'b,Ox VSbaMb MQcOx VSbaMb QcQ'c,Ox حيث: M  وM'=  كال منهما عنصر واحد
 'Mو Mوم؛ و والنيوبي ,والتيتانيوم ,والهافنيوم  ,والزركونيوم ,واأللمومنيوم ,على األقل مختار من مجموعة مكونة من الماغنيسيوم

 ,والتانتالوم ,والموليبدينوم ,والتنجستن ,كل منهما عنصر واحد على األقل مختار من مجموعة مكونة من الرينيوم ='Qو Qمختلفان؛ و 
 ,نوموالالنثا ,والكروم ,والحديد ,واإلنديوم ,والجاليوم ,والبزموت ,والسكانديوم ,والبورون ,والقصدير ,والسيريوم ,الفوسفور ,والمنجنيز
 ,والصوديوم ,والبوتاسيوم ,والفضة ,والكالسيوم ,والباريوم ,والسترونتيوم ,والنحاس ,والكادميوم ,والنيكل ,والكوبالت ,والزنك ,واإليتريوم

يتم  x؛ و 10صفر إلى  = 'c؛ و 10صفر إلى  = c؛ و 50صفر إلى  = 'b؛ و 50إلى  2من  = b؛ و 20إلى  0.5من = aوالسيزيوم؛ و 
 ,ويتضمن المركب الحفاز أنواعا من الفاناديوم واألنتيمون المعزولة في فراش خامل .بمتطلبات التكافؤ للعناصر األخرى الموجودة تحديدها

ثم تتم  ,Mويتم تحضيره عن طريق دمج المركبات المناظرة من الفاناديوم واألنتيمون مع أكسيد عنصر واحد على األقل أو أكثر من عناصر 
االختيارية التي تحمل النسب الذرية ذات اللعالقة والمذكورة في القسم  Qب أو التشريب إضافة واحد أو أكثر من عناصر عن طريق الترسي

 .السفلي من أطراف المعادلة
 

      60 :الحماية  عدد عناصر
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 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44019/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2398/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/12/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2001/12/21          10/036,866       
   ،بيتكيه. كاثلين أ -2 ،ماميدوف. إدوارد أ -1:  المخترعون] 72[
        ،كولكارني. نيتا ك -5 ،أرماندو أروجو -4 ،شيخ. شاهد ن -3
 أندريه خوداكوف  -6
 :  مالك البراءة] 73[

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 253/24; B01J 23/00, 23/18,23/22 

 :المراجع ] 56[
- US 6072070 A (BLANCHARD GILBERT et al.) 06 June 2000  
- US 5663392 A (BLANCHARD GILBERT et al.) 02 September 
1997  
- Zanthoff Hw et al.: Ammoxidation Of Propane Over Modified V-
Sb-Al-Oxides - The Role Of Acidity And Redox Properties Of The 
Catalysts Applied Catalysis A: General, Elsevier Science. 
Amsterdam, Nl, Vol. 164, No. 1-2. 23 December 1997  
- Catani, R. et al.: Kinetics And Reaction Network In Propane 
Ammoxidation To Acrylonitril On V-Sb-Al Based Mixed Oxides 
Indutrial And Engineering Chemistry Research. Vol. 31, 1992  
- Wickmann, A. et al.: Effect Of Titanium Substituion In Sbv04 
Used For Propane Ammoxidation Journal Of Catalysis. Vol. 194, 
2000 
- Grasselli R K etal: Oxydehydrogenation Of N-Butane Over 
Promoted Mg-V-Oxide Based Catalysts Applied Catalysis A: 
General. Elsevier Science, Amsterdam. Nl. Vol. 153, No. 1-2, 29 
May 1997  
- EP 0641771 A (STANDARD OIL CO OHIO) 8 March 1995  
- US 4388248 A (WISE KENNETH V) 14 June 1983  
- US 589 049 A (NEHER ARMIN et al.) 06 April 1999 
- US 5658844 A (HIPPEL LUKAS V et al.) 19 August 1997  
- EP 0767164 A (MITSUBISHI CHEM CORP) 09 Apri 1 1997  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 مركبات حفازة لألكسدة األمينية لأللكانات واألوليفينات، وطرق صنعها وطرق استخدامها] 54[
 :حيث يتخذ الصيغ العامة األولية التالية ,لأللكانات واألولفيناتمركب حفاز لألكسدة األمونية في المرحلة البخارية    :الملخص ] 57[

VSbaMbOx VSbaMb M'b,Ox VSbaMb MQcOx VSbaMb QcQ'c,Ox حيث: M  وM'=  كال منهما عنصر واحد
 'Mو Mوم؛ و والنيوبي ,والتيتانيوم ,والهافنيوم  ,والزركونيوم ,واأللمومنيوم ,على األقل مختار من مجموعة مكونة من الماغنيسيوم

 ,والتانتالوم ,والموليبدينوم ,والتنجستن ,كل منهما عنصر واحد على األقل مختار من مجموعة مكونة من الرينيوم ='Qو Qمختلفان؛ و 
 ,نوموالالنثا ,والكروم ,والحديد ,واإلنديوم ,والجاليوم ,والبزموت ,والسكانديوم ,والبورون ,والقصدير ,والسيريوم ,الفوسفور ,والمنجنيز
 ,والصوديوم ,والبوتاسيوم ,والفضة ,والكالسيوم ,والباريوم ,والسترونتيوم ,والنحاس ,والكادميوم ,والنيكل ,والكوبالت ,والزنك ,واإليتريوم

يتم  x؛ و 10صفر إلى  = 'c؛ و 10صفر إلى  = c؛ و 50صفر إلى  = 'b؛ و 50إلى  2من  = b؛ و 20إلى  0.5من = aوالسيزيوم؛ و 
 ,ويتضمن المركب الحفاز أنواعا من الفاناديوم واألنتيمون المعزولة في فراش خامل .بمتطلبات التكافؤ للعناصر األخرى الموجودة تحديدها

ثم تتم  ,Mويتم تحضيره عن طريق دمج المركبات المناظرة من الفاناديوم واألنتيمون مع أكسيد عنصر واحد على األقل أو أكثر من عناصر 
االختيارية التي تحمل النسب الذرية ذات اللعالقة والمذكورة في القسم  Qب أو التشريب إضافة واحد أو أكثر من عناصر عن طريق الترسي

 .السفلي من أطراف المعادلة
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 براءة اختراع ]12[
 0002302GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39334/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7798/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 اليابان             2006/02/17         2006-041641      
 شينيشي تاشيرو  -2 ،ماسايا هاتا -1:  المخترعون] 72[
،  7-1، شوجوكو مارين بينتز ليمتد:  مالك البراءة] 73[

 يابانالشي ، هيروشيما،  -ميلجيشينكاي، اوهتاكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08L 83/04; B05D 7/24; B32B 27/00, 
27/38; C08K 5/57; C09D 5/16, 183/04 

 :المراجع ] 56[
- JP 2001-139816 A (CHUGOKU MARINE 
PAINTS LTD,  SHIN-ETSU CHEMICAL CO  
LTD) 22 May 2001  
- JP 2001-181509 A (CHUGOKU MARINE 
PAINTS LTD,  SHIN-ETSU CHEMICAL CO , 
LTD) 03 July 2001  
- JP 2002-348536 A (NIPPON PAINT CO LTD) 
04 December 2002  
- JP 2004-210950 A (NITTA KASEI CO., LTD.) 
29 July 2004  
- JP 53-97045 A (SHIN-ETSU CHEMICAL CO., 
LTD., THE LION FAT & OIL CO LTD) 24 
August 1978  
- JP 58-180554 A (WACKER CHEMIE GmbH.) 
22 October 1983  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 تركيب عديد سيلوكسان عضوي قابل للمعالجة وطبقة تغليف مركبة مضادة للتلوث] 54[
عضوي قابل للمعالجة، والذي به يمكن تصفيح التركيب مباشرة على سطح طبقة التغليف  لتوفير تركيب عديد سيلوكسان  :الملخص ] 57[

  .راتنج إيبوكسي المضادة للتآكل ويمكن تكوين طبقة تغليف مضادة للتلوث والتي لها أداء محسن مضاد للتلوث مقارنة بالمجال التقليدي
سائل أو النوع ثالثي السائل، والذي به يحتوي التركيب على األقل على تركيب عديد سيلوكسان عضوي قابل للمعالجة من النوع ثنائي ال

أو  مشتقه المحلل  /، سيالن عضوي و(a2)، سيليكا (a1)عديد سيلوكسان عضوي به على األقل مجموعتان مفاعلتان للتكثيف في الجزئ 
ادرة على اجتياز تفاعل التكثيف بالمجموعات وظيفية ق (مجموعات)، والذي به يكون للسيالن العضوي مجموعة (b1)جزئياً بالماء 

، ونوع واحد على األقل لمركب القصدير يتم اختياره من المجموعة الممثلة (a1)المفاعلة للتكثيف لعديد سيلوكسان العضوي السابق 
 .بالصيغة العامة المعرفة سابقاً 
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 براءة اختراع ]12[
 0002303GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 39335/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6588/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2005/08/10        11/201.253          
- نبيل زرق هللا :  المخترع] 72[
دي اس ليزينزفيرويرتونجسجسلشافت ام بي  : مالك البراءة] 73[

 80333 –دي  مونشين، ، 6، لينباتشبالتز  كيه جي .أتش أند كو
 ألمانيا

 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:B01J 21/04, 8/02; C07C 27/10 

 :المراجع ] 56[
- US 5397759 A (TOROBIN) 14 March 1995   
- US 6048B21 A (DEMMEL et al.) 11 April 2000  
- US 6329315 B1 (DENTON, et el.) 11 December 
2001  
- US 6348535 B1 (SUGIMOTO, et al.) 19 
February 2002  
- US 4891348 A (IMANARI, et al.) 02 January 
1990 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية لتحضير حامل حفاز] 54[
يتعلق هذا االختراع بحوامل حفاز لالستعمال كدعامات لمكونات حفاز فلز وأكسيد فلز لالستعمال في عديد من التفاعالت  :الملخص ] 57[

وباألخص ، يتعلق االختراع بعملية لصياغة حفاز يتضمن حامل ألفا ألومينا  له مساحة سطح منخفضة ومناسب كحامل دعامى  .الكيميائية 
ويتعلق .ز في التفاعالت الكيميائية ،  وبصفة خاصة تحويل اإليثيلين إلى أكسيد إيثيلين باستخدام إيبوكسى للفضة ،  واستعمال هذا الحفا

أو الومنيا انتقالية ومادة رابطة و اى من عامل نافخ صلب يعمل  /الومينا و  -ايضا بمادة تشكيل لحامل حفاز دعامى يتضمن خليط من الفا
 .أو مركب تيتانيوم قابل للذوبان فى الماء/ستخدام حرارة كافية و يحتوى اختياريا على تلك و على تمديد او دفع او حث غاز عند ا
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 براءة اختراع ]12[
 0002303GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 39335/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6588/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2005/08/10        11/201.253          
- نبيل زرق هللا :  المخترع] 72[
دي اس ليزينزفيرويرتونجسجسلشافت ام بي  : مالك البراءة] 73[

 80333 –دي  مونشين، ، 6، لينباتشبالتز  كيه جي .أتش أند كو
 ألمانيا

 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7:B01J 21/04, 8/02; C07C 27/10 

 :المراجع ] 56[
- US 5397759 A (TOROBIN) 14 March 1995   
- US 6048B21 A (DEMMEL et al.) 11 April 2000  
- US 6329315 B1 (DENTON, et el.) 11 December 
2001  
- US 6348535 B1 (SUGIMOTO, et al.) 19 
February 2002  
- US 4891348 A (IMANARI, et al.) 02 January 
1990 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية لتحضير حامل حفاز] 54[
يتعلق هذا االختراع بحوامل حفاز لالستعمال كدعامات لمكونات حفاز فلز وأكسيد فلز لالستعمال في عديد من التفاعالت  :الملخص ] 57[

وباألخص ، يتعلق االختراع بعملية لصياغة حفاز يتضمن حامل ألفا ألومينا  له مساحة سطح منخفضة ومناسب كحامل دعامى  .الكيميائية 
ويتعلق .ز في التفاعالت الكيميائية ،  وبصفة خاصة تحويل اإليثيلين إلى أكسيد إيثيلين باستخدام إيبوكسى للفضة ،  واستعمال هذا الحفا

أو الومنيا انتقالية ومادة رابطة و اى من عامل نافخ صلب يعمل  /الومينا و  -ايضا بمادة تشكيل لحامل حفاز دعامى يتضمن خليط من الفا
 .أو مركب تيتانيوم قابل للذوبان فى الماء/ستخدام حرارة كافية و يحتوى اختياريا على تلك و على تمديد او دفع او حث غاز عند ا
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 براءة اختراع ]12[
 0002304GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43978/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9317/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 ،فاليجو. جانيت ايه -2 ،رودى. باتريك جيه -1:  المخترعون] 72[
 ليونج . سوزان اس -4 ،بوش. تيرى اف -3
/ ايه  2سويدية، بيبرز فاج  -ميدا ايه بى  : مالك البراءة] 73[

 سولنا، السويد  17009 -، اس اى906ب .ص
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K31/431 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005020995 A1 (MILLER RICHARD ]US[; 
MA, DAVIS ]US[; INNOVATIVE PROPERTIES 
COMPANY ]US[) 10 March 2005 
- US 20030026794 A1 (HOWARD FEIN ]US[) 06 
February 2003 
- US 20050201959 A1 (NATHANEIL E.DAVID, 
]US[) 15 September 2005 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 صياغات رغوية معدلة لالستجابة المناعية] 54[
عامة ، التركيبة تتضمن كمية فعالة من اإليميكومود ، . رغوية صيدلية ) صياغات(االختراع الحالي يوفر تركيبات  :الملخص ] 57[

 .الستيرمود أو الريسيكمود و حمض دهني 
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002305GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44018/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6072/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2005/07/25       11/189,116          
                                ،لينزر .جوزيف ار -1:  المخترعون] 72[
 أنجي ماكوفي  -4 ،ووجينج ليانج -3 ،ستيفينسون.سكوت أيه -2
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: B01J 27/19, 27/192, 35/00, 27/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4558028 A (TSUNEKI et al.) 10 December 
1985  
- US 5618974 A (KURIMOTO et al.) 08 April 1997 

 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عامل حفاز ألكسدة خليط من األلدهيدات إلى حمض الميثاكريلك وطرق التنفيذ واالستعمال] 54[
متعدد  حمض غير متجانس الكسدة  ايزوبيوتيل الدهيد و ميثاكرولين او مخاليط  او مجاميع   يتعلق هذا االختراع بحفاز  :الملخص ] 57[

و  فاناديوم (P)و  فوسفور (Mo)منهما الى حمض ميثاكريليك حيث يشتمل حفاز متعدد الحمض الغير متجانس على االقل  على موليبدنم 
(V)  و جزء مكون اول يشمل بزموث(Bi) او البورون /و(B). يمكن  ان يشتمل حفاز متعدد الحمض الغير متجانس ايضا  اختياريا   و

و اختياريا  جزء مكون  ثالث يشتمل  (TI)و  ثاليوم  (Cs)و  سيزيوم  (Rb)و روبيديوم  (K)على جزء مكون ثان يشتمل على بوتاسيوم 
و  (Ni)و نيكل  (Co)و كوبالت  (Cr)كروم  و  (Fe)و حديد  (In)و أنديوم  (Nb)و نيوبيوم  (Ce)و  سيريوم  (Sb)على أنتيمون 

و ماغنيسيوم  (Zr)و زركونيوم  (Ga)و  جاليوم  (Ge)و  جرمانيوم  (Zn)و  زنك  (Ag)و  فضة  (As)و  زرنيخ  (Mn)منجنيز 
(Mg)  و باريوم(Ba)  و رصاص(Pb)  و قصدير(Sn)  و  تيتانيوم(Ti)  و ألومنيوم(Al)  و  سيليكون(Si)  و  تانتلوم(Ta)   و

و يمكن ان يشتمل حفاز متعدد الحمض الغير متجانس ايضا مركب يحتوي على امونيوم مخصص لزيادة  .(La)و النثانوم  (W)تنجستين 
و يتعلق االختراع  ايضا بطريقة الكسدة  ايزوبيوتانال الى حمض  .قيمة متوسط  المسام  في حفاز الحمض الغير متجانس النهائي

 .ال حفاز متعدد الحمض الغير متجانسميثاكريليك  باستعم
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 براءة اختراع ]12[
 0002305GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44018/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6072/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2005/07/25       11/189,116          
                                ،لينزر .جوزيف ار -1:  المخترعون] 72[
 أنجي ماكوفي  -4 ،ووجينج ليانج -3 ،ستيفينسون.سكوت أيه -2
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: B01J 27/19, 27/192, 35/00, 27/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4558028 A (TSUNEKI et al.) 10 December 
1985  
- US 5618974 A (KURIMOTO et al.) 08 April 1997 

 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عامل حفاز ألكسدة خليط من األلدهيدات إلى حمض الميثاكريلك وطرق التنفيذ واالستعمال] 54[
متعدد  حمض غير متجانس الكسدة  ايزوبيوتيل الدهيد و ميثاكرولين او مخاليط  او مجاميع   يتعلق هذا االختراع بحفاز  :الملخص ] 57[

و  فاناديوم (P)و  فوسفور (Mo)منهما الى حمض ميثاكريليك حيث يشتمل حفاز متعدد الحمض الغير متجانس على االقل  على موليبدنم 
(V)  و جزء مكون اول يشمل بزموث(Bi) او البورون /و(B). يمكن  ان يشتمل حفاز متعدد الحمض الغير متجانس ايضا  اختياريا   و

و اختياريا  جزء مكون  ثالث يشتمل  (TI)و  ثاليوم  (Cs)و  سيزيوم  (Rb)و روبيديوم  (K)على جزء مكون ثان يشتمل على بوتاسيوم 
و  (Ni)و نيكل  (Co)و كوبالت  (Cr)كروم  و  (Fe)و حديد  (In)و أنديوم  (Nb)و نيوبيوم  (Ce)و  سيريوم  (Sb)على أنتيمون 

و ماغنيسيوم  (Zr)و زركونيوم  (Ga)و  جاليوم  (Ge)و  جرمانيوم  (Zn)و  زنك  (Ag)و  فضة  (As)و  زرنيخ  (Mn)منجنيز 
(Mg)  و باريوم(Ba)  و رصاص(Pb)  و قصدير(Sn)  و  تيتانيوم(Ti)  و ألومنيوم(Al)  و  سيليكون(Si)  و  تانتلوم(Ta)   و

و يمكن ان يشتمل حفاز متعدد الحمض الغير متجانس ايضا مركب يحتوي على امونيوم مخصص لزيادة  .(La)و النثانوم  (W)تنجستين 
و يتعلق االختراع  ايضا بطريقة الكسدة  ايزوبيوتانال الى حمض  .قيمة متوسط  المسام  في حفاز الحمض الغير متجانس النهائي

 .ال حفاز متعدد الحمض الغير متجانسميثاكريليك  باستعم
 

      68 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002307GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44290/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11974/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/10/19       11875669            
كورونادو، مارتين  -2 بيتيرسون،المير ار، -1:  المخترعون] 72[

 جونسن، مايكل إتش -4 ريتشارد،بينيت، -3 بى،
الين  2929 بيكر هوغيس انكوربورتيد،:  مالك البراءة] 73[

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

 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 33/10, 43/10, 47/00 

  :المراجع ] 56[
- US 2006-0272814 A1 (BROOME JOHN T. et al.) 
07 December 2006  
- US 2007-0131434 A1 (MACDOUGALL 
THOMAS D. et al.) 14 June 2007  
- US 2006-0185849 A1 (EDWARDS JOHN E. et 
al.) 24 August 2006  
- US 2007-0044962 A1 (TIBBLES RAYMOND J) 
01 March 2007  
- US 2004-0144544 A1 (FREYER RUNE) 29 July 
2004 

 االحيدبعماد عبدالرحمن : الفاحص 
 جهاز قابل للضبط للتحكم فى تدفق الموائع واستشعار الماء وطريقة استخدامه] 54[
جهاز ونظام للتحكم فى تدفق المائع داخل أنبوب السبر يمكن أن يحتوى على ممر تدفق فى جهاز التحكم فى اإلنتاج  :الملخص ] 57[

تعمل مادة التحكم فى التسرب على ضبط منطقة تدفق عرضية فى ممر . وعنصر واحد على األقل للتحكم فى التسرب على طول ممر التدفق
ن أن تكون المادة مادة صلبة غير عضوية، بوليمر قابل للتمدد بالماء، كريات راتنج للتبادل يمك. التدفق عن طريق التفاعل مع الماء

طريقة للتحكم فى تدفق المائع إلى أنبوب السبر يمكن أن تشتمل على نقل المائع خالل ممر تدفق من طبقة التكوين إلى فتحة . األيونى
يمكن أن تشتمل الطريقة على ضبط . ر التدفق باستخدام مادة تتفاعل مع الماءالتدفق؛ وضبط منطقة تدفق عرضية لجزء على األقل من مم

 .المادة حتى تسمح بتدفق كمية محددة مسبقاً عبر المادة بعد أن تتفاعل مع الماء
 

 6: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002306GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44687/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11872/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 دوليالمكتب ال                 2007/10/10  2007054130       
 فرانكوس جينك : المخترع] 72[
أكتيليون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويربيستراس  : مالك البراءة] 73[

 الشويل، سويسرا 4123، 16
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. CI.7: A61K 31/472, 31/4725; A61P 25/00, 
25/22, 43/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/160538 A1 (SAWAI TORU ]JP[ et al.) 
12 July 2007  
- WO 2007/105177 A (ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD ]CH[ ; JENCK 
FRANCOIS ]FR[) 20 September 2007  

 دى عبدهللا الشمرانين: الفاحص 
 مشتقات تتراهيدروجوينولين لمعالجة اضطرابات الكرب التالى للرضح] 54[
 (I)ذو الصيغة  tetrahydroquinolineيتعلق اإلختراع بإستعمال مشتقات تتراهيدروجوينولين  :الملخص ] 57[

N
N
H

O

R4

R1

R2

R3

 
I       

 الذي به
R1 و R2  كل يمثالن بشكل مستقل)C1-C4 ( ألكوكسيalkoxy، 
R3  يمثلaryl - )C1-C4 ( ألكيلalkyl  أو هيتيروأريلheteroaryl - )C1-C4 ( ألكيلalkyl، 

 و
R4  يمثل هيدروجين أو)C1-C4 ( ألكيلalkyl، 

.لتحضير دواء لمنع أو معالجة اضطرابات الكرب التالى للرضح أو األمالح المقبولة بشكل صيدالنى من ذلك المصدر،  
 

 1: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002307GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44290/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11974/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/10/19       11875669            
كورونادو، مارتين  -2 بيتيرسون،المير ار، -1:  المخترعون] 72[

 جونسن، مايكل إتش -4 ريتشارد،بينيت، -3 بى،
الين  2929 بيكر هوغيس انكوربورتيد،:  مالك البراءة] 73[

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

 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 33/10, 43/10, 47/00 

  :المراجع ] 56[
- US 2006-0272814 A1 (BROOME JOHN T. et al.) 
07 December 2006  
- US 2007-0131434 A1 (MACDOUGALL 
THOMAS D. et al.) 14 June 2007  
- US 2006-0185849 A1 (EDWARDS JOHN E. et 
al.) 24 August 2006  
- US 2007-0044962 A1 (TIBBLES RAYMOND J) 
01 March 2007  
- US 2004-0144544 A1 (FREYER RUNE) 29 July 
2004 

 االحيدبعماد عبدالرحمن : الفاحص 
 جهاز قابل للضبط للتحكم فى تدفق الموائع واستشعار الماء وطريقة استخدامه] 54[
جهاز ونظام للتحكم فى تدفق المائع داخل أنبوب السبر يمكن أن يحتوى على ممر تدفق فى جهاز التحكم فى اإلنتاج  :الملخص ] 57[

تعمل مادة التحكم فى التسرب على ضبط منطقة تدفق عرضية فى ممر . وعنصر واحد على األقل للتحكم فى التسرب على طول ممر التدفق
ن أن تكون المادة مادة صلبة غير عضوية، بوليمر قابل للتمدد بالماء، كريات راتنج للتبادل يمك. التدفق عن طريق التفاعل مع الماء

طريقة للتحكم فى تدفق المائع إلى أنبوب السبر يمكن أن تشتمل على نقل المائع خالل ممر تدفق من طبقة التكوين إلى فتحة . األيونى
يمكن أن تشتمل الطريقة على ضبط . ر التدفق باستخدام مادة تتفاعل مع الماءالتدفق؛ وضبط منطقة تدفق عرضية لجزء على األقل من مم

 .المادة حتى تسمح بتدفق كمية محددة مسبقاً عبر المادة بعد أن تتفاعل مع الماء
 

 6: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002308GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44009/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6598/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا               2005/07/18            05/07.576       
 كاليما فينسينزو  -2 ،إيوزين باتريك -1:  المخترعون] 72[
 1ماتي ، .، بيازالي إيايه .بي.إيني اس -1:  مالكو البراءة] 73[

افينيو  4أند  1 ، انستيتيوت فرانسيس دو بترول -2 ،إيطالياروما، 
 ، رويل مالمايسون سيديكس، فرنسا92852بريو،  -دي بويس 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10G 45/08, 45/38, 47/02; B01J 23/883 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/076598 A1 (INSTITUT FRANCAIS 
DU PETROLE et al.) 10 September 2004 
- US 2003057134 A1 (ERIC BENAZZI et al.) 27 
March 2003  

 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
تروبش باستخدام  -طريقة إلنتاج مقطرات متوسطة عن طريق تلقيم التشقق المائي والتحويل إلى ايزومير مائي من عملية فيشر ] 54[

 مهاد حماية متعدد الوظائف
-Fischerمتوسطة  من شحنة تلقيم  بارافينية  منتجة  بواسطة تخليق  )مقطرات(عملية محسنة النتاج  نواتج  تقطير  :الملخص ] 57[

Tropsch  او  /االزمرة المائية ، خطوة للمعالجة المائية و التنقية  و /، حيث تتضمن هذه العملية  ، في عكس اتجاه  خطوة التشقق المائي
 .مهد  واق  متعدد الوظائف واحد على االقل ازالة الشوائب بالمرور فوق

 
 5: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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87نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002309GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44368/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10475/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2007/04/04        070070396       
متعب  -3 ،مبارك بشير -2 ،إعجاز احمد -1:  المخترعون] 72[

 العتيبي
 :  مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C01B 3/38; C07C 29/151 

 :المراجع ] 56[
- US 6100303 A (HIROTANI KUNIO ]JP[ et al.) 
08 August 2000   
- EP 0440258 A2 (TOPSOE HALDOR AS ]DK[) 
07 August 1991  
- EP 0989094 A2 (TOPSOE HALDOR AS ]DK[) 
29 March 2000 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 عملية تقطير هدام مجمعة من أجل إنتاج الميثانول] 54[
يتعلق هذا االختراع بعملية إعادة تشكيل  مجمعة النتاج خليط  غاز مخلق من شحنة تغذية غازية غنية بالميثان و منزوعة  :الملخص ] 57[

، حيث تخلط جميع مكونات شحنة ATRو  APR, SMR, GHRالكبريت،  حيث يتم استخدام تركيبة مجمعة من مفاعالت إعادة التشكيل 
و من الممكن إنتاج الغاز الصناعي بواسطة تركيبة قابلة للضبط وبطاقة عالية جداً في أي خط   .APRالتغذية الغازية ببخار وتمرر خالل 

يوم باستخدام جهاز إعادة /طن متري 10000ميثانول بطاقة إنتاج على األقل  –إلى  –وتسمح العملية بتصميم وحدة إنتاج ميثان  .فردي
و يتعلق االختراع  ايضا بعملمية متكاملة   .العملية أيضاً كفاءة مرتفعة في الطاقةتشكيل نافع على المستوى الغني واالقتصادي، وتوضح 

 .النتاج ميثانول من شحنة تغذية غازية غنية بالميثان تتضمن عملية  إعادة التشكيل المجمعة المذكورة
 

 4: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002310GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44352/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6247/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2005/05/12     11/127,357        
       ،أشيم كومار غوش -2 ،نيتا كولكارني -1:  المخترعون] 72[
 باميال هارفي  -3
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :   مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/68, 2/86 

 :المراجع ] 56[
US 6504072 B1 (BROWN et al.) 07 January 2003- 

 
 
 
 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 متزايدة للميثانولعملية مثيلة الطولوين بواسطة إنتقائية ] 54[
يتم تحقيق طريقة لتحويل الميثانول إلى منتج زيليني عن طريق توفير مفاعل محتوي على عامل حفاز زيوليتي من النوع  :الملخص ] 57[

 .لطولوين الميثانول عبر ظروف المفاعل المناسبة لمثيلة ا /العامل الحفاز يتالمس مع تغذية الطولوين  .المعالج بالفوسفوروز  5-زد إس إم
تستقدم تغذية مساعدة من الماء في المفاعل أثناء تفاعل المثيلة تحت الظروف التي توفر فعليا عدم فقد تركيبي في األلمنيوم من العامل 

 %40. الحفاز من هذا االستقدام للماء لتوفير انتقائية للميثانول تقرب من 
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]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002311GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44353/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5813/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2005/07/06         05014585.3      
أجادين  -3 ،أكرم العلوان -2 ،يونجي لين -1:  المخترعون] 72[

 سعيد الوهابي  -5 ،محمد عبد الغني -4 ،ماميدوف
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

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

 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/78, 2/82, 5/09 

 :المراجع ] 56[
- US 5270016 A (ALAGY et al.) 14 December 1993 
- US 4726913 A (BROPHY et al.)  23 February 
1988  
- EP 0225143 A (THE BRITISH PETROLEUM 
COMPANY P.L.C) 10 June 1987  
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 
073 (C-I0l), 8 May 1982  
- Database Wpi Section Ch, Week 200153 Derwent 
Publications Ltd., London, Gb; Class A41, An 
2001-487601 Xp002359013  
&RU 2 169 755 C1 (GARIFZYANOV G G) 27 
June 2001  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلنتاج اإليثيلين] 54[
يتم استعمال مخطط انحالل حراري تقليدي ثنائي المرحلة لتحويل التغذية المحتوية على الميثان إلنتاج األسيتيلين كمنتج   :الملخص ] 57[

وسيط والذي يهدرج مباشرة في الموقع إلى إيثيلين كمنتج نهائي عن طريق وسط تحول الهيدروجين ، وبتفضيل يزود بألكانات أعلى ، في 
 مدمجة ومشتملة على نطاقات تفاعل متعددة مفاعل –وحدة معالجة واحدة 

 
      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
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 براءة اختراع ]12[
 0002311GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44353/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5813/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2005/07/06         05014585.3      
أجادين  -3 ،أكرم العلوان -2 ،يونجي لين -1:  المخترعون] 72[

 سعيد الوهابي  -5 ،محمد عبد الغني -4 ،ماميدوف
" الشركة السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

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

 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/78, 2/82, 5/09 

 :المراجع ] 56[
- US 5270016 A (ALAGY et al.) 14 December 1993 
- US 4726913 A (BROPHY et al.)  23 February 
1988  
- EP 0225143 A (THE BRITISH PETROLEUM 
COMPANY P.L.C) 10 June 1987  
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 
073 (C-I0l), 8 May 1982  
- Database Wpi Section Ch, Week 200153 Derwent 
Publications Ltd., London, Gb; Class A41, An 
2001-487601 Xp002359013  
&RU 2 169 755 C1 (GARIFZYANOV G G) 27 
June 2001  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلنتاج اإليثيلين] 54[
يتم استعمال مخطط انحالل حراري تقليدي ثنائي المرحلة لتحويل التغذية المحتوية على الميثان إلنتاج األسيتيلين كمنتج   :الملخص ] 57[

وسيط والذي يهدرج مباشرة في الموقع إلى إيثيلين كمنتج نهائي عن طريق وسط تحول الهيدروجين ، وبتفضيل يزود بألكانات أعلى ، في 
 مدمجة ومشتملة على نطاقات تفاعل متعددة مفاعل –وحدة معالجة واحدة 

 
      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
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 براءة اختراع ]12[
 0002312GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44015/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5814/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2005/03/14       11/079.038       
       ،ووجينج ليانج -2 ،لينزر 0جوزيف ار -1:  المخترعون] 72[
جيمس  -5 ،ليدفورد .جون اس -4 ،ستيفينسون .سكوت أيه -3

 كوفمان .دبليو
 للصناعات األساسيةركة السعودية الش:   مالك البراءة] 73[
المملكة الرياض،  ،11422الرياض  5101ب .، ص" سابك"

 السعوديةالعربية 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 5929275 A (WADA et al) 27 July 1999  
- US 3959384 A (TAKENAKA et al.) 25 May 1976 
- EP 0630879 Al (NAGAOKA, et al.) 28 December 
1994 

 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 عوامل حفازة من أكاسيد فلزية مخلطة إلنتاج الدهيدات غير مشبعة من األوليفينات] 54[
غير مشبع ،مثل ميثاكرولين عن طريق اكسدة حفزية الوليفينات في الطور  يتعلق هذا االختراع بحفاز إلنتاج الدهيد :الملخص ] 57[

و يتضمن  .الغازي مثل ايزوبيوتيلين ، حيث يحتوي الحفاز على اكاسيد مولبيدينيوم  و بزموت و حديد وسيزيوم و فلزات أخرى اختياريا
ة من حديد و بزموت ونسبة مقادير نسبية من بزموت و حديد الحفاز نسبة مقادير نسبة معينة من سيزيوم إلى بزموت، و نسبة مقادير معين

  :وبالنسبة للحفاز ذي الصيغة .و سيزيوم و فلزات أخرى معينة إلى مولبيدينوم و يفضل تنجستين
Mo12BiaWbFecCodNieSbfCsgMghZniPjOx  التي فيهاa  و  1.5إلى  0.1تساويb  و  4تساوي صفر إلىc  0.2تساوي 

 1.5تساوي صفر إلى  hو  1.5إلى  0.4تساوي  g، و  2تساوي صفر إلى   f، و  9تساوي صفر إلى  eو  9فر إلى تساوي ص dو  5إلى 
و  6إلى  a:c = 2و  5إلى  g:c = 3.3يتم تحديدها بتكافؤات المكونات األخرى ،  xو  0.5تساوي صفر إلى  jو  2تساوي صفر إلى  iو 

(3a+3c+2d+2e+g+2h+2i)/(2x12+2b) = 0.95  1.10إلى. 
 

      68 :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[
 0002313GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44014/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5612/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                    2004/12/23       04/13.802       
 -3 ،دولوت هوغيس -2 ،جوريت كريستوف -1:  المخترعون] 72[

شومونوت  -6 ،يوزين باتريك -5 ،بورجيز باتريك -4 ،بوبين كارولي
 اليكساندرا 

افينيو  4أند  1، بترولتيتيوت فرانسيس دو انس:  مالك البراءة] 73[
 ، رويل مالمايسون سيديكس، فرنسا92852بريو،  -دي بويس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 35/10, 21/12, 21/18, 29/08, 29/70, 
29/18; C01G 45/12, 45/06, 45/08, 47/20 

 :المراجع ] 56[
- EP 0288363 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 26 October 1988  
- EP 1462167 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 29 September 2004  
- EP 0288363 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 26 October 1988  
- EP 0980 08 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 23 February 2000  
- FR 2793704 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 24 November 2000  
- FR 2863913 A (INSTITUT FRANCIS DU 
PETROLE) 24 June 2005  
- EP 1415712 A (INSTITUT FRANCIS DU 
PETROLE) 06 May 2004 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 وعملية محسنة لمعالجة نواتج التغذية الهيدروكربونيةعامل حفاز زيوليتي ذا نسبة مضبطة من غير عنصر معالج ، ] 54[
سيليكات ذات نسبة منخفضة -ألومينو /االختراع الحالي يختص بعوامل حفازة معالجة فوق دعامة مخلطة من زيوليت    :الملخص ] 57[

العامل الحفاز يشمل عنصر  .الها تحويل هيدروجيني و معالجة هيدروجيني  باستعم /من المسام الكبيرة ، و عمليات تقطير هيدروجيني 
من الجدول الدوري و  8ب و المجموعة 6فصل هدرجة واحد على األقل مختار من المجموعة المكونة من عناصر المجموعة -هدرجة

متر محدد عن طريق بارا Yعنصر المعالجة بكمية محكمة مختار من الفوسفوروز ، البورون و السيليكون ، و دعامة معتمدة على زيوليت 
ألومينا محتوية على كمية من أكثر من -متر و سيليكا  X 10 10 24.15متر  إلى X 10  -10 24.40شبكي لوحدة خلوية في المدى من 

 . ( SiO2 )من الوزن أو أقل من السيليكا %95من الوزن و 5%
 

      31 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0002313GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44014/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5612/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                    2004/12/23       04/13.802       
 -3 ،دولوت هوغيس -2 ،جوريت كريستوف -1:  المخترعون] 72[

شومونوت  -6 ،يوزين باتريك -5 ،بورجيز باتريك -4 ،بوبين كارولي
 اليكساندرا 

افينيو  4أند  1، بترولتيتيوت فرانسيس دو انس:  مالك البراءة] 73[
 ، رويل مالمايسون سيديكس، فرنسا92852بريو،  -دي بويس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 35/10, 21/12, 21/18, 29/08, 29/70, 
29/18; C01G 45/12, 45/06, 45/08, 47/20 

 :المراجع ] 56[
- EP 0288363 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 26 October 1988  
- EP 1462167 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 29 September 2004  
- EP 0288363 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 26 October 1988  
- EP 0980 08 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 23 February 2000  
- FR 2793704 A (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 24 November 2000  
- FR 2863913 A (INSTITUT FRANCIS DU 
PETROLE) 24 June 2005  
- EP 1415712 A (INSTITUT FRANCIS DU 
PETROLE) 06 May 2004 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 وعملية محسنة لمعالجة نواتج التغذية الهيدروكربونيةعامل حفاز زيوليتي ذا نسبة مضبطة من غير عنصر معالج ، ] 54[
سيليكات ذات نسبة منخفضة -ألومينو /االختراع الحالي يختص بعوامل حفازة معالجة فوق دعامة مخلطة من زيوليت    :الملخص ] 57[

العامل الحفاز يشمل عنصر  .الها تحويل هيدروجيني و معالجة هيدروجيني  باستعم /من المسام الكبيرة ، و عمليات تقطير هيدروجيني 
من الجدول الدوري و  8ب و المجموعة 6فصل هدرجة واحد على األقل مختار من المجموعة المكونة من عناصر المجموعة -هدرجة

متر محدد عن طريق بارا Yعنصر المعالجة بكمية محكمة مختار من الفوسفوروز ، البورون و السيليكون ، و دعامة معتمدة على زيوليت 
ألومينا محتوية على كمية من أكثر من -متر و سيليكا  X 10 10 24.15متر  إلى X 10  -10 24.40شبكي لوحدة خلوية في المدى من 

 . ( SiO2 )من الوزن أو أقل من السيليكا %95من الوزن و 5%
 

      31 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 
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 براءة اختراع ]12[
 0002314GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39333/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10523/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 ألمانيا               2007/04/05         1020070165864
 ستيفان ديب -2 بريجيتا اوتو، -1:  المخترعون] 72[
زياج بالنت إنجنيرنج جي ام بي اتش، :  مالك البراءة] 73[

 ألمانيا، فرانكفورت ام مين  603220,63اديكيسالي 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B29B 11/02; B29C 47/06, 47/70; B32B 
27/36; C08G 63/80; C08J 5/18 

 :المراجع ] 56[
- CH 694291 A5 (INVENTA FISCHER AG ]CH[) 
15 November 2004 
- DE 10045719 A1 (FRAUNHOFER GES 
FORSCHUNG ]DE[) 04 April 2002 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة تصنيع مباشرة ومستمرة ألجسام مقبولة من البوليستر ذات نسبة منخفضة من االسيتالدهيد] 54[
 يتعلق االختراع لطريقة مستمرة لتصنيع مباشر الجسام مقبولة متعددة الطبقات من بوليستر منصهر عالى التكثيف   :الملخص ] 57[
 

 2: عدد األشكال               10 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0002315GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 41123/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12379/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب الدولي                 2007/12/14  2007/055111     
 المكتب الدولي                 2007/12/14      2008/053648 

      اوليفير كورمينبويوف، -2 دانيال بور، -1:  المخترعون] 72[
 -6 اكسافير ليروى، -5 كورينا جريسوستومى، -4 هينز فريتز، -3

 سيلفيني كرين -8 بيلدستين، -سيلفيا ريتشارد -7 جولين بوثير،
اس أكتيليون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويربيستر:  مالك البراءة] 73[

 الشويل، سويسرا 4123، 16
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 231/40, 411/12, 413/12; A61K 
31/4155; A61P 31/18 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/047899 A (ACADIA PHARM INC 
]US[; NASH NORMAN ]US[; SCULLY AUDRA 
L ]US[; GARDELL) 26 May 2005  
- Burli Rw Et Al: "Potent Hfprll (Alxr) Agonists 
As Potential Anti-Inflammatory Agents" 
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 
Pergamon, Elsevier Science, GB, 15 July 2006  

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 مشتقات أمينو بيرازول] 54[
 ،I)(يتعلق االختراع بمشتقات أمينو بيرازول بالصيغة   :الملخص ] 57[
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 .كما هى معرفة فى الوصف، كما يتعلق بتحضيرها واستخدامها كمركبات فعالة عالجياً R2 و A ،E ،R1والتى بها تكون 
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 براءة اختراع ]12[
 0002317GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 41122/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10974/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2007/06/05        60.933207          
   كى، -تشوى، سيوك -2 اليجريتى، باول، -1:  المخترعون] 72[
     هودسون ريان، -5 جيندرون ، روالند، -4 فاثيرى، باول ار، -3
مكمورترى،  -8 مكينيل ،روبيرت موراى، -7 جيندزا ، كيث، -6

 اولسون، بروكى -9 دارين،
جاتيواى بوليفارد،ساوث  901ثيرافانس ، إنك،  : مالك البراءة] 73[

 لواليات المتحدة االمريكية،ا94080سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C07D 235/08, 401/12, 403/10, 403/12, 
405/12; A61P 9/12, A61K 31/4184, 31/4402, 
31/4406, 31/4409, 31/496, 31/5377 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/056546 A (NOVARTIS AG ]CH[ 
NOVARTIS PHARMA GMBH ]AT[; FENG LILI 
]US[; GODTFREDS) 18 May 2007  

 
 
 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 مركبات البينزوايميدازول مزدوجة التأثير المضادة الرتفاع ضغط الدم] 54[
 :هذا االختراع موجه للمركبات التى لها الصيغة :الملخص ] 57[
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 براءة اختراع ]12[
 0002316GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44686/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13261/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الدولي              2008/04/25        2008051602       
      دورت رينيبيرج، -2 فرانسيز هوبلير، -1:  المخترعون] 72[
 كورت هيلبيرت -3
يستراس أكتيليون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويرب : مالك البراءة] 73[

 الشويل، سويسرا 4123، 16
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 235/14, A61K 31/4184, A61P 9/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/130330 A1 (DRUZGALA PASCAL ]US[ 
et al DRUZGALA PASCAL ]US[ et al.) 10 July 
2003  
- US 4808605 A (BRANCA QUIRICO ]CH[ et al.) 
 28 February 1989  
- WO 2008/132679 A (ACTELION 
PHARMACEUTICALS LTD ]CH[; HILPERT 
KURT ]CH[ ; HUBLER FRANCIS ) 06 November 
2008  

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 مشتقات بنزيميدازول] 54[
  (I)يتعلق االختراع بمركبات الصيغة   :الملخص ] 57[
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تى تمثل آريل، والتى تكون غير مستبدلة، أو أحادية، ثنائية، أو ثالثية االستبدال حيث يتم اختيار البدائل على نحو مستقل من المجموعة ال 
، (C1-5)تمثل الكيل R21؛CO-R21–تمثل هيدروجين، أو  R2، هالوجين، وثالث فلورو ميثيل؛(C1-4)الكوكسى، (C1-4)تتكون من الكيل

تمثل هيدروجين، أو  R3؛ و3أو  2تمثل العدد الصحيح  P؛3، أو 2تمثل العدد الصحيح  m؛(C3-6)، أو الكيل حلقى(C1-3)فلورو الكيل
 .هذه المركبات مفيدة كغالقات لقناة الكالسيوم.؛وملح مقبول صيدلياً لهذا المركب(C1-5)الكيل
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 براءة اختراع ]12[
 0002317GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 41122/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10974/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا               2007/06/05        60.933207          
   كى، -تشوى، سيوك -2 اليجريتى، باول، -1:  المخترعون] 72[
     هودسون ريان، -5 جيندرون ، روالند، -4 فاثيرى، باول ار، -3
مكمورترى،  -8 مكينيل ،روبيرت موراى، -7 جيندزا ، كيث، -6

 اولسون، بروكى -9 دارين،
جاتيواى بوليفارد،ساوث  901ثيرافانس ، إنك،  : مالك البراءة] 73[

 لواليات المتحدة االمريكية،ا94080سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: C07D 235/08, 401/12, 403/10, 403/12, 
405/12; A61P 9/12, A61K 31/4184, 31/4402, 
31/4406, 31/4409, 31/496, 31/5377 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/056546 A (NOVARTIS AG ]CH[ 
NOVARTIS PHARMA GMBH ]AT[; FENG LILI 
]US[; GODTFREDS) 18 May 2007  

 
 
 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 مركبات البينزوايميدازول مزدوجة التأثير المضادة الرتفاع ضغط الدم] 54[
 :هذا االختراع موجه للمركبات التى لها الصيغة :الملخص ] 57[
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تلك المركبات لها نشاط  .رواألمالح المقبولة من هذا المصد هم كما تم تعريفهم فى المواصفات R5-7 , R2-3 , X , n , r, Ar حيث أن  
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 براءة اختراع ]12[
 0002318GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44022/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7749/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا                  2006/02/08   102006005822.4 
 توت فام دوك :  المخترع] 72[
، 252ليندي ايه جي، ليوبولد ستراسه :  مالك البراءة] 73[

 ميونخ، ألمانيا ،80807
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 7/09, 11/00 

 :المراجع ] 56[
- DE 19502857 A1 (LINDE AG) 01 August 1996  
- DE 1494799 A1 (LINDE AG) 03 July 1969  
- DE 4334256 A1 (LINDE AG) 13 April 1995  
- US 2005/0234278 A1 (VAN EGMOND et al.) 20 
October 2005  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 طريقة لتوفير البرودة لمرحلة فصل منخفضة الحرارة في وحدة إنتاج  األوليفين] 54[
لقد تم وصف طريقة لتوفير مادة مبردة لمرحلة الفصل منخفضة الحرارة في وحدة إنتاج األوليفينات من التغذية المحتوية  :الملخص ] 57[

باتجاه التدفق لمكبس  (3)من الطرف األمامي في وحدة فصل اإليثان  أثناء تتابع الفصل بدءا   . (وحدة األوليفين )على الهيدروكربون 
، يتم تشغيل الفصل إلى ناتج أوليفيني متضمن على ذرتي كربون على األقصى و ناتج أوليفيني  (2)، مبردة أولية و مجفف  (1)الغاز الخام 

بون على األقل يوجه لتتابع فصل إضافي ألجل األوليفينات الناتج المتضمن على ثالث ذرات كر .متضمن على ثالث ذرات كربون على األقل 
المتصلة بين  (5)الناتج المتضمن على ذرتي كربون على األكثر يوجه عن طريق مرحلة الهدرجة الحفزية  . (4)األطول في السلسلة 

درجة  100-درجة مئوية حتى  50-التي تشمل ثالث مراحل تكثيف في معدل درجة حرارة من  (6)مرحلة الفصل منخفضة درجة الحرارة 
، بينما األوليفينات المتضمنة على  (10)و الميثان  (9)من مرحلة الفصل منخفضة درجة الحرارة ، يتم سحب غاز الهيدروجين   .مئوية 

عن طريق قوة التبريد ألجل مرحلة الفصل منخفضة درجة الحرارة تتوفر  . (7)ذرتي كربون على األكثر توجه لمرحلة تجزئة إضافية 
ناتج  .الناتج  في الطرف األمامي من وحدة فصل االيثان  (8)التبخير عن طريق المبادالت الحرارية في جزء من ناتج االيثيلين السائل 

 . (11)االيثيلين المبخر يعاد تدويره لمكبس الغاز الخام 
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 براءة اختراع ]12[
 0002319GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39336/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9300/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2006/10/13        06021510           
مارتين  -3 ،ليف ليدين -2 ،كونو االستالو -1:  المخترعون] 72[

 انكير 
، فين 330ب .، ص، بوريليس تيكنولوجى اوى:  مالك البراءة] 73[
 بورفو، فنلندا،  06101 -
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09J 123/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/105941 A (EXXONMOBIL CHEM 
PATENTS INC ]US[; SIMS CHARLES L ]US[; 
BRANT PATRICK ]) 10 November 2005  
- WO 99/40160 A (MONTELL TECHNOLOGY 
COMPANY BV ]NL[ ; VION JEAN MARC ]BE[) 
12 August 1999  
- EP 0372875 A2 (MITSUI TOATSU 
CHEMICALS  ]JP[) 13 June 1990  
- EP 0 353 613 A (CONTINENTAL CAN CO 
]US[)  07 February 1990  

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 الحرارةعالية درجة  PPمادة الصقة من البولي بروبيلين ] 54[
ومنتج متضمن على  ,يتعلق اإلختراع الحالي بتركيبة الصقة تعد قشرة عالية الشدة باألخص عند درجات حرارة عالية   :الملخص ] 57[

 طبقة من مادة الصقة كما يتعلق باستخدام المادة الالصقة
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 براءة اختراع ]12[
 0002319GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39336/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9300/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2006/10/13        06021510           
مارتين  -3 ،ليف ليدين -2 ،كونو االستالو -1:  المخترعون] 72[

 انكير 
، فين 330ب .، ص، بوريليس تيكنولوجى اوى:  مالك البراءة] 73[
 بورفو، فنلندا،  06101 -
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09J 123/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/105941 A (EXXONMOBIL CHEM 
PATENTS INC ]US[; SIMS CHARLES L ]US[; 
BRANT PATRICK ]) 10 November 2005  
- WO 99/40160 A (MONTELL TECHNOLOGY 
COMPANY BV ]NL[ ; VION JEAN MARC ]BE[) 
12 August 1999  
- EP 0372875 A2 (MITSUI TOATSU 
CHEMICALS  ]JP[) 13 June 1990  
- EP 0 353 613 A (CONTINENTAL CAN CO 
]US[)  07 February 1990  

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 الحرارةعالية درجة  PPمادة الصقة من البولي بروبيلين ] 54[
ومنتج متضمن على  ,يتعلق اإلختراع الحالي بتركيبة الصقة تعد قشرة عالية الشدة باألخص عند درجات حرارة عالية   :الملخص ] 57[

 طبقة من مادة الصقة كما يتعلق باستخدام المادة الالصقة
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 براءة اختراع ]12[
 0002320GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43976/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 : 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8887/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2006/08/28    11/467,692       
 جاكوبسون . الرى ايه :  المخترع] 72[
 10200هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز إنك ، :  مالك البراءة] 73[

، الواليات المتحدة 77072بياليرى بوليفارد ، هوستن ، تكساس 
 االمريكية

 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 5/10 

  :المراجع ] 56[
- US 2005/0067160 A1 (HALLIBURTON 
ENERGY SERVICES, INC) 31 March 2005  
- US 4605854 A (HALLIBURTON COMPANY) 
12 August 1986  
- US 4972082 A (SCHLUMBERGERS 
TECHNOLOGY CORPORATION) 20 November 
1990 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 كثافة تكوين النيوترون المنبض] 54[
طريقة وجهاز متصل لقياس كثافة التكوينات بواسطة تعويض أشعة جاما الغير مرنة المكشف عنها من أداة نبضات    :الملخص ] 57[

واألجهزة أن تتنمذج استجابة األداة وتستخدم االستجابة النموذجية على شكل ويمكن للطريقة  .النيوترونات عن أثار نقل النيوترونات
  .مؤشر ألية كمية لتعويض أشعة جاما الغير مرنة المكشف عنها

 
 4: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002321GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44012/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8091/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 فان كان فرانك جواشيم  -2 جون،ونترفلود  -1:  المخترعون] 72[
 120، ليمتد .يكنولوجيكال ريسورسز بتيت:  مالك البراءة] 73[

 أستراليا، 300لينز ستريت ، ملبورن فيك كو
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 5668315 A (THE UNIVERSITY OF 
WESTERN AUSTRALIA; RTZ MINING AND 
EXPLORATION LTD) 16 September 1997   
- US 5339684 A (TEXTRON INC) 23 August 1994  
- M. V. Moody, H. J. Paik, A Superconducting 
Gravity For Inertlal Navigation, Position Location 
and Navigation Symposium, 2004, PLANS 2004, 
26-29 April 2004  
- WO 2007/038822 A1 (TECHNOLOGICAL 
RESOURCES PTY LIMITED) 12 April 2007  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 مقياس تدرج الجاذبية] 54[
 )5(التي تثبت فوق الحامل ) 42و 41(لقد تم مناقشة مقياس تدرج جاذبية الذي يحتوي على مجس في صورة قضبان   :الملخص ] 57[

األجزاء الحاملة األولى والثانية حول ) 33(تقرن الشبكة االلتوائية األولى ). 20(وجزء حامل ثاني ) 10(الذي يحتوي على جزء حامل أول 
) 26و 25(توصل األجزاء ). 27(، وجزء ثالث )26(، وجزء ثاني )25(يحتوي الحامل الثاني على جزء أول . محور أول بشكل محوري

في العلب ) 42و 41(وتقع القضبان ). 35(عن طريق شبكة التوائية ثالثة ) 27و 26(وتوصل األجزاء ) 37(ائية ثانية عن طريق شبكة التو
مع الجوانب المتقابلة من الجزء ) 47و 45(وتوصل العلب . تعاقبيا) 47و 45(وتكون بنية مونوليثية مع العلب ) 47و 45) (المبيتات(

بالقرب من ) 71(تقع المحوالت ). 59(مع العلب التابعة لها عن طريق الشبكات االلتوائية ) 42و 41(توصل القضبان ). 20(الحامل الثاني 
) 10(يحتوي الجزء الحامل األول . الكمية المتجهة لتدرج الجاذبية) معايرة(القضبان للكشف عن حركة القضبان لتمكن تباعا من قياس 

التي تمر خالل القطع البتراء لتوصيل األجزاء الحاملة األولى ) 13(على عروات ) 20( ويحتوي الجزء الحامل الثاني) 16(على قطع بتراء 
 ).1(في ديوار ) 20و 10(والثانية 
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 أستراليا، 300لينز ستريت ، ملبورن فيك كو
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 5668315 A (THE UNIVERSITY OF 
WESTERN AUSTRALIA; RTZ MINING AND 
EXPLORATION LTD) 16 September 1997   
- US 5339684 A (TEXTRON INC) 23 August 1994  
- M. V. Moody, H. J. Paik, A Superconducting 
Gravity For Inertlal Navigation, Position Location 
and Navigation Symposium, 2004, PLANS 2004, 
26-29 April 2004  
- WO 2007/038822 A1 (TECHNOLOGICAL 
RESOURCES PTY LIMITED) 12 April 2007  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 مقياس تدرج الجاذبية] 54[
 )5(التي تثبت فوق الحامل ) 42و 41(لقد تم مناقشة مقياس تدرج جاذبية الذي يحتوي على مجس في صورة قضبان   :الملخص ] 57[

األجزاء الحاملة األولى والثانية حول ) 33(تقرن الشبكة االلتوائية األولى ). 20(وجزء حامل ثاني ) 10(الذي يحتوي على جزء حامل أول 
) 26و 25(توصل األجزاء ). 27(، وجزء ثالث )26(، وجزء ثاني )25(يحتوي الحامل الثاني على جزء أول . محور أول بشكل محوري

في العلب ) 42و 41(وتقع القضبان ). 35(عن طريق شبكة التوائية ثالثة ) 27و 26(وتوصل األجزاء ) 37(ائية ثانية عن طريق شبكة التو
مع الجوانب المتقابلة من الجزء ) 47و 45(وتوصل العلب . تعاقبيا) 47و 45(وتكون بنية مونوليثية مع العلب ) 47و 45) (المبيتات(

بالقرب من ) 71(تقع المحوالت ). 59(مع العلب التابعة لها عن طريق الشبكات االلتوائية ) 42و 41(توصل القضبان ). 20(الحامل الثاني 
) 10(يحتوي الجزء الحامل األول . الكمية المتجهة لتدرج الجاذبية) معايرة(القضبان للكشف عن حركة القضبان لتمكن تباعا من قياس 

التي تمر خالل القطع البتراء لتوصيل األجزاء الحاملة األولى ) 13(على عروات ) 20( ويحتوي الجزء الحامل الثاني) 16(على قطع بتراء 
 ).1(في ديوار ) 20و 10(والثانية 
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 44013/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
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 120، ليمتد .تيكنولوجيكال ريسورسز بتي:  مالك البراءة] 73[

 ، أستراليا300كولينز ستريت ، ملبورن فيك 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/012192 A1 (FRENCH JOHN BARRY 
et al.) 01 February 2007   
- CN 10156087 A (TECH RESOURCES PTY LT) 
02 April 2008  
- US 5668315 A (UNIV WESTERN AUSTRALIA 
et al.) 16 September 1997  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 مقياس تدرج الجاذبية] 54[
التي تثبت فوق ) 42و 41(الذي يحتوي على  حساس في صورة قضبان  )الجاذبية(لقد تم مناقشة مقياس تدرج الثقل  :الملخص ] 57[

بتمركز مع أجزاء الحامل ) 33(تقرن شبكة مرنة أولى ). 20(وجزء حامل ثاني ) 10(والذي يحتوي على جزء حامل أول ) 5) (سناد(حامل 
) 26و 25(األجزاء ). 27(وجزء ثالث ) 26(، وجزء ثاني )25(الحامل الثاني يحتوي على جزء أول . األولى والثانية حول محور أول

تقع في )  42و 41(القضبان ). 35(توصل عن طريق شبكة مرنة ثالثة ) 27و 26(واألجزاء ) 37(توصل عن طريق شبكة مرنة ثانية 
وصل مع الجوانب ت) 47و 45(صناديق التبييت . تعاقبيا) 47و 45(وتشكل بنية مونوليثية مع صناديق التبييت ) 47و 45(صناديق التبييت 

محوالت ). 59(توصل مع صناديق التبييت الخاصة بها عن طريق شبكات مرنة ) 41و 40(القضبان . 20المقابلة من الجزء الحامل الثاني 
 .تباعا من القياس)  الجاذبية(لكي تمكن حساس تدرج التثاقلية )  األعمدة(يتم وضعها بالقرب من القضبان ) 71(الطاقة 
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 براءة اختراع ]12[
 0002323GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44016/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6351/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2005/11/29       11/288,681       
  ،ماميدوف .إدوارد أيه -2 ،أرماندو أروجو -1:  المخترعون] 72[
 شيخ  .شهيد ان - 3
" عودية للصناعات األساسية الشركة الس:  مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4760159 A (SURESH et al.) 26 July 1988   
- US 6693059 82 (LIN) 17 February 2004  

 
 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 حفاز بدون االنتيمون و المولبيدنيوم  لالكسدة في وجود االمونيا  لاللكانات ، عملية لتصنيعه و عملية الستخدامهتركيب ] 54[
يتعلق هذا االختراع  بتركيب حفاز ال يحتوي على انتيمون او مولبيدنيوم الكسدة الكينات في الطور البخاري في وجود    :الملخص ] 57[

تمثل  واحد او اكثر من عناصر مختارة من الصوديوم و السيزيوم  ، و  Mالتي فيها   VWaBibMcOx :امونيا ذات الصيغة العامة 
انيوم ، و الماغنسيوم ، و الكالسيوم ، و الباريوم ، و البورون  ، و اليوتيريوم  ، و االنديوم ، و االلومنيوم و الجاليوم و القصدير ، و التيت

تساوي  c، و  5الى  0.5تساوي  bو  10الى  0.2تساوي  aنيوم و التيتانيوم ، و التانتالم؛  حيث السيليكون ، و الزركونيوم و الجيوما
و يتم ترسيب مادة التشكيل الحفازة من محلول او عجينة مائية  .يتم تحديدها  وفقا لمتطلبات تكافؤ العناصر الموجودة x، و  10صفر الى 

حينئذ تفصل و تجفف و تكلسن للحصول على طور او خليط مجمع   Mوث و اختياريا ، من مركبات فاناديوم و نتجستين  و بزم )ردغة(
و يمكن انتاج   .من اطوار نشطة في االكسدة لبارافينات منخفضة الوزن في وجود  امونيا الى احادي النتريالت الغير مشبعة المناظرة

 .ين  في وجود الحفازنتريالت في تفاعل حفزي في طور غازي اللكانات مع  امونيا  و اكسيج
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يتعلق هذا االختراع  بتركيب حفاز ال يحتوي على انتيمون او مولبيدنيوم الكسدة الكينات في الطور البخاري في وجود    :الملخص ] 57[

تمثل  واحد او اكثر من عناصر مختارة من الصوديوم و السيزيوم  ، و  Mالتي فيها   VWaBibMcOx :امونيا ذات الصيغة العامة 
انيوم ، و الماغنسيوم ، و الكالسيوم ، و الباريوم ، و البورون  ، و اليوتيريوم  ، و االنديوم ، و االلومنيوم و الجاليوم و القصدير ، و التيت

تساوي  c، و  5الى  0.5تساوي  bو  10الى  0.2تساوي  aنيوم و التيتانيوم ، و التانتالم؛  حيث السيليكون ، و الزركونيوم و الجيوما
و يتم ترسيب مادة التشكيل الحفازة من محلول او عجينة مائية  .يتم تحديدها  وفقا لمتطلبات تكافؤ العناصر الموجودة x، و  10صفر الى 

حينئذ تفصل و تجفف و تكلسن للحصول على طور او خليط مجمع   Mوث و اختياريا ، من مركبات فاناديوم و نتجستين  و بزم )ردغة(
و يمكن انتاج   .من اطوار نشطة في االكسدة لبارافينات منخفضة الوزن في وجود  امونيا الى احادي النتريالت الغير مشبعة المناظرة
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C07C 273/04 

 :المراجع ] 56[
- EP 1700847 A1 (UREA CASALE S.A) 13 
September  2006  
- EP 1036787 A1 (UREA CASALES S.A)  20 
September  2000  
- EP 0976724 A1 (TOYO ENG CORP) 02 
February 2000  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير اليوريا] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحضير اليوريا من أمونيا وثاني أكسيد كربون في عملية إلنتاج اليوريا تتضمن في قسم التخليق   :الملخص ] 57[

برج استنصال، حيث يتم )ب(، وثاني أكسيد كربون لتكوين محلول تخليق يتضمن يوريا مفاعل، حيث يتم تفاعل أمونيا )أ( :عالي الضغط
مكثف مغمور، حيث يتم )ج(تسخين محلول التخليق الذي يتضمن اليوريا واستنصالها، بشكل اختياري في تيار مضاد مع عامل استنصال،

قاذف في الخط الذي يوصل المكثف  ) د(وتكوين محلول ناتج التكثيف،جزئياً على األقل تكثيف الغاز التارك للجزء العلوي لبرج االستنصال ل
 EPالمغمور والمفاعل، يدعم نقل محلول ناتج التكثيف من المكثف المغمور إلى المفاعل،ويتم على سبيل المثال في البراءة األوروبية رقم 

0834501 A2 ورة استخدام لقاذف في الخط الذي يوصل مكثف وتصف نشرة البراءة المذك.وصف العملية المذكورة لتحضير اليوريا
ويتم إستخدام أمونيا سائلة  .مغمور ومفاعل ليكون قادر على وضع المفاعل ومعدات أخرى في عملية لتحضير اليوريا على مستوى األرض

 .كعامل حافز للقاذف
 

 4: 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[
 0002324GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44696/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5473/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                    2004/12/09  0427021.1           
 بريان إليس :  المخترع] 72[
تشيرتسي رود، صن ، بي بي كيميكالز ليمتد:  مالك البراءة] 73[

المملكة بي بي،  7 16 تي دبليو، ميدلسكستيمز،  -اون-بيري 
 المتحدة 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6521783 B1 (WEGMAN RICHARD 
WILLIAM et al.) 18 February 2003 
  
 

 
 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 عملية إلنتاج نواتج تم إدخال مجموعة الكربونيل إليها] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إدخال مجموعة الكربونيل إلنتاج ناتج تم إدخال مجموعة الكربونيل إليه مثل حمض  :الملخص ] 57[

أو مشتق /كربوكسيلي وإستر حمض كربوكسيلي بواسطة تالمس كربون أحادي األكسيد مع مادة تغذية تشتمل على كحول مثل ميثانول و
باستخدام محفز عديد حمض غير متجانس تم تبادل أيوناته أو تحميله بمعدن واحد على األقل  متفاعل منه مثل أسيتات ميثيل في طور بخار

 .تم انتقاؤه من ليثيوم، وصوديوم، وبوتاسيوم، وروبيديوم IAيختار من روديوم، وإيروديوم، ونحاس، وباالديوم، ومعدن من المجموعة 
 

          29 :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.

103نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002325GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44326/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9652/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2006/12/08         06025387.9       
 ستيفن  -2 ،جوهاني هننريكو مينين -1:  المخترعون] 72[ 

 رودولف الكساندر زوارت
كي  6135 ،ميركاتور 2، .في. ستاميكاربون بي:  مالك البراءة] 73[

 ، هولندا سيتارد ،دبليو
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 5/00; B01 J10/00, 19/00, 3/04; 
C07C 273/04 

 :المراجع ] 56[
- EP 1700847 A1 (UREA CASALE S.A) 13 
September  2006  
- EP 1036787 A1 (UREA CASALES S.A)  20 
September  2000  
- EP 0976724 A1 (TOYO ENG CORP) 02 
February 2000  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير اليوريا] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحضير اليوريا من أمونيا وثاني أكسيد كربون في عملية إلنتاج اليوريا تتضمن في قسم التخليق   :الملخص ] 57[

برج استنصال، حيث يتم )ب(، وثاني أكسيد كربون لتكوين محلول تخليق يتضمن يوريا مفاعل، حيث يتم تفاعل أمونيا )أ( :عالي الضغط
مكثف مغمور، حيث يتم )ج(تسخين محلول التخليق الذي يتضمن اليوريا واستنصالها، بشكل اختياري في تيار مضاد مع عامل استنصال،

قاذف في الخط الذي يوصل المكثف  ) د(وتكوين محلول ناتج التكثيف،جزئياً على األقل تكثيف الغاز التارك للجزء العلوي لبرج االستنصال ل
 EPالمغمور والمفاعل، يدعم نقل محلول ناتج التكثيف من المكثف المغمور إلى المفاعل،ويتم على سبيل المثال في البراءة األوروبية رقم 

0834501 A2 ورة استخدام لقاذف في الخط الذي يوصل مكثف وتصف نشرة البراءة المذك.وصف العملية المذكورة لتحضير اليوريا
ويتم إستخدام أمونيا سائلة  .مغمور ومفاعل ليكون قادر على وضع المفاعل ومعدات أخرى في عملية لتحضير اليوريا على مستوى األرض

 .كعامل حافز للقاذف
 

 4: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002326GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43995/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 06/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9145/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2006/09/27    11/535,546        
 اللوندي . بول دي:  المخترع] 72[
 550امريكيه،  -. يو اس جي انتيريورز انك : مالك البراءة] 73[

الواليات ، شيكاغو، 3676-60661 إلينوي، ويست ادام ستريت
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04B 9/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4852325 A (DUNN et al.) 01 August 1989  
- US 3898782 A (DONATO) 12 August 1975  

 
 
 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 عصب شبكي مفرد ذو عروة مقواة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتصنيع مقاطع تائية لعصب من لوح معدني ُمشكلة باللف توفر معدالت حمل مختلفة بنفس   :الملخص ] 57[

المقياس وجودة خام اللوح ونفس األبعاد المقطعية المستعرضة الكلية بتغيير عرض الشريحة المستخدمة في صنع المقاطع التائية ووضع 
  .حة العروة المفرغة المقواة للمقاطع التائيةمادة مضافة لزيادة معدل الحمل عند مسا

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

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002327GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39290/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5104/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 فرنسا                    2004/09/08         0409508       
 أمريكا                2004/09/08                60/607,756

 الين فان اكير  -2 ،باتريك مارتشاند -1:  المخترعون] 72[
 59790رو تشاالنت ، 100، .ال. سي. إي:   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، رونشين
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/06, 7/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4221641 A (SWISS ALUMINIUM LTD.) 9 
September 1980 
- US 4032020 A (SUMITOMO CHEMICAL 
COMPANY, LIMITED) 28 January 1977 
  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 عملية لتغيير األنودات في خلية إلكتروليتية إلنتاج األلومنيوم تتضمن ضبط موضع األنود وجهاز لتنفيذ هذه العملية] 54[
يشتمل على ) 2(بواسطة التحليل الكهربي بحمام منصهر  نتاج األلومنيومإليتعلق االختراع بعملية لتغيير أنود خلية  :الملخص ] 57[

، )ب 13(تشتمل على جهاز لضبط الموضع ) 13(ووفقاً لالختراع، يتم أوالً استخدام أداة لتداول األنود ). ' 20، 20(مجموعة من األنودات 
ز االستشعار بالموضع لقياس المسافات وجهاز استشعار يكتشف الموضع الرأسي للوسيلة الماسكة، ويستخدم جها) أ13(ووسيلة ماسكة 

 الرأسية التي تم قطعها بواسطة الوسيلة الماسكة 
في خط أو مستوى ) 51(، وثانياً يتم إنتاج شعاع واحد على األقل لموجات صوتية أو كهرومغناطيسية Nبالنسبة لمستوى مرجعي ) أ13(

ويتحدد الموضع الرأسي لألنود البديل في . لقياس المسافات المذكورةويستخدم مرور األنود في األشعة المذكورة ) 50(مرجعي محدَّد 
ن الخلية بدايةً من القيم التي يتم الحصول عليها بالنسبة للمسافات المقطوعة المذكورة ويتم وضع األنود البديل في هذا الموضع في المكا

 ).'20(الذي كان يشغله في األصل األنود المستهلك 
 

 10: عدد األشكال          36 :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.

105نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002327GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39290/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5104/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 فرنسا                    2004/09/08         0409508       
 أمريكا                2004/09/08                60/607,756

 الين فان اكير  -2 ،باتريك مارتشاند -1:  المخترعون] 72[
 59790رو تشاالنت ، 100، .ال. سي. إي:   مالك البراءة] 73[

 فرنسا، رونشين
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/06, 7/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4221641 A (SWISS ALUMINIUM LTD.) 9 
September 1980 
- US 4032020 A (SUMITOMO CHEMICAL 
COMPANY, LIMITED) 28 January 1977 
  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 عملية لتغيير األنودات في خلية إلكتروليتية إلنتاج األلومنيوم تتضمن ضبط موضع األنود وجهاز لتنفيذ هذه العملية] 54[
يشتمل على ) 2(بواسطة التحليل الكهربي بحمام منصهر  نتاج األلومنيومإليتعلق االختراع بعملية لتغيير أنود خلية  :الملخص ] 57[

، )ب 13(تشتمل على جهاز لضبط الموضع ) 13(ووفقاً لالختراع، يتم أوالً استخدام أداة لتداول األنود ). ' 20، 20(مجموعة من األنودات 
ز االستشعار بالموضع لقياس المسافات وجهاز استشعار يكتشف الموضع الرأسي للوسيلة الماسكة، ويستخدم جها) أ13(ووسيلة ماسكة 

 الرأسية التي تم قطعها بواسطة الوسيلة الماسكة 
في خط أو مستوى ) 51(، وثانياً يتم إنتاج شعاع واحد على األقل لموجات صوتية أو كهرومغناطيسية Nبالنسبة لمستوى مرجعي ) أ13(

ويتحدد الموضع الرأسي لألنود البديل في . لقياس المسافات المذكورةويستخدم مرور األنود في األشعة المذكورة ) 50(مرجعي محدَّد 
ن الخلية بدايةً من القيم التي يتم الحصول عليها بالنسبة للمسافات المقطوعة المذكورة ويتم وضع األنود البديل في هذا الموضع في المكا

 ).'20(الذي كان يشغله في األصل األنود المستهلك 
 

 10: عدد األشكال          36 :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[
 0002328GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43905/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7687/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2006/01/31     60/763,973        
ويليام دوجالس  -2 ،الفين ستنالي كوليك -1:  المخترعون] 72[

 جونسون 
سيتي  2101، مارك جرافيكس كوربوريشنالند : مالك البراءة] 73[

، 3021-77042 هيوستن، تكساس، 2 ويست بوليفارد بيلدنج
 الواليات المتحدة االمريكية

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 17/50 

 :المراجع ] 56[
- LECHNER J P et al.: Treating Uncertainties in 
Reservoir Performance Prediction with Neural 
Networks 13 June 2005   
- US 2004/254734 A1 (ZABALZA-MEZGHANI  
ISABELLE ]FR[ et al.) 16 December 2004  

 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تحديث سريع لنماذج إنتاج حقول النفط والغاز باستخدام أجهزة محاكاة فيزيائية ونائبة] 54[
ألمثل استغالل إلنتاج حقول النفط والغاز باستخدام أجهزة  يتعلق االختراع الحالي بتوفير طرق ونظم للتحديث السريع   :الملخص ] 57[

في جهاز محاكاة  (100)، أو شبكة خطوط أنابيب (100)، أو بئر (100)لخزان  (30)يتم إنشاء نموذج أساسي  .محاكاة فيزيائية ونائبة
ؤكدة لمطابقتها مع البيانات التي تمت مالحظتها لتحديد متغيرات غير م (24)يتم استخدام نظام إدارة قرارات  .واحد أو أكثر (26)فيزيائي 
، وتحديد درجة حساسية (26)ويتم استخدام نموذج نائب لمطابقة المتغيرات غير المؤكدة مع مخرجات أجهزة المحاكاة الفيزيائية  .(114)

ويتم استبعاد  .(26)اكاة الفيزيائية المتغيرات غير المؤكدة، وحساب العالقات بين المتغيرات غير المؤكدة وبيانات مخرجات أجهزة المح
بالتحقق من المتغيرات التي تمثل المخرجات  (24)يقوم نظام إدارة القرارات  .المتغيرات التي تكون درجة حساسيتها أدنى من القيمة الحدية

  .تخاذ قرارات متعلقة باإلنتاجويتم استخدام المتغيرات التي تم التحقق منها ال .(26)الناتجة عن النموذج النائب في أجهزة المحاكاة 
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002329GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44332/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8730/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2006/07/21       11/491,329           
مارك جوليان  -2 ،ادام ادريان بروستو -1:  المخترعون] 72[

 روبرتس 
 7201، .كاير برودكتس اند كيميكالز ، ان:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، الين تاون، 1501-18195 أي بي،  هاميلتون بوليفارد
 المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6662589 B1 (ROBERTS et al.) 16 December 
2003  
- US 2003/0005722 A1 (WILKINSON et al.) 09 
January 2003  
- US 2004/0079107 A1 (WILKINSON et al.) 29 
April 2004  
- US 2005/0268649 A1 (WILKINSON et al) 08 
December 2005  
- WO 2006/061400 A1 (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJBY) 15 June 2006  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 متكامل في إنتاج غاز طبيعي مسال NGLاستخالص ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتسييل الغاز الطبيعي واستخالص المكونات األثقل من الميثان حيث يتم تبريد الغاز    :الملخص ] 57[

الطبيعي وفصله في عمود تقطير أول إلى بخار علوي غني بالميثان وتيار مواد ثقيلة غني بمكونات أثقل من الميثان ، حيث أن عمود 
ويمكن توفير تيار االرتجاع هذا بواسطة جزء مكثف من البخار العلوي أو  .دم تيار ارتجاع محتوي على ميثان مسالالتقطير األولي يستخ

من الممكن فصل تيار المكونات الثقيلة في واحد أو أكثر من أعمدة التقطير اإلضافية  .جزء من بخار علوي مكثف تماما تتم تدفئته الحقا
ومن الممكن دمج تيار  .المنتج ، التي يتم سحب أي منها جزئيا أو كليا في صورة هيدروكربونات مستخلصة لتوفير واحد أو أكثر من تيارات

  .اعلوي مكثف تماما تتم تدفئته الحقمن الهيدروكربونات السائلة غير المستخلصة مع جزء مكثف من البخار العلوي أو جزء من بخار 
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 براءة اختراع ]12[
 0002329GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44332/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8730/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2006/07/21       11/491,329           
مارك جوليان  -2 ،ادام ادريان بروستو -1:  المخترعون] 72[

 روبرتس 
 7201، .كاير برودكتس اند كيميكالز ، ان:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، الين تاون، 1501-18195 أي بي،  هاميلتون بوليفارد
 المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6662589 B1 (ROBERTS et al.) 16 December 
2003  
- US 2003/0005722 A1 (WILKINSON et al.) 09 
January 2003  
- US 2004/0079107 A1 (WILKINSON et al.) 29 
April 2004  
- US 2005/0268649 A1 (WILKINSON et al) 08 
December 2005  
- WO 2006/061400 A1 (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJBY) 15 June 2006  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 متكامل في إنتاج غاز طبيعي مسال NGLاستخالص ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتسييل الغاز الطبيعي واستخالص المكونات األثقل من الميثان حيث يتم تبريد الغاز    :الملخص ] 57[

الطبيعي وفصله في عمود تقطير أول إلى بخار علوي غني بالميثان وتيار مواد ثقيلة غني بمكونات أثقل من الميثان ، حيث أن عمود 
ويمكن توفير تيار االرتجاع هذا بواسطة جزء مكثف من البخار العلوي أو  .دم تيار ارتجاع محتوي على ميثان مسالالتقطير األولي يستخ

من الممكن فصل تيار المكونات الثقيلة في واحد أو أكثر من أعمدة التقطير اإلضافية  .جزء من بخار علوي مكثف تماما تتم تدفئته الحقا
ومن الممكن دمج تيار  .المنتج ، التي يتم سحب أي منها جزئيا أو كليا في صورة هيدروكربونات مستخلصة لتوفير واحد أو أكثر من تيارات

  .اعلوي مكثف تماما تتم تدفئته الحقمن الهيدروكربونات السائلة غير المستخلصة مع جزء مكثف من البخار العلوي أو جزء من بخار 
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 براءة اختراع ]12[
 0002331GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44327/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10458/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2007/03/26      07104888.8      
 -3 ،زفونيمير أوبيك -2 ،بارت براست -1:  المخترعون] 72[

 كورنيلس انتوني تجينك ويلينك  -4 ،ماركو بيتنج
 2289-إن أل،10اينستيالن ، .في. تويستر بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ريجسويجك، سيسي 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 45/16 

 :المراجع ] 56[
- GB 711 304 A (SVENSKA FLAEKTFABRIKEN 
AB) 30 June 1954  
- JP 02 017921 A(MITSUBISHI HEAVY IND 
LTD) 22 January 1990 
- WO 03/029739 A (SHELL INT RESEARCH 
]NL[;  BETTING MARCO ]NL[; VAN HOLTEN 
THEODOOR ]NL[) 10 April 2003   
- WO 00/23757 A (TRANSLANG 
TECHNOLOGIES LTD ]CA[) 27 April 2000  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 فاصل مائع متضمن هيكل مركزي] 54[
تم وضعه بين قسم مدخل متقارب لمائع وقسم  (4)جزء مخنق   :مائع تشتمل علىيتعلق االختراع الحالي بوحدة فصل  :الملخص ] 57[

لمكونات المائع المستنفدة من المواد القابلة للتكثيف  (7)مخرج متباعد لمائع، يشتمل قسم المخرج المتباعد للمائع على مخرج أولي داخلي 
في قسم  (4)موضوع قبل جزء المخنق  (10)جسم مركزي  -؛ و  (6)ثيف ومخرج ثانوي خارجي لمكونات المائع الغنية بالمواد القابلة للتك

تم وضع وحدة فصل  .لوحدة فصل المائع Iمدخل المائع، يتم وضع الجسم المركزي بشكل متحد المحور إلى حد كبير مع محور مركزي 
يشتمل الجسم المركزي  .رج المتباعد للمائعالمائع لتسهيل تدفق أساسي عبر قسم المدخل المتقارب للمائع، وجزء المخنق نحو قسم المخ

 .(4)وتم وضعه إلضافة تدفق مركزي نحو جزء المخنق  (4)، موجه نحو جزء المخنق األنبوبي (13)على مخرج  (10)
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 براءة اختراع ]12[
 0002330GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44695/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8870/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا              2006/08/15        0616118.6           
 بريطانيا                2006/12/14              0624939.5   
 جيمس هيزلدين :  المخترع] 72[
ورب نوست 37يونيت  ،هيسكو باسشن ليمتد:  مالك البراءة] 73[

، إن بي  0 9إل إس  ليدز ،إستيت اندستريالرين كروس ج ، جيت
 بريطانيا

 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E01F 13/02; E02D 29/02; E04H 17/16 

 :المراجع ] 56[
 - US 5647695 A (HILFIKER HAROLD K ]US[ et 
al.) 15 July 1997 
 - WO 90/12160 A (FRP LTD ]GB[)  18 October 
1990   
- GB 2419368 A (NCO INTERNAT LTD ]GB[ ; 
NCO INTERNAT LTD ]GB[) 26 April 2006  
- US 6305883 B1 (OZAKI TETSUYA ]JP[) 23 
October 2001  
- EP 1239085 A (ROTHFUSS THOMAS DIPL-
ING ]DE[) 11 September 2002  
- US 2005/284080 A1 (GALLEGO JORGE E ]CO[ 
et al.) 29 December 2005  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 حاجز أمني] 54[
أو احتواءه ألن الحاجز األمني يمكن تهيئته على  /يتعلق االختراع الحالي بحاجز أمني للنشر عند السيطرة على التجمهر و :الملخص ] 57[

نتصب الحاجز األمني للنشر ويشتمل على حجرة مرتبطة بمقدمته بلوحة أمامية لتعمل كحاجز، و عند في الشكل األول ي .األقل في شكلين
مؤخرته بلوحة خلفية ذات ارتفاع منخفض عن اللوحة األمامية، وعند جانبيه بلوحات جانبية منفصلة تالمس محوريا اللوحات األمامية 

في شكله  .نتين من اللوحة األمامية واللوحة الخلفية واللوحات الجانبية المنفصلةوالخلفية وفي قاعدته لوحة سفلية على األقل تالمس اث
 .أو النقل /الثاني ينطوي الحاجز األمني للتخزين و
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 براءة اختراع ]12[
 0002331GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44327/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10458/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2007/03/26      07104888.8      
 -3 ،زفونيمير أوبيك -2 ،بارت براست -1:  المخترعون] 72[

 كورنيلس انتوني تجينك ويلينك  -4 ،ماركو بيتنج
 2289-إن أل،10اينستيالن ، .في. تويستر بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ريجسويجك، سيسي 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 45/16 

 :المراجع ] 56[
- GB 711 304 A (SVENSKA FLAEKTFABRIKEN 
AB) 30 June 1954  
- JP 02 017921 A(MITSUBISHI HEAVY IND 
LTD) 22 January 1990 
- WO 03/029739 A (SHELL INT RESEARCH 
]NL[;  BETTING MARCO ]NL[; VAN HOLTEN 
THEODOOR ]NL[) 10 April 2003   
- WO 00/23757 A (TRANSLANG 
TECHNOLOGIES LTD ]CA[) 27 April 2000  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 فاصل مائع متضمن هيكل مركزي] 54[
تم وضعه بين قسم مدخل متقارب لمائع وقسم  (4)جزء مخنق   :مائع تشتمل علىيتعلق االختراع الحالي بوحدة فصل  :الملخص ] 57[

لمكونات المائع المستنفدة من المواد القابلة للتكثيف  (7)مخرج متباعد لمائع، يشتمل قسم المخرج المتباعد للمائع على مخرج أولي داخلي 
في قسم  (4)موضوع قبل جزء المخنق  (10)جسم مركزي  -؛ و  (6)ثيف ومخرج ثانوي خارجي لمكونات المائع الغنية بالمواد القابلة للتك

تم وضع وحدة فصل  .لوحدة فصل المائع Iمدخل المائع، يتم وضع الجسم المركزي بشكل متحد المحور إلى حد كبير مع محور مركزي 
يشتمل الجسم المركزي  .رج المتباعد للمائعالمائع لتسهيل تدفق أساسي عبر قسم المدخل المتقارب للمائع، وجزء المخنق نحو قسم المخ

 .(4)وتم وضعه إلضافة تدفق مركزي نحو جزء المخنق  (4)، موجه نحو جزء المخنق األنبوبي (13)على مخرج  (10)
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 براءة اختراع ]12[
 0002332GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 39460/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8079/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                  2006/04/10     11/400.976        
 ديفيد جورج كوين -2، كالمان كوكزو -1: ونالمخترع] 72[
 187، .مومينتيف بيرفورمانس ماتيريالز انك : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، كونتيكت، 06897 ،ويلتون، دانبوري رود
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10L 3/06, 3/10; B01D 19/04, 53/14 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/000356 A1 (TOMOE YASUYOSHI ]JP[ 
et al.) 05 January 2006  
- US 6512015 B1 (ELMS RUSSEL ALLEN ]US[ et 
al.) 28 January 2003  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تراكيب منخفضة اإلرغاء لمعالجة غاز واستخداماتها] 54[
 low-foaming gas processing compositionsيتعلــق االختــراع بتــراكيب منخفضــة اإلرغــاء لمعالجــة غـاز  :الملخص ] 57[

 baseيشتمل على مائع من سليكون قاعدي   silicone antifoam componentمكون مضاد للرغوة من السليكون )أ( تشتمل على
silicone  وأكسـيد فلـز دقائقـيparticulate metal oxide مكون استحالب ) ب(؛ emulsifying component  بمقدار مالئم

 مكون غليكول متعدد بروبيلين  )ج(فـي الماء؛ silicone السـليكون  إلجراء استحالب جوهري على األقل للمكون المضاد للرغوة من
polypropylene glycol عامل لمعالجة غاز  )د(أو قابل للتشتت في الماء بشكل جزئي على األقل؛ /قابل للذوبان، قابل لالستحالب، و

 .رق لمعالجة غاز باستخدام تراكيب منع تكون الرغوة هذهويتعلق االختراع أيضاً بط .ماء )هـ(قابل للذوبان أو قابل للتشتت في الماء؛ و 
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002333GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013     30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40229/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4921/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2004/12/27 11/023,100          
سكوت اف  -2 ،جوتو. جوبالكريشنان جى -1:  المخترعون] 72[

 عالء كونستانتين خانماميدوفا  -3 ،ميتشيل
ب .لشركة السعودية للصناعات األساسية، صا:  مالك البراءة] 73[

 السعودية المملكة العربية ، الرياض، 11422الرياض،5101
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01F 7/00 

 :المراجع ] 56[
- Kosslick H. et al.: ''Synthesis and 
characterization of Ge-ZSM-5 zeolites", Journal 
of physical chemistry, 1993 
  

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 زيوليت -عملية لتحضير جرمانيوم] 54[
وصف طريقة لتحضير جليكوالت ألكيلين من أكسيد ألكيلين مقابل، مثل جليكول إيثلين من أكسيد إيثيلين في وجود الماء، : الملخص] 57[

. (EDTA)رباعي حمض الخليك ) إيثيلين ثنائي نيتريلو(أمفوتيري مثل ويحتوي الحفاز على مركب . حفاز، اختيارياً، ثاني أكسيد الكربون
ويفضل أن يتكون من المركب الخاص باالختراع محلول منظم في . ويحتوي هذا المركب ثنائي الوظيفة على جزء حمضي وجزء قاعدي
إلى  2الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم ما بين ويجب أن يتراوح . الماء، أي، بحيث ال تتفكك األجزاء الحمضية واألجزاء القاعدية تماماً 

ويفضل أن يكون المركب المستخدم في االختراع مركب عضوي وينفصل فيه . 9إلى  4واألفضل من ذلك من  10إلى  5، ويفضل من 10
 .ذرات 4إلى  1الجزء الحمضي عن الجزء القاعدي بعدد من ذرات الكربون يتراوح ما بين 
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 براءة اختراع ]12[
 0002333GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013     30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40229/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4921/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2004/12/27 11/023,100          
سكوت اف  -2 ،جوتو. جوبالكريشنان جى -1:  المخترعون] 72[

 عالء كونستانتين خانماميدوفا  -3 ،ميتشيل
ب .لشركة السعودية للصناعات األساسية، صا:  مالك البراءة] 73[

 السعودية المملكة العربية ، الرياض، 11422الرياض،5101
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01F 7/00 

 :المراجع ] 56[
- Kosslick H. et al.: ''Synthesis and 
characterization of Ge-ZSM-5 zeolites", Journal 
of physical chemistry, 1993 
  
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 زيوليت -عملية لتحضير جرمانيوم] 54[
وصف طريقة لتحضير جليكوالت ألكيلين من أكسيد ألكيلين مقابل، مثل جليكول إيثلين من أكسيد إيثيلين في وجود الماء، : الملخص] 57[

. (EDTA)رباعي حمض الخليك ) إيثيلين ثنائي نيتريلو(أمفوتيري مثل ويحتوي الحفاز على مركب . حفاز، اختيارياً، ثاني أكسيد الكربون
ويفضل أن يتكون من المركب الخاص باالختراع محلول منظم في . ويحتوي هذا المركب ثنائي الوظيفة على جزء حمضي وجزء قاعدي
إلى  2الرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم ما بين ويجب أن يتراوح . الماء، أي، بحيث ال تتفكك األجزاء الحمضية واألجزاء القاعدية تماماً 

ويفضل أن يكون المركب المستخدم في االختراع مركب عضوي وينفصل فيه . 9إلى  4واألفضل من ذلك من  10إلى  5، ويفضل من 10
 .ذرات 4إلى  1الجزء الحمضي عن الجزء القاعدي بعدد من ذرات الكربون يتراوح ما بين 

   
           20 :ة الحماي عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002334GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44350/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8318/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2007/05/09   11/746.191       
 -3 ،شيجوانج لي -2 ،فالكورنر .جون ال -1:  المخترعون] 72[

 نوبل  .ريتشارد دي
ز أوف ذي يونيفيرستي أوف ذي ريجينت:  مالك البراءة] 73[

، بولدر اس واي اس 3ريجينت أدمينسترينف سنتر ،  201، كلورادو
 الواليات المتحدة االمريكية 80309 ،كلورادو

 أحمد نجدت بازارباشى :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 53/22, 5/00, 3/02 

 :المراجع ] 56[
- US2005/0204916A1(UNIV. COLORADO et al.) 
22 September 2005  
- Li et al. SAPO-34 Membranes for CO2/CH4 
Separation, Journal of Membrane Science, Vol. 
241, Issue 1, 15 Sep 2004  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 CO2/CH4عالية التدفق واالنتقائية لفصل   SAPO-34 أغشية] 54[
بتالمس سطح واحد  SAPO-34ويتم تحضير األغشية  .وطرق لتحضيرها وإستخدامها SAPO-34يتم وصف أغشية  :الملخص ] 57[

إلى  0.3في جيل التخليق عبارة عن  (االلومينيوم /السيليكون) Si/Alوقد تكون نسبة  .على األقل من دعامة غشاء مسامية مع جيل تخليق
على  SAPO-34ويتم تكوين طبقة من البلورات  .علي سطح الدعامة قبل التخليق SAPO-34ويتم إختيارياً إستخدام البلورات  .0.15

 SAPO-34وقد حسنت أغشية االختراع    .في فتحات الدعامة SAPO-34وقد تكون أيضاً بلورات  .سطح واحد على األقل من الدعامة
 .االنتقائية لمخاليط غاز معينة، مشتملة على مخاليط من ثاني أكسيد الكربون والميثان

 
 7: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002335GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44351/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7076/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2005/10/19          11/254.438        
 وايكويلز  .هجون جي:   المخترع] 72[
 5555ماراثون جى تى اف تيكنولوجي، ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  2799-77056سان فيليب ، هيوستن ، تكساس 
 االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/00, 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0038310 A1 (UNIV. CALIFORNIA) 17 
February 2005  
- US 4795843 A (UOP INC) 03 January 1989 

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 إلى اوليفينات و هيدروكربونات سائلةعملية لتحويل ألكانات غازية ] 54[
يتعلق هذا االختراع عملية لتحويل ألكانات غازية إلى اوليفينات و هيدروكربونات سائلة حيث يتفاعل شحنة التلقيم    :الملخص ] 57[

يتفاعل خليط  عقب ذلك .الغازية المحتوية على ألكانات مع بخار بروم جاف لتكوين بروميدات ألكيل  و بخار حمض هيدروبروميك
، عند درجة حرارة  Yاو   Xسيليكات صناعي متبلر مثل زيوليت من  نوع   -بروميدات األلكيل وحمض الهيدروبروميك على حفاز ألومينو

درجة مئوية، لكي تتكون اوليفينات و هيدروكربونات عاليه الوزن الجزيئي وبخار  500درجة مئوية  و حوالي 250تتراوح ما بين حوالي 
و قد  تم ايضاح  طرق مختلفة الزالة بخار  حمض الهيدروبروميك  من الهيدروكربونات ذات الوزن الجزيئي االعلى   .هيدروبروميكحمض 

 .و لتوليد بروم  من حمض الهيدروبروميك  لالستعمال في العملية
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 براءة اختراع ]12[
 0002335GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44351/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7076/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2005/10/19          11/254.438        
 وايكويلز  .هجون جي:   المخترع] 72[
 5555ماراثون جى تى اف تيكنولوجي، ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  2799-77056سان فيليب ، هيوستن ، تكساس 
 االمريكية

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 2/00, 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0038310 A1 (UNIV. CALIFORNIA) 17 
February 2005  
- US 4795843 A (UOP INC) 03 January 1989 

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 إلى اوليفينات و هيدروكربونات سائلةعملية لتحويل ألكانات غازية ] 54[
يتعلق هذا االختراع عملية لتحويل ألكانات غازية إلى اوليفينات و هيدروكربونات سائلة حيث يتفاعل شحنة التلقيم    :الملخص ] 57[

يتفاعل خليط  عقب ذلك .الغازية المحتوية على ألكانات مع بخار بروم جاف لتكوين بروميدات ألكيل  و بخار حمض هيدروبروميك
، عند درجة حرارة  Yاو   Xسيليكات صناعي متبلر مثل زيوليت من  نوع   -بروميدات األلكيل وحمض الهيدروبروميك على حفاز ألومينو

درجة مئوية، لكي تتكون اوليفينات و هيدروكربونات عاليه الوزن الجزيئي وبخار  500درجة مئوية  و حوالي 250تتراوح ما بين حوالي 
و قد  تم ايضاح  طرق مختلفة الزالة بخار  حمض الهيدروبروميك  من الهيدروكربونات ذات الوزن الجزيئي االعلى   .هيدروبروميكحمض 

 .و لتوليد بروم  من حمض الهيدروبروميك  لالستعمال في العملية
 

 9: عدد األشكال      41 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002336GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44323/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8575/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 ادنجتون . مايكل جيه -1:  المخترع] 72[
 11401بالك اند فيتش هولدنج كومباني ،  : مالك البراءة ]73[

الواليات المتحدة ، أوفرالند بارك، 66211 كانساس، المار أفنيو
 االمريكية

 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01D 3/00, 1/28, 3/06; C02F 1/04, 1/06 

 :المراجع ] 56[
- US 20050183440 A1 (THE TEXAS A&M 
UNIVERSITY SYSTEM et al.) 25 August 2005 
- US 3607668 A (AMF INCORPORATED) 21 
September  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة إلنتاج تيار ناتج تقطير من تيار ماء يحتوي على مادة صلبة مذابة واحدة على األقل] 54[
االختراع الحالي بطريقة ونظام إلنتاج تيار ناتج تقطير من تيار مائي يحتوي على مادة صلبة مذابة واحدة على يتعلق   :الملخص ] 57[

د مشترك وسخان به مدخنة  ن واحد على األقل من نظام توربيني لمبرِّ األقل بواسطة عملية للتقطير الحراري باستخدام تيار مائي ُمسخَّ
 .باعتباره مصدر للحرارة

 
 4: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002337GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40203/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8903/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2007/02/22        60/903,237       
ماسترانجيلو امارو دوس  ادامو سيزار -1:  المخترعون] 72[

فيرناندو  -4 ،ريناتو روزيتو -3 ،جواو دي بريتو -2 ،سانتوس
 جالمبيك 

، ايه في، ايه.بونجي فيرتيليزانتس اس -1 : مالكو البراءة] 73[
ساو لويس ساو . اندر 5-"دي"بلوكو ، 215، ماريا كولهو اجيوار

فيرسيداد ايستاديول دي يوني -2، البرازيل، اس بي /باولو
سيداد يونيفير سيتاري ، 6131سايكسا بوستل  ،كومبانياس

 البرازيل، ساو باولو، كومبانيز -باراو جيرالدو، "زيفرينو فاس"
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C01B 25/36, 25/40; C08K 3/32; C09C 
1/40; C09D 5/00, 7/12, 11/00, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/045831 A1 (GALEMBECK 
FERNANDO ]BR[ et al.) 02 March 2006   
- Rosseto R et al.: Hydrous non-crystalline 
phosphates: structure, function and a new 
pigment Journal Of The Brazilian Chemecal 
Society, Sao Paulo, Br, Vol. 17 no. 8, June 2006  
- US 4542001 A (IINO SHINJI ]JP[ et al.) 17 
September 1985  
- FR 2157866 A (GIULINI GMBH GEB GIULINI 
GMBH GEB ]DE[) 08 June 1973  
- US 6022513 A (PECORARO THERESA A ]US[ 
et al.) 08 February 2000 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تحضير جسيمات فوسفات ألومنيوم أو بولي فوسفات ألومنيوم] 54[
ألومنيوم أو بولي فوسفات غير متبلرة عن طريق تفاعل يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير خضاب أساسه فوسفات  :الملخص ] 57[

جرام  2.50وتتميز فوسفات أو بولي فوسفات األلومنيوم غير المتبلرة بكثافة هيكلية تقل عن  .فوسفات األلومنيوم مع ألومينات الصوديوم
تكون التركيبة نافعة في الدهانات كبديل لثاني  وفي أحد النماذج، .0.8لكل سنتيمتر مكعب، ونسبة مولية للفوسفور إلى األلومنيوم تزيد عن 

 .أكسيد التيتانيوم
 

      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002337GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40203/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8903/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                2007/02/22        60/903,237       
ماسترانجيلو امارو دوس  ادامو سيزار -1:  المخترعون] 72[

فيرناندو  -4 ،ريناتو روزيتو -3 ،جواو دي بريتو -2 ،سانتوس
 جالمبيك 

، ايه في، ايه.بونجي فيرتيليزانتس اس -1 : مالكو البراءة] 73[
ساو لويس ساو . اندر 5-"دي"بلوكو ، 215، ماريا كولهو اجيوار

فيرسيداد ايستاديول دي يوني -2، البرازيل، اس بي /باولو
سيداد يونيفير سيتاري ، 6131سايكسا بوستل  ،كومبانياس

 البرازيل، ساو باولو، كومبانيز -باراو جيرالدو، "زيفرينو فاس"
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C01B 25/36, 25/40; C08K 3/32; C09C 
1/40; C09D 5/00, 7/12, 11/00, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/045831 A1 (GALEMBECK 
FERNANDO ]BR[ et al.) 02 March 2006   
- Rosseto R et al.: Hydrous non-crystalline 
phosphates: structure, function and a new 
pigment Journal Of The Brazilian Chemecal 
Society, Sao Paulo, Br, Vol. 17 no. 8, June 2006  
- US 4542001 A (IINO SHINJI ]JP[ et al.) 17 
September 1985  
- FR 2157866 A (GIULINI GMBH GEB GIULINI 
GMBH GEB ]DE[) 08 June 1973  
- US 6022513 A (PECORARO THERESA A ]US[ 
et al.) 08 February 2000 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تحضير جسيمات فوسفات ألومنيوم أو بولي فوسفات ألومنيوم] 54[
ألومنيوم أو بولي فوسفات غير متبلرة عن طريق تفاعل يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير خضاب أساسه فوسفات  :الملخص ] 57[

جرام  2.50وتتميز فوسفات أو بولي فوسفات األلومنيوم غير المتبلرة بكثافة هيكلية تقل عن  .فوسفات األلومنيوم مع ألومينات الصوديوم
تكون التركيبة نافعة في الدهانات كبديل لثاني  وفي أحد النماذج، .0.8لكل سنتيمتر مكعب، ونسبة مولية للفوسفور إلى األلومنيوم تزيد عن 

 .أكسيد التيتانيوم
 

      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002338GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 40202/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 رومانيا                      2008/11/25         929             
 فــاسيل كــومسا : المخترع] 72[
 ap 2. 050467 ،5.4فــاسيل كــومسا ،  : مالك البراءة] 73[

 رومانيا  ,ان ار بوخارست سيكتور ، ريا كولنترا ، ميدك يتونيسكيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 43/12; E02B 15/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4552220 A (JONES) 12 November 1985  
- US 2006/0011345 A1 (DELALOYE et al.) 19 
January 2006  
- RU 2288351 C1 (OKTOPUS AOZT) 27 
November 2006  
- US 2004/0129428 A1 (KELLEY) 08 July 2004  
- US 5259958 A (BRONNEC et al.) 09 November 
1993  
- RU 2132934 C1 (TJUMENSKIJ NI SKIJ I P I et 
al.) 10 July 1999  
- SU 1413238 A (BOREHOLE REINFORCEM) 
30 July 1988  
- US 4579511 A (BURNS) 01 April 1986 

 مريم الزايد: الفاحص 
 وحدة رفع الزيت الصناعي باستخدام سيور ماصة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بوحدة رفع زيت صناعي تستخدم سير ماص متصل يألف الزيت، يتم تشغيله بواسطة المعدات    :الملخص ] 57[

من  (2)أعلى بكرة مركزية  (1)يتم لف السير الماص المذكور  .ويتم شده بمعدات تتجه ألسفل الحفرة موضوعة في غالف بئر اإلنتاج
ويلتف حول ست بكرات تكون  (4)ويتم تشغيلها بواسطة سير ذي أسنان مزدوجة  )جـ(وحدة نمطية مستخدمة في التشغيل والتجميع 

، ويتم لف السير (36)موضوعة أعلى عمود الدخول  (5)وتكون إحداها عبارة عن بكرة تشغيل  .10)، و9، و8، و7، و(6خمسة منها حرة 
ببكرات من خارج الغالف  (I)أيضاً حول السير الماص للزيت على البكرة الرئيسية ويتم شده بنظامين متمايزين  (4)ذي األسنان المزدوجة 

(13). 
 

 19: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002339GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44320/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  GC  2010-17266   : رقم الطلب ] 21[
 08/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 مادوكسجيمس  -2 مك كاي،واين  .ان -1:  المخترعون] 72[
دوقالسبانك   2264مك كاي،   واين. ان -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2 ،كندا، 7بي  2زد  2تي  ، كالغري ،أس إي ألبرتا، كريسينت
 3تي  ، كالغري ،ألبرتا، كرانليغ بارك أس إيز 21جيمس مادوكس، 

 كندا،  3اتش  1أم 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. CI.7: B01D 5/00 

  :المراجع ] 56[
- WO 2006/032139 A1 (ALFEROV, V. L et al.) 30 
March 2006   
- US 6182468 B1 (STOTHERS, W.R.) 06 February 
2001  
- US 4854955 A (CAMPBELL, R. E. et al.) 08 
August 1989  
- WO 2009/002174 A2 (BETTING, M. et al.) 31 
December 2008 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلزالة المكونات القابلة للتكثف من مائع] 54[
المائع، على سبيل المثال تيار غاز الحمض الذي يتم الحصول   .بروتوكول إلزالة المكونات القابلة للتكثف من المائع   :الملخص ] 57[

  .ثم يُضغط األخير ويتم تبريده  .مبدئية لتكثيف السوائل مع إزالتها لتكوين تيار غاز، يتم معالجته بصورة CCSأو  EORعليه ألغراض 
د ذي ضغط منخفض، ويتم خلطه مع تيار مائع مبدئي لزيادة تبريد وتكثيف المكونات القاب لة يتم تمدد جزء على األقل منه، لتكوين تيار ُمبرَّ

 .للتكثف
 

 8:  عدد األشكال     26 :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.

117نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002339GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44320/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  GC  2010-17266   : رقم الطلب ] 21[
 08/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 مادوكسجيمس  -2 مك كاي،واين  .ان -1:  المخترعون] 72[
دوقالسبانك   2264مك كاي،   واين. ان -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2 ،كندا، 7بي  2زد  2تي  ، كالغري ،أس إي ألبرتا، كريسينت
 3تي  ، كالغري ،ألبرتا، كرانليغ بارك أس إيز 21جيمس مادوكس، 

 كندا،  3اتش  1أم 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. CI.7: B01D 5/00 

  :المراجع ] 56[
- WO 2006/032139 A1 (ALFEROV, V. L et al.) 30 
March 2006   
- US 6182468 B1 (STOTHERS, W.R.) 06 February 
2001  
- US 4854955 A (CAMPBELL, R. E. et al.) 08 
August 1989  
- WO 2009/002174 A2 (BETTING, M. et al.) 31 
December 2008 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلزالة المكونات القابلة للتكثف من مائع] 54[
المائع، على سبيل المثال تيار غاز الحمض الذي يتم الحصول   .بروتوكول إلزالة المكونات القابلة للتكثف من المائع   :الملخص ] 57[

  .ثم يُضغط األخير ويتم تبريده  .مبدئية لتكثيف السوائل مع إزالتها لتكوين تيار غاز، يتم معالجته بصورة CCSأو  EORعليه ألغراض 
د ذي ضغط منخفض، ويتم خلطه مع تيار مائع مبدئي لزيادة تبريد وتكثيف المكونات القاب لة يتم تمدد جزء على األقل منه، لتكوين تيار ُمبرَّ

 .للتكثف
 

 8:  عدد األشكال     26 :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 20 118

 

 براءة اختراع ]12[
 0002340GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43916/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6506/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2005/06/28   60/694,233          
 مايكل لونجنيكر . بي:  المخترع] 72[
، إيدمونتون ريسيرتش بارك، .إنك، بيوميرا:  مالك البراءة] 73[

 ، كنداالبيرتا، إتش 1إن  1تي  6، إيدمونتون،ستريت   2011-94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 38/16 

 :المراجع ] 56[
- Northn, And Butts C., Vaccination With Blp25 
Liposome Vaccine To Treat Non-Small Cell Lung 
And Prostate Cancers, Expert Rev. Vaccines, June 
2005   
- Palmer M. Et Al. Phase I Study Of The Blp25 
(Muci Peptide) Iiposomal Vaccine For Active 
Specific Immunotherapy In Stage Iiib/Iv Non-
Small Cell Lung Cancer. Clinical Lung Cancer, 
August 2001  
- WO 2005112546 A2  (BIOMIRA INC.) 01  
December 2005 
- Butts C. Et Al., Randomized Phase Iib Trial Of 
Blp25 Liposomc Vaccine In Stage Iiib And Iv 
Non-Small Cell Lung Cancer, J.Clinical Oncology, 
September 2005   

 ندى البهيجي: الفاحص 
 MUC-1طريقة لعالج المرضى بواسطة لقاح جليكوبروتيني ميوسيني ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لعالج مريض مصاب بالسرطان مثل سرطان خاليا الرئة غير الصغيرة أو سرطان  :الملخص ] 57[

-MUCقد تكون  الصيغة عبارة عن صيغة لقاح جسيم دهني أساسه . MUC-1البروستاتا بواسطة إعطاء ذلك المريض صيغة أساسها 
1. 

 
 23: عدد األشكال      2 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002341GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43915/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6864/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2005/09/07    60/715.292         
 ،لو-دانا دان هيو -2 ،شيلي سيمز بيلوسكي -1:  المخترعون] 72[
 ،اكسين جيانج -5 ،شانون ماري كارليسك -4 ،جينجشيوان زانج -3
 ،رايموند ويكمانجرانت  -8 ،مايكل آيدن نورث -7 ،فاهي بيديان -6
كارين كريستينا  -11 ،جيانينج وانج -10 ،ايمي كيلرمان-سيريد -9

 جيمس ارثر تومسون  -12 ،امندسون
كايسر  6701، .امجين فريمونت انك -1:  مالكو البراءة] 73[

 235، .فايزر انك -2 ،أمريكا، 94555  كاليفورنيا، فريمونت ،درايف
 الواليات المتحدة االمريكية ،10017، نيويورك ، ستريت 42إيست 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 16/28 

 :المراجع ] 56[
- WO 9946386 A1 (LUDWIG INST CANCER 
RES) 16 September 1999  
 - WO 9411502 A2 (LUDWIG INST CANCER 
RES) 26 May 1994 
- US 5968752 A (CREATIVE BIOMOLECULES 
INC) 19 October 1999  

 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 شبيه بمستقبل أكتيفين 1-أجسام مضادة بشرية وحيدة النسيلة إلنزيم كيناز ] 54[
بأجسام مضادة تشتمل على األجسام المضادة البشرية وأجزاء منها رابطة لمولد الضد ترتبط في  يتعلق االختراع الحالي :الملخص ] 57[

-ALK-1/ TGFوتعمل على إلغاء مسار إشارة ) ALK-1(الشبيه بمستقبل أكتيفين  1 -من إنزيم كينيز) ECD(المجال خارج الخلية 
beta-1 /Smad1 . سلسلة ثقيلة وخفيفة يتم اشتقاقها من األجسام المضادة البشرية كما يتعلق االختراع بجلوبيولينات مناعية ذات

كما يتعلق االختراع الحالي بطرق لعمل . النووي التي ترز مثل هذه الجلوبيولينات المناعية وجزيئات الحمض ALK-1المضادة لـ 
. تخدام هذه األجسام المضادة والتركيبات، والتركيبات التي تشتمل على هذه األجسام المضادة وبطرق الس ALK-1األجسام المضادة لـ 

 . يتعلق االختراع الحالي كذلك بحيوانات أو نباتات محورة وراثيا تشتمل على جزيئات حمض نووي من االختراع الحالي
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

119نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002341GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43915/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6864/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2005/09/07    60/715.292         
 ،لو-دانا دان هيو -2 ،شيلي سيمز بيلوسكي -1:  المخترعون] 72[
 ،اكسين جيانج -5 ،شانون ماري كارليسك -4 ،جينجشيوان زانج -3
 ،رايموند ويكمانجرانت  -8 ،مايكل آيدن نورث -7 ،فاهي بيديان -6
كارين كريستينا  -11 ،جيانينج وانج -10 ،ايمي كيلرمان-سيريد -9

 جيمس ارثر تومسون  -12 ،امندسون
كايسر  6701، .امجين فريمونت انك -1:  مالكو البراءة] 73[

 235، .فايزر انك -2 ،أمريكا، 94555  كاليفورنيا، فريمونت ،درايف
 الواليات المتحدة االمريكية ،10017، نيويورك ، ستريت 42إيست 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 16/28 

 :المراجع ] 56[
- WO 9946386 A1 (LUDWIG INST CANCER 
RES) 16 September 1999  
 - WO 9411502 A2 (LUDWIG INST CANCER 
RES) 26 May 1994 
- US 5968752 A (CREATIVE BIOMOLECULES 
INC) 19 October 1999  

 
 
 
 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 شبيه بمستقبل أكتيفين 1-أجسام مضادة بشرية وحيدة النسيلة إلنزيم كيناز ] 54[
بأجسام مضادة تشتمل على األجسام المضادة البشرية وأجزاء منها رابطة لمولد الضد ترتبط في  يتعلق االختراع الحالي :الملخص ] 57[

-ALK-1/ TGFوتعمل على إلغاء مسار إشارة ) ALK-1(الشبيه بمستقبل أكتيفين  1 -من إنزيم كينيز) ECD(المجال خارج الخلية 
beta-1 /Smad1 . سلسلة ثقيلة وخفيفة يتم اشتقاقها من األجسام المضادة البشرية كما يتعلق االختراع بجلوبيولينات مناعية ذات

كما يتعلق االختراع الحالي بطرق لعمل . النووي التي ترز مثل هذه الجلوبيولينات المناعية وجزيئات الحمض ALK-1المضادة لـ 
. تخدام هذه األجسام المضادة والتركيبات، والتركيبات التي تشتمل على هذه األجسام المضادة وبطرق الس ALK-1األجسام المضادة لـ 

 . يتعلق االختراع الحالي كذلك بحيوانات أو نباتات محورة وراثيا تشتمل على جزيئات حمض نووي من االختراع الحالي
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002342GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43910/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5440/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 المكتب األوروبي           2004/11/29        04106157.3       
مارينوس جوهانيس  -2 ،هيكو اوستيربيك -1:  المخترعون] 72[

 رونالد جان دوجتيروم  -3 ،رينهوت
 . في. بيشل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج  : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01G 51/04; B01J 23/75, 37/12 

 :المراجع ] 56[
- US 2793936 A (VOOS WALTER ) 28 May 1957 
- WO 97/02214 A (BELL COMMUNICATIONS 
RESEARCH, INC) 23 January 1997    
- WO 01/39882 A (SASOL TECHNOLOGY 
LIMITED; VAN BERGE, PETER, JACOBUS; 
VAN DE LOOSDRECH) 07 June 2001  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 تركيبات أكسيد الكوبالت] 54[
عن  (CoOOH) (3)إلى أكسيد هيدروكسيد الكوبالت  (2)يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحويل هيدروكسيد الكوبالت  :الملخص ] 57[

كما يتعلق االختراع باستخدام أكسيد هيدروكسيد  .مع األكسچين في وجود مركبات فلزية معينة (2) طريق تفاعل هيدروكسيد الكوبالت
ضير المحفزات أو المواد المنتجة للمحفزات، وبخاصة المحفزات أو المواد المنتجة للمحفز لتحويل الذي تم تحضيره عند تح (3) الكوبالت 

غاز التخليق إلى هيدروكربونات سائلة بطبيعتها وصلبة بطبيعتها، وبشكل اختياري بعد المعالجة اإلضافية بالهيدروچين، التي تم الحصول 
 .عليها في عملية تحويل كتلك

 
      10 :ية الحما عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002343GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43884/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7415/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2005/12/15      60/751,081        
 أمريكا                 2006/04/21      60/793,980        

 ،سارا هيموفيتز -2 ،جوردون. ناثانيال سي -1:  المخترعون] 72[
 كيلي . روبرت اف -4 ،انه فام -3
ساوث سان ، دي ان وي 1، .جينينتيك انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،94080كاليفورنيا  ،فرانسيسكو
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07K 16/18; C12N 15/13, 15/63, A61K 
39/395; A61P 35/00, 25/00, 37/00, 21/00 

 :المراجع ] 56[
JP 7238096 A (SRL KK) 12 September 2005 -  

- Fujimuro, M. et al. Production And 
Characterization  
Of Monoclonal Antibodies Specific To Multi-
Ubiquitin Chains Of Polyubiquitinated Proteins. 
Febs Letters. 1994 

 نوف النصبان: الفاحص 
 بولي يوبيكويتين طرق وتركيبات الستهداف] 54[
 يتعلق االختراع الحالي بتوغير أجسام مضادة وحيدة النسلية مضادو لبولي يوبيكويتين و طرق ألستخدام األجسام المضادة :الملخص ] 57[
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 براءة اختراع ]12[
 0002343GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43884/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7415/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2005/12/15      60/751,081        
 أمريكا                 2006/04/21      60/793,980        

 ،سارا هيموفيتز -2 ،جوردون. ناثانيال سي -1:  المخترعون] 72[
 كيلي . روبرت اف -4 ،انه فام -3
ساوث سان ، دي ان وي 1، .جينينتيك انك:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية ،94080كاليفورنيا  ،فرانسيسكو
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07K 16/18; C12N 15/13, 15/63, A61K 
39/395; A61P 35/00, 25/00, 37/00, 21/00 

 :المراجع ] 56[
JP 7238096 A (SRL KK) 12 September 2005 -  

- Fujimuro, M. et al. Production And 
Characterization  
Of Monoclonal Antibodies Specific To Multi-
Ubiquitin Chains Of Polyubiquitinated Proteins. 
Febs Letters. 1994 

 نوف النصبان: الفاحص 
 بولي يوبيكويتين طرق وتركيبات الستهداف] 54[
 يتعلق االختراع الحالي بتوغير أجسام مضادة وحيدة النسلية مضادو لبولي يوبيكويتين و طرق ألستخدام األجسام المضادة :الملخص ] 57[
 

      66 :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 20 122

 

 براءة اختراع ]12[
 0002344GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43907/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6713/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2005/08/09         60/706.618        
   االن روي كاتريتزكي، - 2مايكل سيسكين، -1:  المخترعون] 72[
 يو وانج .جفرانك شن -4 موزيليسكي،. ادموند جي  - 3
اكسون موبيل ريسيرتش آند انجنيرنج  : مالك البراءة] 73[

نيو ، انانديل 900. ب. ص، إيست، 22 روت 1545، كومباني
 اواليات المتحدة االمريكية، جيرسي

 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/52, 3/34; C07D 215/06, 401/00, 
241/46, 487/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6436174 B1 (GROSSMANN et al.) 20 August 
2002  
- US 4873272 A (SHIMIZU et al.) 10 October 1989 
- US 6127362 A (CIGNARELLA et al.) 03 October 
2000  
- US 4618481 A (HEINZELMANN et al.) 21 
October 1986  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 وأمالحها لعملية تنظيف غاز الحمضمركبات بولي أمين الحلقية المعاقة ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمركبات بولي أمين حلقية معاقة وأمالحها وهي مواد ممتصة نافعة في عمليات معالجة غاز    :الملخص ] 57[

 .الحمض
 

 1: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002345GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43908/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6714/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2005/08/09     60/706.615       
 االن روي كاتريتزكي، -2 مايكل سيسكين، -1:  المخترعون] 72[
 يو وانج.فرانك شنج -3
يل ريسيرتش آند انجنيرنج اكسون موب : مالك البراءة] 73[

نيو ، انانديل 900. ب. ص، إيست، 22 روت 1545، كومباني
 الواليات المتحدة االمريكية، جيرسي

 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/52, 3/34; C07C /211 

 :المراجع ] 56[
- US 4469663 A (CRUMP et al.) 04 September 
1984 - US 2004/0035293 A1 (DAVIS, JR.) 26 
February 2004  
- US 3042483 A (A. WOLFRAM et al.) 03 July 
1962 - GB 428059 A (G. FARBENINDUSTRIE  
AKTIENGESE LSCHAFT) 30 April 1935  
- US 4218342 A (THOMPSON) 19 August 1980   
- US 2176441 A (HEINRICH ULRICH et al.) 17 
October 1939  

 فهد زويد المطيري:  الفاحص
تركيبة مادة ماصة تحتوي على جزيئات بها أمين معاق وتركيبات سلفونات أو فوسفونات او كربوكسيالت معدنية لعملية شطف غاز ] 54[

 حمضي
معدنية ألمين معاق  يتعلق االختراع الحالي بمادة ماصة لغاز حمضي تشتمل على سلفونات أو فوسفونات أو كربوكسيالت  :الملخص ] 57[

وأيضاً مكونات حمضية مثل ثاني كبريتيد الكربون كبريتيد الكربونيل ومشتقات أكسجين وكبريت  H2Sوعملية لإلزالة االنتقائية لـ 
 .باستخدام المادة الماصة المذكورة  CO2من خالئط تشتمل على هذه المكونات الحمضية و  C4إلى  C1لهيدروكربونات 

 
      12 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002345GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43908/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6714/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2005/08/09     60/706.615       
 االن روي كاتريتزكي، -2 مايكل سيسكين، -1:  المخترعون] 72[
 يو وانج.فرانك شنج -3
يل ريسيرتش آند انجنيرنج اكسون موب : مالك البراءة] 73[

نيو ، انانديل 900. ب. ص، إيست، 22 روت 1545، كومباني
 الواليات المتحدة االمريكية، جيرسي

 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/52, 3/34; C07C /211 

 :المراجع ] 56[
- US 4469663 A (CRUMP et al.) 04 September 
1984 - US 2004/0035293 A1 (DAVIS, JR.) 26 
February 2004  
- US 3042483 A (A. WOLFRAM et al.) 03 July 
1962 - GB 428059 A (G. FARBENINDUSTRIE  
AKTIENGESE LSCHAFT) 30 April 1935  
- US 4218342 A (THOMPSON) 19 August 1980   
- US 2176441 A (HEINRICH ULRICH et al.) 17 
October 1939  

 فهد زويد المطيري:  الفاحص
تركيبة مادة ماصة تحتوي على جزيئات بها أمين معاق وتركيبات سلفونات أو فوسفونات او كربوكسيالت معدنية لعملية شطف غاز ] 54[

 حمضي
معدنية ألمين معاق  يتعلق االختراع الحالي بمادة ماصة لغاز حمضي تشتمل على سلفونات أو فوسفونات أو كربوكسيالت  :الملخص ] 57[

وأيضاً مكونات حمضية مثل ثاني كبريتيد الكربون كبريتيد الكربونيل ومشتقات أكسجين وكبريت  H2Sوعملية لإلزالة االنتقائية لـ 
 .باستخدام المادة الماصة المذكورة  CO2من خالئط تشتمل على هذه المكونات الحمضية و  C4إلى  C1لهيدروكربونات 

 
      12 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002346GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43911/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7925/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2006/03/14 06251356.9            
اريك نيكوالس  -2 ،جرانت بيرنت جاكوبسن -1:  المخترعون] 72[

كلودين فيفيان  -4 ،سيرجيو ماستروياني -3 ،فينسنت اوزمونت
 ميالني مورون  -5 ،ماجني -الالني 

،  87-79كومباس بوينت إنيوس يورب ليمتد ،  : مالك البراءة] 73[
، مودلسيكس، تي دي 1 18دبليو  تي ،ستينس ،كينجستون رود

 بريطانيا
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08J 5/18; C08L 23/08; C08F 210/16 

 :المراجع ] 56[
- WO 95/11263 A (MOBIL OIL 
CORPORATION) 27 April 1995   
- WO 94/21691 A (MOBIL OIL 
CORPORATION) 29 September 1994   
- WO 98/42777 A (EXXON CHEMICAL 
PATENTS INC) 01 October 1998  
- WO 94/14855 A (MOBIL OIL 
CORPORATION) 07 July 1994  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 أغشية بوليمر] 54[
بحجم يقع في  2م/جسيم من المواد الهالمية 600إلى  300يتعلق االختراع بطريقة لتحضير غشاء بوليمر يحتوي على   :الملخص ] 57[

كما سبق وصفه أعاله، حيث يصنع   (OCS)ميكرو متر كما تم قياسه باستخدام نظام تحكم ضوئي  2000إلى  100مدى يتراوح من 
مشترك، ويتميز بأنه يتم تحضير البوليمر المشترك المذكور بواسطة عملية بلمرة يتكون  ? أوليفين –الغشاء المذكور من بوليمر إيثيلين 

ويشتمل نظام المحفز يعمل في موضع واحد المفضل على ميتالوسين، وتكون  .عنها جسيمات في وجود نظام محفز يعمل في موضع واحد
 .قد تم توجيه االختراع تحديداً لألغشية المنفوخةول .عملية البلمرة المفضلة عبارة عن عملية تتم في الطور الغازي

 
 14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002347GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43890/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7580/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2006/01/11         06250118.4       
جرانت بيرنت  -2 ،سيرجيو ماستروياني -1:  المخترعون] 72[

 جاكوبسن 
، تشابل لين، هاوكسليس ، إنيوس يورب ليمتد :  مالك البراءة] 73[

 بريطانيا ،هامبشاير، ليندهورست، جي إف  7 43إس أو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 4/659, 10/00; B01J 37/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/159299 A1 (RODRIGUEZ GEORGE 
]US[, et al.) 21 July 2005  
- WO 2005/075525 A (TOTAL 
PETROCHEMICALS RES FELUY ]BE[ ; 
CENTRE NAT RECH SCIENT ]FR[; PRAD) 18 
August 2005  
- US 6953829 B2 (KRATZER ROLAND ]DE[ et 
al., KRATZER ROLAND ]DE[ et al.) 11 October 
2005  
- EP 0474391 A2 (NIPPON OIL CO LTD ]JP[)  11 
March 1992  
- EP 1359166 A1 (SUNALLOMER LTD ]JP[) 05 
November 2003  
- US 2001/018395 A1 (WARD DAVID GEORGE 
]US[) 30 August 2001  
- US 6300271 B1 (MCDANIEL MAX P ]US[ et al.) 
09 October 2001  
- WO 2005/019275 A (BP CHEM INT LTD ]GB[; 
JACOBSEN GRANT BERENT ]BE[; 
KIMBERLEY BRIAN STEP) 03 March 2005  
- US 2002/007023 A1 (MCDANIEL MAX P ]US[ 
et al.) 17 January 2002  
- EP 1829897 A (YANGZI PETROCHEMICAL 
COMPANY C ]CN[) 05 September 2007  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 نظام محفز] 54[
مركب لفلز انتقالي أو مركب لعنصر ) أ :(النظام المذكور على يتعلق االختراع بنظام محفز لبلمرة األوليفينات، ويشتمل   :الملخص ] 57[

مادة حاملة مسامية واحدة على األقل ويتميز بأن المادة الحاملة المسامية قد تمت معالجتها مسبقاً  )جـ .(محفز مشترك) ب .(أرضي نادر
ويعتبر النظام الحفزي  .وخاصة بواسطة مركب عضوي معدني يحتوي على فلور بواسطة مركب عضوي معدني يحتوي على هالوجين،

 .مناسباً بشكل خاص لتحِضر بوليمرات لها توزيعات وزن جزيئي واسعة من بلمرة األوليفينات في وجود محفز الموضع الواحد
 

      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002347GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43890/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7580/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2006/01/11         06250118.4       
جرانت بيرنت  -2 ،سيرجيو ماستروياني -1:  المخترعون] 72[

 جاكوبسن 
، تشابل لين، هاوكسليس ، إنيوس يورب ليمتد :  مالك البراءة] 73[

 بريطانيا ،هامبشاير، ليندهورست، جي إف  7 43إس أو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 4/659, 10/00; B01J 37/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/159299 A1 (RODRIGUEZ GEORGE 
]US[, et al.) 21 July 2005  
- WO 2005/075525 A (TOTAL 
PETROCHEMICALS RES FELUY ]BE[ ; 
CENTRE NAT RECH SCIENT ]FR[; PRAD) 18 
August 2005  
- US 6953829 B2 (KRATZER ROLAND ]DE[ et 
al., KRATZER ROLAND ]DE[ et al.) 11 October 
2005  
- EP 0474391 A2 (NIPPON OIL CO LTD ]JP[)  11 
March 1992  
- EP 1359166 A1 (SUNALLOMER LTD ]JP[) 05 
November 2003  
- US 2001/018395 A1 (WARD DAVID GEORGE 
]US[) 30 August 2001  
- US 6300271 B1 (MCDANIEL MAX P ]US[ et al.) 
09 October 2001  
- WO 2005/019275 A (BP CHEM INT LTD ]GB[; 
JACOBSEN GRANT BERENT ]BE[; 
KIMBERLEY BRIAN STEP) 03 March 2005  
- US 2002/007023 A1 (MCDANIEL MAX P ]US[ 
et al.) 17 January 2002  
- EP 1829897 A (YANGZI PETROCHEMICAL 
COMPANY C ]CN[) 05 September 2007  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 نظام محفز] 54[
مركب لفلز انتقالي أو مركب لعنصر ) أ :(النظام المذكور على يتعلق االختراع بنظام محفز لبلمرة األوليفينات، ويشتمل   :الملخص ] 57[

مادة حاملة مسامية واحدة على األقل ويتميز بأن المادة الحاملة المسامية قد تمت معالجتها مسبقاً  )جـ .(محفز مشترك) ب .(أرضي نادر
ويعتبر النظام الحفزي  .وخاصة بواسطة مركب عضوي معدني يحتوي على فلور بواسطة مركب عضوي معدني يحتوي على هالوجين،

 .مناسباً بشكل خاص لتحِضر بوليمرات لها توزيعات وزن جزيئي واسعة من بلمرة األوليفينات في وجود محفز الموضع الواحد
 

      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002348GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44298/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13499/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/05/15         53552          
 مـــاريك ماتوســز، -2 وايـن إيرول إفانــس، -1:  المخترعون] 72[
 يوجــين ماري جودفريد فان كروتشتين -3
. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذا هيج، أتش أر، 30-2596 كاريل فان بيلندتالن ، .في
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 317/38, 31/20 

 :المراجع ] 56[
- GB 2107 712 A (PPG INDUSTRIES INC) 05 
May 1983  
- EP 0133763 A2 (HALCON SO GROUP INC 
]US[) 06 March 1985   

 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 أو  ألكيلين  جليكول/ عملية  لتحضير  كربونات  ألكيلين  و] 54[
منطقة معالجة  -:أو ألكيلين جليكول يشتمل على /يتعلق االختراع الحالي بنظام تفاعل إلنتاج كربونات ألكيلين و :الملخص ] 57[

منطقة معالجة باإليبوكسي تحتوي على محفز  -باإليبوكسي تحتوي على محفز معالجة باإليبوكسي يوجد في مفاعل معالجة باإليبوكسي؛ 
واحدة أو أكثر من مناطق التنقية تحتوي على مادة  -معالجة بالكربوكسيل يشتمل على بروميد يوجد داخل وحدة امتصاص أكسيد ألكيلين؛ 

اص تنقية قادرة على تقليل كمية الشوائب التي تحتوي على البروميد في تيار تغذية يشتمل على غاز إعادة تدوير، ويتم وضع مناطق امتص
 .أو جليكول ألكيلين /التنقية الخاصة بها بعد منطقة المعالجة باإليبوكسي؛ وعملية إلنتاج كربونات ألكيلين و 

 
 8: شكال عدد األ     15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002349GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44349/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9020/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 بيتيرس .  ادى جى -2 ،رايت. الين بى  -1:  المخترعون] 72[
، ريسيرش تيكنولوجيز ، ال ال سى جلوبال:   مالك البراءة] 73[

الواليات ،  85713بروادمونت ، توسون ،اريزونا . اس 3450
 المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/00, 53/02, 53/14, 53/34, 53/62, 
53/73, 53/81 

 :المراجع ] 56[
- SU 715120 A (AS BELO GEN INORG et al.) 18 
February 1980 
- JP 2007190529 A (SUMIKA CHEMTEX CO 
LTD) 02 August 20007   
- SU 511963 A (NON-FREE METALS RES) 07 
June 1976  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 في البيئة CO2األيوني موظفا المتصاص  مجمع هواء مزود بغشاء للتبادل] 54[
من الجو يتضمن مادة تبادل انيوني مكونة في مادة بيخلوية معرضة  CO2يتعلق هذا االختراع  بجهاز المتصاص  :الملخص ] 57[

 .لتيارات الهواء
 

 7: 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.

127نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002349GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44349/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9020/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 بيتيرس .  ادى جى -2 ،رايت. الين بى  -1:  المخترعون] 72[
، ريسيرش تيكنولوجيز ، ال ال سى جلوبال:   مالك البراءة] 73[

الواليات ،  85713بروادمونت ، توسون ،اريزونا . اس 3450
 المتحدة االمريكية

 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/00, 53/02, 53/14, 53/34, 53/62, 
53/73, 53/81 

 :المراجع ] 56[
- SU 715120 A (AS BELO GEN INORG et al.) 18 
February 1980 
- JP 2007190529 A (SUMIKA CHEMTEX CO 
LTD) 02 August 20007   
- SU 511963 A (NON-FREE METALS RES) 07 
June 1976  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 في البيئة CO2األيوني موظفا المتصاص  مجمع هواء مزود بغشاء للتبادل] 54[
من الجو يتضمن مادة تبادل انيوني مكونة في مادة بيخلوية معرضة  CO2يتعلق هذا االختراع  بجهاز المتصاص  :الملخص ] 57[

 .لتيارات الهواء
 

 7: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002350GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44020/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3280/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/03/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2003/03/10   10/386,160        
. ليونارد جا -2 ،داوسون .جيفرى سى -1:  المخترعون] 72[

 كالفايان 
 نورثويست 5500بى جى سيرفيسز كومبنى ، :   مالك البراءة] 73[

، الواليات المتحدة 77092سنترال درايف، هيوستن ، تكساس، 
 االمريكية 

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 37/06, 43/00, 43/22 

 :المراجع ] 56[ 
- SU 1661379 A1 (OIL IND PLAN RES WK) 07 
July 1991 
- SU 1680958 A1 (GIPROVOSTOKNEFT INST) 
30 September 1991 
- SU 1724859 A1 (GIPROVOSTOKNEFT INST) 
07 April 1992 
  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 و طريقة ألستخدامها تركيبات تحتوى على سيليكون عضوي لتحسين انتاج الهيدروكربون] 54[
تتضمن التركيبات المفيدة في تقليل الماء الزائدة من آبار الزيت و الغاز و التكوينات الباطنية األرضية على مركب   :الملخص ] 57[

و يكون مركب السيليكون . قادر على إعاقة انتاج الماء RPMو يكون .  سيليكون عضوي و جزئ ضخم من معدل للنافذية النسبية
ذوبان في الماء بواسطة تحلل الماء ويفضل إما أن يكون عبارة عن هاليد سيالن عضوي أو العضوي قادر على تكوين سيالنول قابل لل

وقد . التركيب في التكوين الباطني األرضي بغرض التقليل االنتقائي لالنتاج المتزايد للموائع المائيةو يتم إدخال . الكوكسيد سيالن عضوي
التركيبات باالتحاد مع وقد يتم أيضا استخدام . الها في آبار االنتاج أو آبار الحقنيستخدم التركيب في موائع معالجة البئر التي تم إدخ

إدخال التركيب في ممرات المائع الخاصة بالتكوين الباطني األرضي و بواسطة . معالجات التنشيط و مع إدخال موائع معالجة البئر األخرى
إن قدرة الموائع على التدفق خالل ممرات المائع المحتوية على المائع المائي يتم ف، ومن ثم. يمكن ان يتم انتقائيا غلق مناطق انتاج الماء

و توضح نتائج اختبار . تقليلها بشكل انتقائي مما يؤدي إلى انتاج منخفض للموائع المائية بينما يتم الحفاظ على انتاج الهيدروكربونات
 .دارسي تحت ظروف تدفق معدل عالي 7,0الترفق على العينة الجوفية كفاءة عند نفاذية مرتفعة مثل 

 
 3: عدد األشكال       61 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002351GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43977/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11243/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2007/07/06       11/774,055           
 جون جيمس ساالس -2 جيبسون،. جون بى -1:  المخترعون] 72[
يو (سي جي جي فيريتاس سيرفيسيز هولدينج  : مالك البراءة] 73[

تاون بارك درايف، هيوستن، تكساس  10300، إنك) اس
 ،الواليات المتحدة االمريكية77072

 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4168485 A (PAYTON et al.) 18 September 
1979 - US 4969129 A (CURRIE) 06 November 
1990  
- US 4486866 A (MUIR) 04 December 1984  
- US 5721710 A (SALLAS et al.) 24 February 1998  
- US 2006/0018192 A1 (JEFFRYES et al.) 26 
January 2006  
- US 2007/0091721 A1 (JEFFRYES) 26 April 2007  
- US 2006/0164916 A1 (KROHN at al.) 27 July 
2006  
- US 4823326 A (WARD). 18 April 1989  

 علي الجعفر محمد: الفاحص 
 اإلستحواذ على بيانات زلزالية سيزمية كفوءة مع فصل التيار] 54[
متعددة بإستخدام مسوحات عشوائية كاذبة معدلة فريدة  )سيزمية(يكشف عن طريقة للتشغيل المتزامن لمذبذبات زلزالية  :الملخص ] 57[

المذبذبات من متواليات ثنائية عشوائية كاذبة معدلة بحيث  في نوعها وإسترجاع إستجابة مجازية للبث من كل مذبذب وتشتق مسوحات
ويستخدم  .تكون ضعيفة التطابق خالل نافذة زمنية موضع إهتمام، وتشكل مجالياً وتضغط من حيث مستوى نطاق قمم الذروة المميزة لها

وتطابق تسجيالت حركة كل مذبذب  .المركبةتطابق متطابق مع كل إشارة رئيسية لتنفيذ فصل أولي لمجموعة بيانات اإلشارات المستقبلة 
متقاطعة المصادر في المجال الترددي المفيد إلزالة  )طيفية(أيضاً بكل إشارة رئيسية منفذة ومحولة إلى شكل مصفوفة كثافة مجالية 

ال الترددي يستخدم تحول وبعد إزالة البصمة المصدرية في المج .البصمة المصدرية، ولتثبيط التنصت اإلضافي بين التسجيالت المنفصلة
ويمكن تطبيق الطريقة على كال من طرق  .مقلوب للحصول على تقدير لكل إستجابة أرضية من المصدر إلى المستقبل في المجال الزمني

 .االستكشاف في الجيوفيزيقي على اليابسة والبحري
 

 16: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002351GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43977/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11243/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2007/07/06       11/774,055           
 جون جيمس ساالس -2 جيبسون،. جون بى -1:  المخترعون] 72[
يو (سي جي جي فيريتاس سيرفيسيز هولدينج  : مالك البراءة] 73[

تاون بارك درايف، هيوستن، تكساس  10300، إنك) اس
 ،الواليات المتحدة االمريكية77072

 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4168485 A (PAYTON et al.) 18 September 
1979 - US 4969129 A (CURRIE) 06 November 
1990  
- US 4486866 A (MUIR) 04 December 1984  
- US 5721710 A (SALLAS et al.) 24 February 1998  
- US 2006/0018192 A1 (JEFFRYES et al.) 26 
January 2006  
- US 2007/0091721 A1 (JEFFRYES) 26 April 2007  
- US 2006/0164916 A1 (KROHN at al.) 27 July 
2006  
- US 4823326 A (WARD). 18 April 1989  

 علي الجعفر محمد: الفاحص 
 اإلستحواذ على بيانات زلزالية سيزمية كفوءة مع فصل التيار] 54[
متعددة بإستخدام مسوحات عشوائية كاذبة معدلة فريدة  )سيزمية(يكشف عن طريقة للتشغيل المتزامن لمذبذبات زلزالية  :الملخص ] 57[

المذبذبات من متواليات ثنائية عشوائية كاذبة معدلة بحيث  في نوعها وإسترجاع إستجابة مجازية للبث من كل مذبذب وتشتق مسوحات
ويستخدم  .تكون ضعيفة التطابق خالل نافذة زمنية موضع إهتمام، وتشكل مجالياً وتضغط من حيث مستوى نطاق قمم الذروة المميزة لها

وتطابق تسجيالت حركة كل مذبذب  .المركبةتطابق متطابق مع كل إشارة رئيسية لتنفيذ فصل أولي لمجموعة بيانات اإلشارات المستقبلة 
متقاطعة المصادر في المجال الترددي المفيد إلزالة  )طيفية(أيضاً بكل إشارة رئيسية منفذة ومحولة إلى شكل مصفوفة كثافة مجالية 

ال الترددي يستخدم تحول وبعد إزالة البصمة المصدرية في المج .البصمة المصدرية، ولتثبيط التنصت اإلضافي بين التسجيالت المنفصلة
ويمكن تطبيق الطريقة على كال من طرق  .مقلوب للحصول على تقدير لكل إستجابة أرضية من المصدر إلى المستقبل في المجال الزمني

 .االستكشاف في الجيوفيزيقي على اليابسة والبحري
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 براءة اختراع ]12[
 0002352GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43975/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3260/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 مبارك خالد حمود السميران : المخترع] 72[
مبارك خالد حمود السميران، محافظة :  مالك البراءة ]73[

، 13009، 14، منزل 37، شارع 1الفروانية، منطقة الرابية، قطعة 
 مدينة الكويت، الكويـت

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B60J 11/000 

 :المراجع ] 56[
- US 5791361 (CHONG CHAN YONG) 11 August 
1998           

ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص    
 شمسية سيارات متعددة االشكال واالحجام] 54[
حيث أن البيئة من منطقة الخليج شديدة الحرارة صيفاً ولما تسببه أشعة الشمس وحرارة الطقس من تلف في محتويات    الملخص ] 57[

غبة ومواد عازلة للحرارة ومضادة للحريق وعازلة السيارات من الداخل عملنا على اختراع الشمسية التي تتكون من عدة مواد حسب الر
للماء ومجهزة بجهاز إنذار مضاد للسرقة ومدعمة بأشكال هندسية جميلة توضع فوق سقف السيارة وتثبت في أماكن حسب االختيار وهي 

 : نوعان 
 . نوع ذاتي يدوي  -
 . وتحكم عن بعد ) .  ريموت كونترول(نوع إلكتروني  -

 
 4: عدد األشكال           4 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002353GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43909/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5388/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بلجيكا                   2004/11/18          0425444.7    
اندري  -2 ،لوك ماري جيزالين ديور -1:  المخترعون] 72[

 جولين المبيرت -يفيس -3 ،فريدريتش
سشيلد ، .نيوس مانفاكتشرينج بيلجوم ان فيا:  مالك البراءة] 73[

 ، بلجيكاانتويربين، 2040-بي، 482ايالن 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: D01F 06/04; C08L 23/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4859749 A (FRANKE ET A1) 22 August 1989 
- WO 2006/007014 A (EQUISTAR CHEMICALS, 
lP) 19 January 2006  
-  SHAN C L P et al: HDPE/LLDPE reactor 
blends with bimodal microstructures-Part II: 
ISSN:0032-3861 
- US 3998914 A (LILLIS ET AL) 21 December 
1976 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 تركيبة متعددة األشكال لألشرطة، واأللياف، والفتائل] 54[
على األقل،  3م /كجم 940يتعلق االختراع بشريط، أو ألياف، أو فتيل مسحوب يشتمل على راتنج متعدد األشكال له كثافة  :الملخص ] 57[

 .40 دقائق، ويكون توزيع الوزن الجزيئى للراتنج أقل من 10 /جم 5إلى  0.05يتراوح من  MIs وعامل انصهار 
 

          15:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002353GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43909/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5388/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بلجيكا                   2004/11/18          0425444.7    
اندري  -2 ،لوك ماري جيزالين ديور -1:  المخترعون] 72[

 جولين المبيرت -يفيس -3 ،فريدريتش
سشيلد ، .نيوس مانفاكتشرينج بيلجوم ان فيا:  مالك البراءة] 73[

 ، بلجيكاانتويربين، 2040-بي، 482ايالن 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: D01F 06/04; C08L 23/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4859749 A (FRANKE ET A1) 22 August 1989 
- WO 2006/007014 A (EQUISTAR CHEMICALS, 
lP) 19 January 2006  
-  SHAN C L P et al: HDPE/LLDPE reactor 
blends with bimodal microstructures-Part II: 
ISSN:0032-3861 
- US 3998914 A (LILLIS ET AL) 21 December 
1976 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 تركيبة متعددة األشكال لألشرطة، واأللياف، والفتائل] 54[
على األقل،  3م /كجم 940يتعلق االختراع بشريط، أو ألياف، أو فتيل مسحوب يشتمل على راتنج متعدد األشكال له كثافة  :الملخص ] 57[

 .40 دقائق، ويكون توزيع الوزن الجزيئى للراتنج أقل من 10 /جم 5إلى  0.05يتراوح من  MIs وعامل انصهار 
 

          15:الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002354GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 44297/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/02/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13689/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                 2008/06/13        803299             
 ساندرين ديلباري -2 بونو فرانسوا، -1:  المخترعون] 72[

 ماركو باروني -3 جوسارت،
، س دي فرنساأفنيو 174افنتيس،  -سانوفي  : مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 75013
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 471/08, 487/08; A61K 31/529 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/104225 A ( SANOFI SYNTHELABO 
]FR[;  BONO FRANCOISE ]FR[; BOSCH 
MICHAEL ]FR[; DOS S) 18 December 2003  
- WO 2005/054227 A (SANOFI AVENTIS ]FR[; 
DOS  SANTOS VICTOR ]FR[; WAGNON JEAN 
]FR[) 16 June 2005  
- WO 2005/054229 A. (SANOFI AVENTIS ]FR[ ;  
BOSCH MICHAEL ]FR[ ; WAGNON JEAN 
]FR[) 16 June 2005  

 نوف النصبان: الفاحص 
 p75ألكانون جديدة وإستخدامها كمثبطات  -1-مقنطر  -مشتقات ببرازينيل] 54[
ألكانون ومشتقات  -1-)بيبرازينيل مقنطر )يل -1-ثنائى هيدروبيريدين -6، 3-فنيل ((الحالى بمشتقات  يتعلق اإلختراع   :الملخص ] 57[

 ألكانون، -1-)بيبرازينيل مقنطر( )يل -1-ثنائى هيدروبيرول 5، )-2لفني((

 
 

 .، وأيضا طرق تحضيرها واستخدامها العالجي1كما هي معرفة في العنصر  R5و  A ،B ،m ،W ،nالتي فيها 
 

      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002355GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 41193/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/04/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12263/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                         2007/11/29    990960        
 أمريكا                      2008/04/25               47957  
انتونيو جوسي دل  -2 ليمييوكس،. ريني ام -1:  المخترعون] 72[

ستيفن ريتشارد  -4 جورج مارتين بينتزين، -3 مورال باربوسا،
. دونجهونج ايه -7 ديريك كوجان، -6 زيدونج تشن، -5 برونيت،

 -10 جوسهوا كورتني هوران، -9 ريذر،-اليكساندر هيم -8 جاو،
 ويمين ليو، -12 مايكل ديفيد الولور، -11 كووالسكي،. جينيفر ايه

 -16 نيل موس، -15 كريج اندرو ميلر، -14 بريان ماك كيبن، -13
يانج  -19 هوي يو، -18 زهاومينج زيونج، -17 مات آرون تشانتز،

 يو
بوهرنجر انجلهايم انترناشونال جي ام بي اتش،  : مالك البراءة] 73[

  ألمانيا -إنجيلهيم أيه أم راين 173،55216بنغر شتراسه 
 بسام اديب القاسم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04, 487/04; A61K 31/519; 
A61P 29/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/041827 A (BOEHRINGER 
INGELHEIM PHARMA ]US[ ) 21 May 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 حمض كربوكسيلى أميدات-3-إيميدازول] ألفا -2، 1[ -إميدازو -5H-ثانى هيدرو -7، 6مشتقات ] 54[
حمض كربوكسيلى أميدات، تأثيرا مثبطاً  -3-إيميدازول ]ألفا -2، 1[إميداوز  -5H-ثانى هيدرو -7، 6تظهر مشتقات    :الملخص ] 57[

 .مع ليكو انتجرينات وهي بذلك تستخدم في عالج الداء االلتهابي CAMSجيداً على تفاعل 
 

      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002355GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 41193/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/04/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12263/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                         2007/11/29    990960        
 أمريكا                      2008/04/25               47957  
انتونيو جوسي دل  -2 ليمييوكس،. ريني ام -1:  المخترعون] 72[

ستيفن ريتشارد  -4 جورج مارتين بينتزين، -3 مورال باربوسا،
. دونجهونج ايه -7 ديريك كوجان، -6 زيدونج تشن، -5 برونيت،

 -10 جوسهوا كورتني هوران، -9 ريذر،-اليكساندر هيم -8 جاو،
 ويمين ليو، -12 مايكل ديفيد الولور، -11 كووالسكي،. جينيفر ايه

 -16 نيل موس، -15 كريج اندرو ميلر، -14 بريان ماك كيبن، -13
يانج  -19 هوي يو، -18 زهاومينج زيونج، -17 مات آرون تشانتز،

 يو
بوهرنجر انجلهايم انترناشونال جي ام بي اتش،  : مالك البراءة] 73[

  ألمانيا -إنجيلهيم أيه أم راين 173،55216بنغر شتراسه 
 بسام اديب القاسم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04, 487/04; A61K 31/519; 
A61P 29/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/041827 A (BOEHRINGER 
INGELHEIM PHARMA ]US[ ) 21 May 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 حمض كربوكسيلى أميدات-3-إيميدازول] ألفا -2، 1[ -إميدازو -5H-ثانى هيدرو -7، 6مشتقات ] 54[
حمض كربوكسيلى أميدات، تأثيرا مثبطاً  -3-إيميدازول ]ألفا -2، 1[إميداوز  -5H-ثانى هيدرو -7، 6تظهر مشتقات    :الملخص ] 57[

 .مع ليكو انتجرينات وهي بذلك تستخدم في عالج الداء االلتهابي CAMSجيداً على تفاعل 
 

      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002356GC: رقم البراءة ] 11[
 
 31/03/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 40798/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/04/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10867/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 حمد منيف منصور الدوسري:  المخترع] 72[
محافظة السليل حمد منيف منصور الدوسري، :  مالك البراءة] 73[

 مملكة العربية السعودية، السليل، ال11913
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A62C 3/07 

 :المراجع ] 56[
- CN 269866I Y (LI, WEIDONG) 22 May 2005  
- US4248309A (DAYCO CORPORATION) 03 
February 1981  
- JP9135917 A (NIPPON JIDOSHA BUHlN 
SOGO) 27 May I997  
- CN2805822Y(WANG, SHUMIN) 16 August 2006  
- CN2857985Y(HU, AIMIN) 17 January 2007 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام لالطفاء في المركبات] 54[
بصفة عامه يتكون من خزان للمواد الطافئه وانابيب التوصيل وقسامات  )نظام إطفاء حرائق المركبات(االختراع الحالي   :الملخص ] 57[

إلطفاء الحرائق اتوماتيكيا او  )نظام إطفاءحرائق المركبات(وقواعد الرش وحوامل لكواشف اللهب ومصادر للحرارةويقوم هذا االختراع 
 .يدويا في المركبات التي تعد اهم وسائل النقل في عصرنا الحالي

 
 9: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002357GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43993/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11014/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
. تشارلز اي -2 لوتشتفيلد،. ثوماس جيه -1:  المخترعون] 72[

 سويربير
، ويستبورن  210لوتشتفيلد، . ثوماس جيه -1:  مالكو البراءة] 73[

سويربير، . تشارلز اي -2 ،أمريكا، ال جوال ،  92037كاليفورنيا 
الواليات ، أروويو غراندي، 93420 كاليفورنيا ،كورنوول أفنيو 602

 المتحدة االمريكية
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A47K 3/10 

  :المراجع ] 56[
- US 3557559 A (BARR. D. W) 26 January 1971  
- US6460201 B1 (LOCHTEFELD. THOMS J) 08 
October 2002  
- US 3802697A (LE MEHAUTE, BERNARD J) 09 
April 1974  
- US 4810129 A (PRINC1PIA RECH. DEY) 07 
March 1989  
- US 6928670 B2 (LIGHT WAVELTD) 16 August 
2005  
- US 6336771 B1 (HlLL, KENNETH D) 08 
January 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 حوض أمواج مزود بامتداد مولد موجات ِشعبية متحركة وتيار معاكس] 54[
مزود بضفة يشتمل على مسطح مائي ومولد موجات يتحرك على طول قناة ضحلة يتعلق االختراع الحالي بحوض أمواج    :الملخص ] 57[

 .تتم تهيئة مولد األمواج بحيث ينتقل عبر القناة ويزيح الماء الموجود في القناة إلنشاء موجات أولية يمكن التزلج عليها .نسبيًا عبر الضفة
انوية يمكن العمل عليها من خالل أرضية الحوض المائلة وبالتالي فهي تدخل الموجات األولية بدورها في المسطح المائي إلنتاج موجات ث

ويفضل تزويد الماء الموجود في القناة بتيار عكسي للمساعدة في تقليل السرعة المطلقة لمولد  .تنكسر في النهاية وتسقط على الضفة
ويفضل  .ققة، وهو األمر الذي يساعد في تقليل تكاليف اإلنشاءاألمواج، والتي تتيح تقليل طول القناة دون التأثير على تأثيرات الموجة المح

ن للتدفق، وذلك لتوفير  المزيد تزويد مولد األمواج بقسم أجنحة ممتدة لألمام للمساعدة في إطالة الحافة الرئيسية بعيًدا أمام السطح الُمكوِّ
 .من األمان للمشاركين

 
 13: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002357GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43993/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11014/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
. تشارلز اي -2 لوتشتفيلد،. ثوماس جيه -1:  المخترعون] 72[

 سويربير
، ويستبورن  210لوتشتفيلد، . ثوماس جيه -1:  مالكو البراءة] 73[

سويربير، . تشارلز اي -2 ،أمريكا، ال جوال ،  92037كاليفورنيا 
الواليات ، أروويو غراندي، 93420 كاليفورنيا ،كورنوول أفنيو 602

 المتحدة االمريكية
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A47K 3/10 

  :المراجع ] 56[
- US 3557559 A (BARR. D. W) 26 January 1971  
- US6460201 B1 (LOCHTEFELD. THOMS J) 08 
October 2002  
- US 3802697A (LE MEHAUTE, BERNARD J) 09 
April 1974  
- US 4810129 A (PRINC1PIA RECH. DEY) 07 
March 1989  
- US 6928670 B2 (LIGHT WAVELTD) 16 August 
2005  
- US 6336771 B1 (HlLL, KENNETH D) 08 
January 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 حوض أمواج مزود بامتداد مولد موجات ِشعبية متحركة وتيار معاكس] 54[
مزود بضفة يشتمل على مسطح مائي ومولد موجات يتحرك على طول قناة ضحلة يتعلق االختراع الحالي بحوض أمواج    :الملخص ] 57[

 .تتم تهيئة مولد األمواج بحيث ينتقل عبر القناة ويزيح الماء الموجود في القناة إلنشاء موجات أولية يمكن التزلج عليها .نسبيًا عبر الضفة
انوية يمكن العمل عليها من خالل أرضية الحوض المائلة وبالتالي فهي تدخل الموجات األولية بدورها في المسطح المائي إلنتاج موجات ث

ويفضل تزويد الماء الموجود في القناة بتيار عكسي للمساعدة في تقليل السرعة المطلقة لمولد  .تنكسر في النهاية وتسقط على الضفة
ويفضل  .ققة، وهو األمر الذي يساعد في تقليل تكاليف اإلنشاءاألمواج، والتي تتيح تقليل طول القناة دون التأثير على تأثيرات الموجة المح

ن للتدفق، وذلك لتوفير  المزيد تزويد مولد األمواج بقسم أجنحة ممتدة لألمام للمساعدة في إطالة الحافة الرئيسية بعيًدا أمام السطح الُمكوِّ
 .من األمان للمشاركين

 
 13: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002358GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43902/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7101/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                   2005/10/03      0520085.2       
ادم جون  -2 ،ديفيد شين مك جوينيس -1:  المخترعون] 72[

 ريوكليج 
 1، ليمتد) بروبريتاري(تيكنولوجي  ساسول:  مالك البراءة] 73[

 جنوب افريقياجمهورية ، رجيجوهانسب، كني بزرو، افنيو يستيورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 31/16, 31/22, 31/02, 31/18, 31/14; 
C07C 2/26, 2/32, 2/36, 11/02; C10G 50/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 03053891 A1 (SASOL TECHNOLOGY PTY LTD) 03 July 
2003  
- WO 2004056479 A1 (SASOL TECHNOLOGY PTY LTD) 08 July 
2004  
- WO 2004056480 A1 (SASOL TECHNOLOGY PTY LTD) 08 July 
2004  
- WO 2004056477 A1 (SASOL TECHNOLOGY PTY LTD) 08 July 
2004  
- WO 2005123884 A2 (SASOLTECHNOLOGY PTY LTD) 29 
December 2005  
- WO 2005123633 A1 (SASOLTECHNOLOGY PTY LTD) 29 
December 2005  
- WO 0058319 A1 (BASF AG) 05 October 2000 GB2314518 A 
(SUMITOMO CHEM CO LTD) 07 January 1998  
- US5731487 A (SUMlTOMO CHEM CO LTD) 24 March 1998  
- Dixon J.T. et al.: Advances In Selective Ethylene Trimerisation- A 
Critical Overview, Journal Of Organometallic Chemistry, Elsevier-
Sequoia S. A. Lausanne. Ch, Vo1.689, No. 23,15 November 2004  
- WO 0053611 A1 (UNIV COLORADO STATE RES FOUND) 14 
Sepember 2000  
- WO 2007039851 A2 (SASOL TECHNOLOGY PTY LTD) 12 
April 2007 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
ومنشط محفز يتضمن مجموعة عضوية معالجة ، تكوين اوليجوميرات من مركبات اولفينية في وجود محفز لتكوين اوليجوميرات ] 54[

 بالهالوجين
مركب أولفيني واحد يتعلق االختراع الحالي بتوفير عملية إلنتاج منتج أوليجومري عن طريق تكوين األوليجوميرات من  :الملخص ] 57[

ويكون منشط هذا  .على األقل، بتالمس المركب األولفيني الواحد على األقل مع توليفة من محفز تكوين األوليجوميرات ومنشط محفز
المحفز عبارة عن مركب يشتمل على مجموعة عضوية واحدة على األقل معالجة بالهالوجين وتكون مرتبطة بواحدة أو أكثر من ذرات 

، التي تكون واحدة أو أكثر من ذرات 6Aومجموعة ذرة  5Aط التي يتم انتقاؤها من المجموعة التي تتكون من مجموعة ذرة االرتبا
بذرة  3B، ومجموعة ذرة A3االرتباط بها مرتبطة بدورها بالذرة المركزية التي يتم انتقاؤها من المجموعة التي تتكون من مجموعة ذرة 

 m(R1)مركب رابط من الصيغة  (2مصدر فلز انتقالي؛ و (1تمل محفز تكوين األوليجوميرات على توليفة من حيث يش .7Bالفلز االنتقالي 
X1 (Y) X2 (R2)n.  كما يتعلق االختراع بتوليفة من محفز تكوين األوليجوميرات ومنشط محفز وفقا لما تم ذكره فيما سبق ويتعلق

 .وميراتباستخدام مثل هذه التوليفة في عملية تكوين أوليج
 

 4: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002359GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43899/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7234/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2005/11/22      05257186.6          
االسداير ايان  -2 ،هايوارد-ايان كيفن تايلور -1:  المخترعون] 72[

 تومسون 
تشيرتسي رود، صن بي بي كيميكالز ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 بي، مدل سيكس، بريطانيا بي7 16، تيمز، تي دبليو -اون-بيري 
 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01N 21/05, 21/35 

 :المراجع ] 56[
- WO 93/17324 A (PROCAL ANALYTICS LTD) 
02 September 1993  
- US 4181437 A (ROSSITER, VALENTINE J) 01 
January 1980  

 
 

 ناصر البوصافييحي : الفاحص 
 طريقة وجهاز للتحليل الطيفي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة وجهاز للحصول على طيف إشعاع كهرومغناطيسي في طور  غازي لعينة سائلة،    :الملخص ] 57[

عينة  السائل أثناء  ويشتمل ذلك الجهاز على غرفة تحليل لها مدخل ومخرج، حيث تتم مواءمة المدخل وغرفة  التحليل بحيث يتم سحب
 .االستخدام إلى المدخل بتأثير الخاصة الشعريه وتتبخر بداخله، تبقى عينة السائل المتبخرة في طور الغاز داخل المدخل وغرفة التحليل

 ريمكن توصيل الجهاز بمجرى أو وعاء عملية يحتوي على مصدر سائل للتحليل، مما يجعل ذلك مالئًما لتجميع األطياف بشكل مباش
 

 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002359GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43899/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7234/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2005/11/22      05257186.6          
االسداير ايان  -2 ،هايوارد-ايان كيفن تايلور -1:  المخترعون] 72[

 تومسون 
تشيرتسي رود، صن بي بي كيميكالز ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 بي، مدل سيكس، بريطانيا بي7 16، تيمز، تي دبليو -اون-بيري 
 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01N 21/05, 21/35 

 :المراجع ] 56[
- WO 93/17324 A (PROCAL ANALYTICS LTD) 
02 September 1993  
- US 4181437 A (ROSSITER, VALENTINE J) 01 
January 1980  

 
 

 ناصر البوصافييحي : الفاحص 
 طريقة وجهاز للتحليل الطيفي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة وجهاز للحصول على طيف إشعاع كهرومغناطيسي في طور  غازي لعينة سائلة،    :الملخص ] 57[

عينة  السائل أثناء  ويشتمل ذلك الجهاز على غرفة تحليل لها مدخل ومخرج، حيث تتم مواءمة المدخل وغرفة  التحليل بحيث يتم سحب
 .االستخدام إلى المدخل بتأثير الخاصة الشعريه وتتبخر بداخله، تبقى عينة السائل المتبخرة في طور الغاز داخل المدخل وغرفة التحليل

 ريمكن توصيل الجهاز بمجرى أو وعاء عملية يحتوي على مصدر سائل للتحليل، مما يجعل ذلك مالئًما لتجميع األطياف بشكل مباش
 

 4: عدد األشكال      21 :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[
 0002360GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43895/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8119/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               2006/04/12        0607395.1          
 ديفد جون لو :  المخترع] 72[
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. CI.7: C07C 51/12, 67/37; B01J 29/65 

 :المراجع ] 56[
- US 4612387 A (FEITLER DAVID ]US[) 16 
September 1986 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 او مشتقات منها/عملية لتحضير احماض كربوكسيلية و] 54[
أو إسترات أو أنهيدريدات منها بتفاعل الكحول /و C1-C6يتعلق االختراع الحالي بتحضير أحماض كربوكسيلية أليفاتية  :الملخص ] 57[
 .أو مشتقات تفاعلية منه مع أول أكسيد الكربون تحت ظروف مائية في وجود محفز من الفريريت/و
 

      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[
 0002361GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44333/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10186/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/02/21     07250739.5           
    ،جون فيليب دافيس -2 ،تشي ليم -كوك  -1:  المخترعون] 72[
 ستيفين بروس اميس  -4 ،جون فيليب ليدي -3
، سكويرجاميز  1شارع  ،.سي. ال. بي بي بي:  مالك البراءة] 73[

 المملكة المتحدة  ،بي دي 4واي  1 دبليواس ، لندن
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10M 101/02  

 :المراجع ] 56[
- GB 2083494 A (SHELL INT RESEARCH) 24 
March 1982  
- US 2005/0016899 A1 (ABAZAJIAN) 27 January 
2005 
- GB 1237292 A (INST FRANCAIS DU PETROL 
]FR[) 30 June 1971  
- EP 1391499 A1 (IDEMITSU KOSAN CO LTD) 
25 February 2004 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 زيوت تزليق أساسية وتركيبات مزلقة وطرق لتحضيرها] 54[
بالوزن % 95مخزون أساسي يشتمل على ) 1(أساسي تشتمل على  يتعلق االختراع الحالي بتركيبة سائلة لزيت تزليق :الملخص ] 57[

أو مخزون / ، وIIIأو مخزون أساسي من المجموعة / ، وIIعلى األقل من الهيدروكربونات المشبعة مثل مخزون أساسي من المجموعة 
بالوزن % 30إلى  0.2يتراوح من ما ) 2(أساسي مشتق من مادة هيدروكربونية بارافينية شمعية تم تخليقها من عملية فيشر تروبش و

بالوزن، يمكن % 3من مستخلص عطري به محتوى مركبات عطرية عديدة الحلقات قابلة لالستخالص من داي ميثيل سلفوكسيد أقل من 
ي تحضيره عن طريق مزج المكونات معاً ويمكن استخدامه مع واحدة أو أكثر من المواد المضافة في تركيبة مزلقة يمكن استخدامها ف

 .تطبيقات مثل مزلقات محرك بحري
 

 1: عدد األشكال       19 :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.

139نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002361GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44333/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10186/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2007/02/21     07250739.5           
    ،جون فيليب دافيس -2 ،تشي ليم -كوك  -1:  المخترعون] 72[
 ستيفين بروس اميس  -4 ،جون فيليب ليدي -3
، سكويرجاميز  1شارع  ،.سي. ال. بي بي بي:  مالك البراءة] 73[

 المملكة المتحدة  ،بي دي 4واي  1 دبليواس ، لندن
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10M 101/02  

 :المراجع ] 56[
- GB 2083494 A (SHELL INT RESEARCH) 24 
March 1982  
- US 2005/0016899 A1 (ABAZAJIAN) 27 January 
2005 
- GB 1237292 A (INST FRANCAIS DU PETROL 
]FR[) 30 June 1971  
- EP 1391499 A1 (IDEMITSU KOSAN CO LTD) 
25 February 2004 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 زيوت تزليق أساسية وتركيبات مزلقة وطرق لتحضيرها] 54[
بالوزن % 95مخزون أساسي يشتمل على ) 1(أساسي تشتمل على  يتعلق االختراع الحالي بتركيبة سائلة لزيت تزليق :الملخص ] 57[

أو مخزون / ، وIIIأو مخزون أساسي من المجموعة / ، وIIعلى األقل من الهيدروكربونات المشبعة مثل مخزون أساسي من المجموعة 
بالوزن % 30إلى  0.2يتراوح من ما ) 2(أساسي مشتق من مادة هيدروكربونية بارافينية شمعية تم تخليقها من عملية فيشر تروبش و

بالوزن، يمكن % 3من مستخلص عطري به محتوى مركبات عطرية عديدة الحلقات قابلة لالستخالص من داي ميثيل سلفوكسيد أقل من 
ي تحضيره عن طريق مزج المكونات معاً ويمكن استخدامه مع واحدة أو أكثر من المواد المضافة في تركيبة مزلقة يمكن استخدامها ف

 .تطبيقات مثل مزلقات محرك بحري
 

 1: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002362GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43896/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7943/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2006/03/21     06251506.9       
 ليزلي آن كي  -2 ،اندرو ديفيد بول -1:  المخترعون] 72[
تشيرتسي رود، ، بي بي كيميكالز ليمتد:  مالك البراءة] 73[

 بريطانيابي بي، 7 16تي دبليو ، دلسيكسي، مثامس -اون-سنبيوري
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 51/12, 53/08; B01J 19/00, 19/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6103934 A (HALLINAN ET AL) 15 August 
2000  
- EP 0728727 A1 (BP CHEM INT LTD ]GB[) 28 
August 1996  
- WO 03/106396 A (BP CHEMICALS LIMITED; 
LAW, DAVID, JOHN; POOLE, ANDREW, 
DAVID; SMITH, S) 24 December 2003  
- WO 03/097567 A (BP CHEMICALS 
LIMITED;MUSKETT, MICHAEL, JAMES) 27 
November 2003 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية إلنتاج حمض أسيتيك] 54[
االختراع الحالي بعملية إلنتاج حمض أسيتيك وتشتمل العملية المذكورة على إدخال مجموعة الكربونيل في يتعلق  :الملخص ] 57[

أو مشتق متفاعل منه في تركيبة تفاعل سائلة يوجد بها في حالة اتزان أنواع حفزية أولى وأنواع حفزية ثانية قابلة للذوبان،  /الميثانول و
ات النشاط الحفزي األقل أو النشطة بشكل سائد من أنواع توجد في حالة اتزان، وتشتمل العملية على حيث تكون األنواع الحفزية األولى ذ

نسبة تركيز األنواع الحفزية األولى إلى تركيز األنواع الحفزية الثانية المتزنة معها،  (2)أو  /تركيز األنواع الحفزية األولى و (1)تحديد 
أقل من قيمة محددة،  (2)و  (1)أو الموجودة في قطفة السائل في خطوة الفصل واإلبقاء على  /ة ووالموجودة في تركيبة التفاعل السائل

 .أو قطفة السائل /يفضل بواسطة ضبط تركيز األنواع الحفزية األولى على األقل في تركيبة التفاعل السائلة و
 

 1: 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

 براءة اختراع ]12[
 0002363GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 43913/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/1917/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/03/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2001/03/21  01107028.1         
 جيانفرانكو بيديتي :  المخترع] 72[
، سي 7، فيا سورينجو .ايه. يوريا كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[

 بيسو، سويسرا -، لوجانو 6900 -اتش 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:B01J 2 /16   

 :المراجع ] 56[
- US 4071304 A (CHAUVIN RAYMOND et al.) 31 
January 1978 

 
 
 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 عملية تحبيب بحوض سائل] 54[
بغرض انتاج حبيبات متعددة التشتت من ناحية المقياس الحبيبي بمعدل قليل جدا يتم تحديد عملية تحبيب حوض سائل    :الملخص ] 57[

افقي بشكل  (P) من المادة المطلوب تحبيبها وتوفير سطح طليق  (S1) من النوع المحتوي على خطوات تحضير حوض شائل من بذور 
بمحور  (V) وتوفير في حوض السائل المذكور دوامه مستمرة  ,على سائل تكاثر ونمو  من سائل محتوي (L) اساس وتلقيم دفق مستمر 

 /لتقسية  (Z2)ومنطقه سفلى  (L)من بذور ترطيب وتبخر مذيب ممكن وجوده في الدفق  (Z1) افقي بشكل اساسي وتوفير منطقه عليا 
  .تصليب سائل النمو والتكاثر المذكور

 
 5: دد األشكال ع     13 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002363GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 43913/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/1917/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/03/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2001/03/21  01107028.1         
 جيانفرانكو بيديتي :  المخترع] 72[
، سي 7، فيا سورينجو .ايه. يوريا كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[

 بيسو، سويسرا -، لوجانو 6900 -اتش 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:B01J 2 /16   

 :المراجع ] 56[
- US 4071304 A (CHAUVIN RAYMOND et al.) 31 
January 1978 

 
 
 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 عملية تحبيب بحوض سائل] 54[
بغرض انتاج حبيبات متعددة التشتت من ناحية المقياس الحبيبي بمعدل قليل جدا يتم تحديد عملية تحبيب حوض سائل    :الملخص ] 57[

افقي بشكل  (P) من المادة المطلوب تحبيبها وتوفير سطح طليق  (S1) من النوع المحتوي على خطوات تحضير حوض شائل من بذور 
بمحور  (V) وتوفير في حوض السائل المذكور دوامه مستمرة  ,على سائل تكاثر ونمو  من سائل محتوي (L) اساس وتلقيم دفق مستمر 

 /لتقسية  (Z2)ومنطقه سفلى  (L)من بذور ترطيب وتبخر مذيب ممكن وجوده في الدفق  (Z1) افقي بشكل اساسي وتوفير منطقه عليا 
  .تصليب سائل النمو والتكاثر المذكور

 
 5: دد األشكال ع     13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءات االختراع 20 142

 

 براءة اختراع ]12[
 0002364GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43880/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5605/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

       P04/10360           2004/12/23             جنوب أفريقيا 
       P05/01372          2005/02/16              جنوب أفريقيا 
       P05/01373   2005/02/16                     جنوب أفريقيا 

ماكسويل  -2 ،نوتينبيلتسايريل ديفيد  -1:  المخترعون] 72[
 كارل دانلوب  -4 ،خوليكيلي زونو -3 ،توماس

ذي بتروليوم اويل اند جاز كوربوريشن اوف :  مالك البراءة] 73[
، 2، بورتسوود سكوير، فوير  2 ليمتد ،) بي تي واي(ساوث افريكا 

 ، جنوب أفريقياكيب تاون، 8002، في& أي واترفرونت ،دوك رود
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10L 1/04, 1/00 

 :المراجع ] 56[
- DE 2528236 A1 (LINKE ALBERT ING) 20 
January 1977  
- US 3384574 A (HALIK RAYMOND R et al.) 21 
May 1968  
- GB 1286571 A (UNION RHEINISCHE  
BRAUNKOHLEN KRAFTSTOFF 
AKTIENGESELLSCHAFT) 23 August 1972  
- US 3522169 A (HENRY R. IRELAND) 28 July 
1978  
- US 2084/149627 A1 (KOIDE SHYUNICHI ET 
AL) 05 August 2004  
- WO 2004/889744 A (SHELL INTERNATIONAL 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V; 
GUENTHER, INGRI D, MAJA) 29 January 2004 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 زيت برافين مشتق بطريقة تخليقية ويستخدم ألغراض اإلضاءة والتسخين] 54[
ات يتعلق االختراع بنواتج تقطير كيروسينية مشتقة بطريقة تخليقية ويتم إنتاجها بواسطة التحول الحفزى لألوليفين :الملخص ] 57[

ويغلى الكيروسين فى درجة حرارة تتراوح من  .ومعالجتها مائياً  (COD)تروبش إلى نواتج تقطير  -الخفيفة المشتقة من عمليات فيشر
، مع نسبة %75، ونسبة من األيزو برافين تزيد عن %10م، ويحتوى على نسبة من البرافينات العادية تقل عن  250ْم إلى  170ْحوالى 

 .%1رية تقل عن من المركبات العط
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]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002365GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44331/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7447/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي      2005/12/23         05028314.2          
انريكو  -3 ،ميركو تاروزو -2 ،ماركو بادانو -1:  المخترعون] 72[

 إيرمانو فيليبي  -4 ،ريزي
بيلي باكا ليوييفيا ج، .ايه. ميثانول كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[
 ، سويسرابيسو-لوجانو، 6900-اتشسي  6،
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 8/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5869011 A (LEE et al.) 09 February 1999  
-US4714592 A (ZANMA et al.) 22December 1987 
- GB 787123 A (RHEINPREUSSEN A 
KTIENGESELLSCHAFT FUER BERGBAU 
UND CHEMIE) 04 December 1957  
- US 2487743 A (TROTTER HARRY DARBY) 08 
November 1949  
- EP 0580403 A (TEXACO CHEMICAL 
COMPANY: TEXACO CHEMICAL INC) 26 
January 1994  
- EP 133798 A (METHANLO CASALE S.A) 03 
March 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة للتحكم في درجة حرارة التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة للتحكم في درجة حرارة تفاعل طارد للحرارة مع اإلنتاج المتزامن لبخار حيث تقوم على    :الملخص ] 57[

ئل إعادة تدوير بامتداد المسار الداخلي الممتد بين فتحة المدخل لسائل إعادة التدوير التي يجتازها سا)أ(5استخدام المبادالت الحرارية 
لفصل البخار المنتَج وتتم التغذية به إلى فتحة المدخل المذكورة  (10)، ويأتي سائل إعادة التدوير من اسطوانة بخار )و(5وفتحة المخرج 

البخار المنتَج في صورة تدفق سائل إضافي يختلط جزئياً على األقل مع سائل إعادة بامتداد مسار خارجي للمبادالت الحرارية، ويندمج 
 .التدوير المتدفق بامتداد المسار الخارجي
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 براءة اختراع ]12[
 0002365GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44331/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7447/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي      2005/12/23         05028314.2          
انريكو  -3 ،ميركو تاروزو -2 ،ماركو بادانو -1:  المخترعون] 72[

 إيرمانو فيليبي  -4 ،ريزي
بيلي باكا ليوييفيا ج، .ايه. ميثانول كاسالي اس:  مالك البراءة] 73[
 ، سويسرابيسو-لوجانو، 6900-اتشسي  6،
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 8/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5869011 A (LEE et al.) 09 February 1999  
-US4714592 A (ZANMA et al.) 22December 1987 
- GB 787123 A (RHEINPREUSSEN A 
KTIENGESELLSCHAFT FUER BERGBAU 
UND CHEMIE) 04 December 1957  
- US 2487743 A (TROTTER HARRY DARBY) 08 
November 1949  
- EP 0580403 A (TEXACO CHEMICAL 
COMPANY: TEXACO CHEMICAL INC) 26 
January 1994  
- EP 133798 A (METHANLO CASALE S.A) 03 
March 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة للتحكم في درجة حرارة التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة للتحكم في درجة حرارة تفاعل طارد للحرارة مع اإلنتاج المتزامن لبخار حيث تقوم على    :الملخص ] 57[

ئل إعادة تدوير بامتداد المسار الداخلي الممتد بين فتحة المدخل لسائل إعادة التدوير التي يجتازها سا)أ(5استخدام المبادالت الحرارية 
لفصل البخار المنتَج وتتم التغذية به إلى فتحة المدخل المذكورة  (10)، ويأتي سائل إعادة التدوير من اسطوانة بخار )و(5وفتحة المخرج 

البخار المنتَج في صورة تدفق سائل إضافي يختلط جزئياً على األقل مع سائل إعادة بامتداد مسار خارجي للمبادالت الحرارية، ويندمج 
 .التدوير المتدفق بامتداد المسار الخارجي

 
 3: عدد األشكال      7 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002366GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44699/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11041/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                        2007/06/13  704192            
          ساندرين بيسكارات، -2انتوني االم، -1:  المخترعون] 72[
جاري  -6 أوليفير دوكلوس، -5فرانسوا بونو، -4 إزابيل بالنك، -3

 مك كورت
، أفنيو دي فرنسا 174افنتيس،  -سانوفي :  مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 75013
 العمار إبراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C07D 471/04; A61K 31/435  

 :المراجع ] 56[
- WO 97/04775 A (CHIROSCIENCE LTD ]GB[) 
13 February 1997  
- EP 0978516 A (SUNTORY LTD ]JP[) 09 
February 2000  
- WO 02/094823 A (MERCK FROSST CANADA 
INC  ]CA[ ; GUAY DANIEL ]CA[ ; GIRARD 
MARIO ]CA[ ; HAM) 28 November 2002 

 أبرار السليم: الفاحص 
 نفثايريدون، والتحضيرات منه واإلستخدام العالجى منه-8.1-ألكاينيل -7مشتقات ] 54[
 :(I)نفثايريدون له الصيغة  -8، 1-الكاينيل -7اإلختراع الحالى بمشتقات يتعلق    :الملخص ] 57[

 
 .طرق التحضير منه واستخدام العالجي منه .كما عرفوا في الوصف R4، و R1 ،R2 ،R3التي فيها  
 

      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002367GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43894/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8135/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2006/04/13     06112660.3       
 -3 ،ميكي دامس -2 ،فيليب بودارت -1:  المخترعون] 72[

 جوي ديبراس  -4 ،جيليسكي سبيلمانز
زون توتال بتروكيميكالز ريسيرتش فيلوي ، :  مالك البراءة] 73[

 بلجيكا، ) فليو(سينيف  7181-بي، )ج( 7181، اندستريل سي
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 4/22, 10/02, 4/16 

 :المراجع ] 56[
- EP 0882743 A1 (FINA RESEARCH S.A) 09 
December 1998  
- US 6204346 B1 (PHILLIPS PETROLEUM CO) 
20 March 2001   
- EP 0962469 A1 (FINA RESEARCH S.A) 08 
December 1999   
- EP0962469A1 (FINA RESEARCH S.A) 08 
December 1999 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 محفزات اساسها الكروم] 54[
إيثيلين، حيث تشتمل العملية على الخطوات يتعلق االختراع الحالى بتوفير عملية لتحضير محفز محمول أساسه الكروم إلنتاج بولى  :الملخص ] 57[

جم وتشتمل على / 2م) 400(جم على األقل، وأقل من / 2م) 250(توفير مادة حاملة أساسها السيليكا وتكون ذات مساحة سطحية نوعية تبلغ ) أ: (التالية
جم من الكروم على / 2م) 50000(وتكون نسبة المساحة السطحية النوعية للمادة الحاملة إلى محتوى الكروم مساوية  مركب كروم مترسب عليها،

بإستخدام التيتانيوم ) ب(معالجة الناتج الذى تم الحصول عليه فى الخطوة ) جـ(؛ و)أ(نزع ماء المنتج الذى تم الحصول عليه من الخطوة ) ب(األقل؛ و
ر واحد على األقل له الصيغة العامة التى يمكن أن يتم إختيارها من الصيغتين وذلك فى جو من غا ز جاف وخامل يحتوى على مركب تيتانيوم ُمبخَّ

عبارة عن مجموعتين هيدروكربيل متماثلتين أو مختلفتين  `R ،R، حيث تكون فيهما كل من RnTi(OR')m ،(RO)nTi(OR')mالعامتين 
بحيث يكون ) 4(إلى ) 1(من  (m)، وقيمة )3(إلى ) صفر(من  (n)ذرة كربون، وحيث تكون فيهما قيمة ) 12(إلى  )1(تحتويان على ما يتراوح من 

، وذلك لتكوين محفز أساسه كروم معالج بالتيتانيوم ذو نسبة لمساحة سطحية نوعية من المادة الحاملة إلى محتوى )4(مساوياً  (m+n)مجموع 
 .(Ti)جم من التيتانيوم / 2م) 20000(إلى ) 5000(تانيوم تتراوح من التيتانيوم المحفز المعالج بالتي

 
 2: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002368GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44296/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12000/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/10/23      11/977,204           
 فالندرز. باتريك إس:  المخترع] 72[
، 3296-أرشركة الزيت العربية السعودية، :  مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعودية، الظهران، 31311 ،مبنى االدارة
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G05D 7/06 

 :المراجع ] 56[
- US 5335730 A (COTHAM III)09 August 1994  
- US 2005/0166961 A1 (MEANS et al.) 04 August 
2005  
- US 5983164 A (OCONDI) 09 November 1999  
- WO 00/29715 A1 (PATEL) 25 May 2000  
- WO 97/09662 A1 (PENNELL et al.) 13 March 
1997 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
ونظام اختبار باستخدام وحدة تحكم في سرعة مضخة كهربائية مغمورة وصمام فاصل يستخدم عند   حماية خط تدفق رأس بئر] 54[

 الطوارئ
بالترافق مع جهاز تحكم منطقي متعلق باألمان،  ESP يتعلق االختراع بوظائف وحدة تحكم في مشغل متغير السرعة   :الملخص ] 57[

، إلجراء اختبار وظيفي كامل لنظام خط تدفق SSVومستشعرات ضغط مخصصة، وصمام فاصل للطوارئ سطحي، أو صمام أمان غالق 
جموعة من مرسالت الضغط لمراقبة ضغط خط التدفق أثناء التشغيل العادي وأثناء تشتمل الطريقة على خطوة استخدام م .كامل  رأس بئر

أسفل البئر أثناء االختبار إلبقاء ضغط خط األنابيب في حدود نهايات الضغط  ESP اختبار شوط كامل لصمام األمان الغالق وضبط سرعة 
 SSV أسفل البئر و  ESP والطريقة وحدة التحكم في السرعة  هذا  يستخدم نظام حماية خط تدفق رأس البئر .اآلمنة المحددة مسبقاً 

يتم استخدام وحدة التحكم في سرعة  . لضمان عدم الوصول إلى مستويات ضغط خطرة وتوفير اختبار أمان وظيفي كامل لنظام رأس البئر
 .ميللسماح باالختبار الوظيفي وإخراج مصدر الضغط من مجموعة أنابيب خط التدفق المح ESPمحرك 

 
      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002369GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44694/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9817/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  MI 2006A002532 2006/12/28                  ايطاليا 
جويدو جيوليو  -2 ،ماسيمو كاستيجليوني -1:  المخترعون] 72[

 فيتوريو جاتي 
 -آي -38ينا شفيا مي ،ايه . بي. بتيسينو  اس  :  مالك البراءة] 73[

  إيطاليا، ميالن، 20154
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H04M 1/02; H05K 5/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/029830 A (RITTO GMBH & CO KG 
]DE[ RITTINGHAUS OLAF ]DE[; NEUMANN 
UDO ]DE[) 31 March 2005  
- FR 2722028 A (CEDEC SA ]FR[) 5 January 1996  
- FR 2707821 A ( LT TERRANEO SPA ]IT[ ) 20 
January 1995  
- EP 0508235 A (GROTHE &SOEHNE KG A 
]DE[) 14 October 1992 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مجموعة تحكم لدعم محطات الدخول من خالل باب وحدة الفيديو بوسيلة تثبيت مخفية] 54[
لفيديو دخول الباب محطات باستخدام  تثبيت اخفائها ، والتي تتألف من نوع  )20(يتعلق االختراع الحالي بمجموعة تحكم  :الملخص ] 57[

او التي شنت على قاعدة واحدة على االقل السطح ، واحد على االقل على  -، جزءا ال يتجزأ من الحائط ) 11(واحد على األقل في اإلطار 
بواسطة البيني واحدة على ) 11(الثابتة الى االطار  removablyهو ) 14(العنصر  extruded، فان ) 14(العنصر  extrudedشكل 

، والتي تضم على االقل واحدة شكلت ) 12(وأسفل اللوحه ) 14(العنصر  extruded، وضعت مستعرض الى ) 15(االقل من رأس 
نقوله يعود الى استخدام م) 17(هي التي شنت ، والشرائح المصوره ) 17(، علي واحدة على االقل من االقفال من اإلنزالق ) 25(عنصرا 

) 11(من اإلطار ) 31(مكيفة إلدراجها داخل كل شريحة ) 30(وبعد ان واحدا على االقل نهاية ) 10(واحد على االقل على شكل مفتاح 
 ). 16(ويجب االبقاء في الموقف عن طريق واحدة على االقل مرونة سالمة العنصر 

 
 13: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002369GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44694/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9817/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  MI 2006A002532 2006/12/28                  ايطاليا 
جويدو جيوليو  -2 ،ماسيمو كاستيجليوني -1:  المخترعون] 72[

 فيتوريو جاتي 
 -آي -38ينا شفيا مي ،ايه . بي. بتيسينو  اس  :  مالك البراءة] 73[

  إيطاليا، ميالن، 20154
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H04M 1/02; H05K 5/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/029830 A (RITTO GMBH & CO KG 
]DE[ RITTINGHAUS OLAF ]DE[; NEUMANN 
UDO ]DE[) 31 March 2005  
- FR 2722028 A (CEDEC SA ]FR[) 5 January 1996  
- FR 2707821 A ( LT TERRANEO SPA ]IT[ ) 20 
January 1995  
- EP 0508235 A (GROTHE &SOEHNE KG A 
]DE[) 14 October 1992 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مجموعة تحكم لدعم محطات الدخول من خالل باب وحدة الفيديو بوسيلة تثبيت مخفية] 54[
لفيديو دخول الباب محطات باستخدام  تثبيت اخفائها ، والتي تتألف من نوع  )20(يتعلق االختراع الحالي بمجموعة تحكم  :الملخص ] 57[

او التي شنت على قاعدة واحدة على االقل السطح ، واحد على االقل على  -، جزءا ال يتجزأ من الحائط ) 11(واحد على األقل في اإلطار 
بواسطة البيني واحدة على ) 11(الثابتة الى االطار  removablyهو ) 14(العنصر  extruded، فان ) 14(العنصر  extrudedشكل 

، والتي تضم على االقل واحدة شكلت ) 12(وأسفل اللوحه ) 14(العنصر  extruded، وضعت مستعرض الى ) 15(االقل من رأس 
نقوله يعود الى استخدام م) 17(هي التي شنت ، والشرائح المصوره ) 17(، علي واحدة على االقل من االقفال من اإلنزالق ) 25(عنصرا 

) 11(من اإلطار ) 31(مكيفة إلدراجها داخل كل شريحة ) 30(وبعد ان واحدا على االقل نهاية ) 10(واحد على االقل على شكل مفتاح 
 ). 16(ويجب االبقاء في الموقف عن طريق واحدة على االقل مرونة سالمة العنصر 

 
 13: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002370GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 42043/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11462/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2007/08/08           1140198       
 -3 جابريل أماري، -2 ماوريزيو ديلكانالي، -1:  المخترعون] 72[

 إليزابيتا أرماني
فيا  ،.ايه. بي. شيسي  فارماسوتيسي  اس : مالك البراءة] 73[

 إيطاليا ،بارما، أي/26، باليرمو
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 213/61; A61K 31/44l A61P 11/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 1634606 A (KYOWA HAKKO KOGYO KK 
]JP[) 15 March 2006 

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 ألكيل كمثبطات النزيم فوسفو داي ستيريزبيريدينيل -2-فينيل  -1مشتقات لكحوالت ] 54[
ويتعلق االختراع بالتحديد أيضاً بالمركبات التي تكون  .(PDE4)4يتعلق االختراع بمثبطات لإلنزيم فوسفو داي ستيريز  :الملخص ] 57[

حتوي عليها واستخدامها بيريدينيل ألكيل، وبطرق لتحضير تلك المركبات والتركيبات التي ت-2-فينيل  -1عبارة عن مشتقات لكحوالت 
 .العالجي

 
      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002371GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 13/44701: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14283/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                      2008/09/17     60/097,58        
ماريلين دي ال  -2 جوجيندر سينغ باجوا، -1:  المخترعون] 72[

 -5 ليالدهار مورليدهار وايكول، -4 ستيفاني كاي دود، -3 كروز،
 رايان ويو

، 4056، 35 ليتشتستراسي نوفارتيس ايه جي، : مالك البراءة] 73[
 ، سويسرابازل

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 413/04; A61K 31/5377; A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/131201 A (IRM LLC ]US[; GAO 
WENQL ]US[; JIANG JIQING ]US[; CHE) 15 
November 2007 

 
 
 
 

 ندى عبدهللا الشمراني: حص الفا
-3-]ثاني فنيلٍ -’1، 1[ثالث فلورو ميثوكسي -’4-ميثيل-]يل-3-يل بيريدين-4-ثاني ميثيل مورفولين-6، 2-سيس-6[-Nأمالح ] 54[

 كربوكساميد
-2-]يل-3-بيريدين (يل-4-ثاني ميثيل مورفولين-6، 2-سيس)-6[-Nيتعلق هذا اإلختراع بتحضير وتمييز أمالح من   :الملخص ] 57[

 .كربوكساميد -3-]ثاني فنيلٍ -’1، 1[ (ثالث فلورو ميثوكسي)-’4-ميثيل
 

 3: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002371GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 13/44701: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14283/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                      2008/09/17     60/097,58        
ماريلين دي ال  -2 جوجيندر سينغ باجوا، -1:  المخترعون] 72[

 -5 ليالدهار مورليدهار وايكول، -4 ستيفاني كاي دود، -3 كروز،
 رايان ويو

، 4056، 35 ليتشتستراسي نوفارتيس ايه جي، : مالك البراءة] 73[
 ، سويسرابازل

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 413/04; A61K 31/5377; A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/131201 A (IRM LLC ]US[; GAO 
WENQL ]US[; JIANG JIQING ]US[; CHE) 15 
November 2007 

 
 
 
 

 ندى عبدهللا الشمراني: حص الفا
-3-]ثاني فنيلٍ -’1، 1[ثالث فلورو ميثوكسي -’4-ميثيل-]يل-3-يل بيريدين-4-ثاني ميثيل مورفولين-6، 2-سيس-6[-Nأمالح ] 54[

 كربوكساميد
-2-]يل-3-بيريدين (يل-4-ثاني ميثيل مورفولين-6، 2-سيس)-6[-Nيتعلق هذا اإلختراع بتحضير وتمييز أمالح من   :الملخص ] 57[

 .كربوكساميد -3-]ثاني فنيلٍ -’1، 1[ (ثالث فلورو ميثوكسي)-’4-ميثيل
 

 3: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002372GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43919/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6647/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2005/07/25      60/702,516           
ريتشارد  -3 ،جون ماك -2 ،كورت جراهام -1:  المخترعون] 72[

 نيلسن 
بوالريس  3، فلور تكنولوجيز كوربوريشن:  مالك البراءة] 73[

 المتحدة االمريكيةالواليات ،  92698 سي أي ،أليسو فيجو، واي
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6401486 B1 (RONO-JWYN Lee et al.) 11 
June 2002  
- US 4322225 A (PHILLIPS PETROLEUMCO) 30 
March 1982  
- US 4203741 A (PHILLIPS PETROLEUMCO) 20 
May 1980  
- US 4456461 A (PHILLIPS PETROLEUM CO) 
26 June 1984 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 NGLطرق وتشكيالت الستخالص ] 54[
 صناعية تشتمل على دائرة تمرير جانبي لغاز تغذية يتم من خاللها توفير جزء من NGLيتعلق االختراع الحالي بوحدات  :الملخص ] 57[

كما يهدف االختراع إلى توفير تشكيالت تفيد  .غاز التغذية بعد جزء بخار منه لزيادة درجة حرارة مدخل ممدد توربيني ووسيلة نزع الميثان
بالتحديد في التغذية بغازات تحتوي على نسبية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون حيث يتجنب تجمد ثاني أكسيد الكربون كلياً في وسيلة نزع 

على األقل، مع  %80إلى مستويات تبلغ  +C2ان، مما يؤدي إلى إنتاج قدرة إضافية بواسطة الممدد التوربيني، واستخالص مكونات الميث
 .NGLالحصول على محتوى ثاني أكسيد كربون منخفض في ناتج 
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 براءة اختراع ]12[
 0002373GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 43991/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11445/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2007/08/03            07113749.1
     كاميلو كاجناني، -2 كالوديو كافاليري، -1:  المخترعون] 72[
 اليساندرو جويديسيني -3
فيا ، .ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس:   مالك البراءة] 73[

 إيطاليا، ميالنو، 20124، 25 ،يجوليسبير
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 8/18; C08F 10/00, 210/06; C08J 
5/18 

 :المراجع ] 56[
- WO 98/58971 A (BOREALIS AS ]OK[; 
ALASTALO KAUNO ]FI[ ; MALM BO ]FI[ ; 
PITKAENEN PAEIVI) 30 December 1998  
- US 6221984 B1 (KERSTING MEINOLF ]DE[ et 
 al.) 24 Apri 1 2001  
- EP 0145014 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
]JP[) 19 June 1985  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية إلنتاج البوليمرات الثالثية للبروبيلين] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج البوليمر الثالثي للبروبيلين الذي يشتمل على وحدات المونومر المشترك المشتقة من  :الملخص ] 57[

وتتميز بأن المحتوى اإلجمالي لوحدات المونومر  C4 - C8أوليفينات -أوليفين واحد يتم اختياره من مجموعة ألفا -اإليثيلين ومن ألفا 
، ويتم إجراء العملية 0.8إلى  0.1تتراوح من C4 - C8أوليفينات -بالوزن وقيمة نسبة اإليثيلين إلى ألفا  % 8المشترك ال يقل عن 

يتعلق االختراع الحالي أيضا بالبوليمر الثالثي للبروبيلين الذي يتم  .المذكورة في مفاعل طور غاز يشتمل على منطقتي بلمرة متصلتين
مناسبة بصفة خاصة لالستخدام كطبقات رقيقة مثل الطبقات الرقيقة المسبوكة، والطبقات الرقيقة الحصول عليه من العملية المذكورة ال

ثنائية أو أحادية التوجيه، والطبقات الرقيقة المانعة للتسرب بالحرارة، والتي لها خصائص ضوئية جيدة وخصائص مانعة للتسرب ممتازة 
 .مع خصائص انكماش ونعومة جيدة

 
     9 : الحماية عدد عناصر
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151نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002373GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 43991/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11445/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2007/08/03            07113749.1
     كاميلو كاجناني، -2 كالوديو كافاليري، -1:  المخترعون] 72[
 اليساندرو جويديسيني -3
فيا ، .ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس:   مالك البراءة] 73[

 إيطاليا، ميالنو، 20124، 25 ،يجوليسبير
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 8/18; C08F 10/00, 210/06; C08J 
5/18 

 :المراجع ] 56[
- WO 98/58971 A (BOREALIS AS ]OK[; 
ALASTALO KAUNO ]FI[ ; MALM BO ]FI[ ; 
PITKAENEN PAEIVI) 30 December 1998  
- US 6221984 B1 (KERSTING MEINOLF ]DE[ et 
 al.) 24 Apri 1 2001  
- EP 0145014 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
]JP[) 19 June 1985  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية إلنتاج البوليمرات الثالثية للبروبيلين] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج البوليمر الثالثي للبروبيلين الذي يشتمل على وحدات المونومر المشترك المشتقة من  :الملخص ] 57[

وتتميز بأن المحتوى اإلجمالي لوحدات المونومر  C4 - C8أوليفينات -أوليفين واحد يتم اختياره من مجموعة ألفا -اإليثيلين ومن ألفا 
، ويتم إجراء العملية 0.8إلى  0.1تتراوح من C4 - C8أوليفينات -بالوزن وقيمة نسبة اإليثيلين إلى ألفا  % 8المشترك ال يقل عن 

يتعلق االختراع الحالي أيضا بالبوليمر الثالثي للبروبيلين الذي يتم  .المذكورة في مفاعل طور غاز يشتمل على منطقتي بلمرة متصلتين
مناسبة بصفة خاصة لالستخدام كطبقات رقيقة مثل الطبقات الرقيقة المسبوكة، والطبقات الرقيقة الحصول عليه من العملية المذكورة ال

ثنائية أو أحادية التوجيه، والطبقات الرقيقة المانعة للتسرب بالحرارة، والتي لها خصائص ضوئية جيدة وخصائص مانعة للتسرب ممتازة 
 .مع خصائص انكماش ونعومة جيدة

 
     9 : الحماية عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 152

 

 براءة اختراع ]12[
 0002374GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44295/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12072/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا              2007/11/03               216369         
 أمريكا                  2007/03/14            48774         

 جون شيروود -2 ،إيان أتكينسون -1:  المخترعون] 72[
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي -1:  مالكو البراءة] 73[

براد ريسيرتش اند  -2 ، هولندا،ذا هيج ،جي جيه 2514،  83-89
،  رود تاون 71.ب.ص ،كرايجموير تشامبرز ديفيلوبمنت ليمتد،

شلمبيرجر هولدنجز ليمتد،   -3 ،ةبريطانيال، جزر العذراء تورتوال 
 ، جزر العذراء تورتوال، رود تاون 71.ب.ص ،كرايجموير تشامبرز

 بريطانيةال
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01F 1/44, 1/74 

 :المراجع ] 56[
- US 4312234 A (RHODES E et al.) 26 January 
1982  
- US 5396807 A (DOWTY EARL L ]US[ et al.) 14 
March 1995  
- WO 2005/040732 A (INSTROMET 
ULTRASONICS BV ]NL[; VAN WERVEN 
MARTIN ]NL[)  06 May 2005 

 
 
 

 مريم الزايد: الفاحص 
 تحديد الكثافة لقياس تدفق مائع] 54[
في األنظمة والطرق،  .سائل–يتعلق االختراع الحالي بأنظمة وطرق لقياس الكثافات ومعدالت التدفق لمخاليط مائع غاز    :الملخص ] 57[

يتم جعل خليط المائع يتدفق دوامياً عند تدفقه خالل مجرى يشتمل على اختناق، ويتم قياس فرق ضغط أول بين وضعي قياس بينهما فاصل 
رأسي في المجرى، ويتم قياس فرق ضغط ثان بين وضعي قياس بينهما فاصل أفقي في المجرى، ويكون وضع القياس األول ذي الفاصل 

قي عند منطقة االختناق ويكون موضع القياس الثاني ذي الفاصل األفقي قبل أو بعد منطقة االختناق، ويتم استخدام فرق ضغط واحد أو األف
 .السائل –أكثر لتحديد الكثافة أو معدل التدفق لخليط مائع الغاز 

 
      20 :الحماية  عدد عناصر
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153نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002375GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43982/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10382/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2007/03/23          11/728.306        
 ،رايت. باميال جيه -2 ،تشونج. ديفيد واي -1:  المخترعون] 72[
. تيموثي دي -5 ،ديفيز. ديبورا جيه -4 ،ماكدونالد. مايكل اف -3

 ويب . روبرت ان -6 ،شافر
 5200. اكسون موبيل كيميكال باتنتس انك : مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 210/12, 2/04, 2/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/042516 A (BASF AG ]DE[; SEIDL VOLKER 
]DE[; DUECKER CAROLIN NADINE ]DE[; WIEDEMAN) 
19 April 2007  
- QIU Y-X et al.: Cationic polymerization of isobutylene 
with H20/TiC14 initiating system in the presence of electron 
pair donors" European Polymer Journal, Pergamon Press 
Ltd. Oxford, GB, Vol. 41, No. 2, February 2005  
- WO 03/037940 A (BAYER INC ]CA[) 08 May 2003  
- WO 02/50141 A (EXXONMOBIL CHEM PATENTS INC , 
]US[; WEBB ROBERT N ]US[; CHUNG DAVID Y ]U) 27 
June 2002  
- WO2004/058828 A (EXXONMOBIL CHEM PATENTS 
INC ]US[;SHAFFER TIMOTHY D ]US[;MILNER SCOTT) 
15 July 2004  
- US 2006/079655 A1 (CHUNG DAVID Y ]US[ et al .)13 
April 2006 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 بلمرة مضبوطة التبعثر أليزوأولفين باستخدام مركبات لتكوين الشكل البلوري المتعدد] 54[
د الكشف عملية ونظام بلمرة  :الملخص ] 57[  isoolefin polymers (72)إلنتاج بوليمرات من أيزوأولفين  polymerization يزوِّ

لضبط  catalyst system في نظام الحفاز  polymorphogenates (16 ، 26)باستخدام مركبات لتكوين الشكل البلوري المتعدد 
د الكشف أيضاً نظام حفاز   .polydispersity (MWD)البلمرة التبعثرية  يشتمل على مجموعة من جزيئات فعالة لمتراكب  (20)ويزوِّ

ومركب تكوين الشكل البلوري المتعدد  initiator (22) ، ُمبِدئ Lewis acid (24)المتشكلة عن اتحاد حمض لويس  (34)الحفاز 
، 16)البلوري المتعدد ويمكن أن يقوم مركب تكوين الشكل  .، باإلضافة إلى البوليمرات المحضرة باستخدام نظام الحفاز أو العملية(26)
التي لها معدالت بلمرة مختلفـة، أي معدالت مختلفة لالنتشار،  (34)بتعزيز أو محاكاة تشكيل جزيئات متراكـب الحفاز المختلفة الفعالـة  (26

ن من خالل مراقبة اختالف أدلة البلمرة التبعثرية بعناية الناجم عن وجود نسب مختلفة نسبياً من  نقل السلسلة، أو اإلنهاء، كما يتبيــَّ
 .مركبات تكوين الشكل البلوري المتعدد
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نشرة براءات االختراع 20 154

 

 براءة اختراع ]12[
 0002376GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44281/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12278/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                                2007/12/12 1733        
 ماسينو،. البيرت بي -2 مارتين،. جويل ال -1:  المخترعون] 72[
 كينج يانج -3
سيكس شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي، :   مالك البراءة] 73[

، ذى وودالندز ، 77380،تكساس، بينيس درايف، ذى وودالندز 
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07F 17/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/092753 A (CHEVRON PHILLIPS  
CHEMICAL CO ]US[; YANG QING ]US[; 
JENSEN MICHAEL D ]U) 16 August 2007  
- EP 0747406 A (FINA TECHNOLOGY ]US[) 11 
December 1996  
- EP 1138687 A (MITSUI CHEMICALS INC 
]JP[) 04 October 2001  
- EP 1138687 A (MITSUI CHEMICALS ]JP[) 04 
October 2001 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
ميثان في  9فلورينيل -بيوتيل-ثث-ثنائي-7، 2-1-بنتاديينيل حلقي يحمل بدائل-3-1-فنيلثنائي -1، 1عملية لتخليق ربيطات من نوع ] 54[

 وعاء واحد
كما  .ansa-metalloceneمتالوسـين -يوجه االختراع الراهن نحو طريقة لصـنع ربيطة يمكن اسـتخدامها لتـشكيل أنسا :الملخص ] 57[

وفي كلتا الطريقتين، تجرى خطوات العملية المستخدمة لتشكيل الربيطة في  .ينمتالوس-يوجه االختـراع الراهن نحو طريقة لصـنع أنسا
يحمل بدائل، رباعي هيدروبيران  tetrahydrofuran، رباعي هيدروفوران tetrahydrofuranوجود رباعي هيدروفوران 

tetrahydropyran رباعي هيدروبيران ،tetrahydropyran يلين إيثر يحمل بدائل أو غليكول ثنائي مثيل إثethylene glycol 
dimethyl ether. 

 
 6: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002377GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44279/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14089/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/08/11    61/087,938       
 كروهن. كريستين إي:  المخترع] 72[
اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  77252تكساس ، هيوستن،  2189. ب.ص
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6865487 B2 (CHARRON) 08 March 2005  
- US 5920828 A (NORRIS et al.) 06 July 1999  
- US 6236620 B1 (SCHULTZ et al.) 22 May 2001 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الموجة السطحية من البيانات الزلزاليةإزالة ضجيج ] 54[
ويتم  .من البيانات الزلزالية (307)وطرحها  (306)يتعلق االختراع بطريقة لتوقع األشكال الموجية للموجة السطحية    :الملخص ] 57[

تمثل  )نبضية في حقل الزمن دوال االنتقال في حقل التردد واستجابات(التوقع عن طريق تقييم مجموعة من المركبات المتالئمة مع السطح 
ويستخدم التوقع تعبير  .(303)بشكل أفضل التغيرات في األشكال الموجية النتشار على طول السطح من المصدر إلى جهاز االستقبال 

وسائط  وتمثل المركبات المتالئمة مع السطح المرغوبة .رياضي، أو نموذج، لتأثيرات الترشيح األرضية، السعة والطور، كدالة للتردد
وقد تشمل المركبات المتالئمة مع السطح دوال انتقال  .النموذج، ويستخدم استمثال النموذج إليجاد حل للمركبات المتالئمة مع السطح

من السطح تبدي اهتزاز  (301)من خالل كل منطقة  (302)مرشح لكل موقع مصدري، لكل موقع من مواقع أجهزة االستقبال، والنتشار 
 .جانبي

 
 15: عدد األشكال      20 :الحماية  ناصرعدد ع
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155نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002377GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44279/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14089/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/08/11    61/087,938       
 كروهن. كريستين إي:  المخترع] 72[
اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  77252تكساس ، هيوستن،  2189. ب.ص
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6865487 B2 (CHARRON) 08 March 2005  
- US 5920828 A (NORRIS et al.) 06 July 1999  
- US 6236620 B1 (SCHULTZ et al.) 22 May 2001 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الموجة السطحية من البيانات الزلزاليةإزالة ضجيج ] 54[
ويتم  .من البيانات الزلزالية (307)وطرحها  (306)يتعلق االختراع بطريقة لتوقع األشكال الموجية للموجة السطحية    :الملخص ] 57[

تمثل  )نبضية في حقل الزمن دوال االنتقال في حقل التردد واستجابات(التوقع عن طريق تقييم مجموعة من المركبات المتالئمة مع السطح 
ويستخدم التوقع تعبير  .(303)بشكل أفضل التغيرات في األشكال الموجية النتشار على طول السطح من المصدر إلى جهاز االستقبال 

وسائط  وتمثل المركبات المتالئمة مع السطح المرغوبة .رياضي، أو نموذج، لتأثيرات الترشيح األرضية، السعة والطور، كدالة للتردد
وقد تشمل المركبات المتالئمة مع السطح دوال انتقال  .النموذج، ويستخدم استمثال النموذج إليجاد حل للمركبات المتالئمة مع السطح

من السطح تبدي اهتزاز  (301)من خالل كل منطقة  (302)مرشح لكل موقع مصدري، لكل موقع من مواقع أجهزة االستقبال، والنتشار 
 .جانبي
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 براءة اختراع ]12[
 0002378GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44347/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12257/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2007/11/30   61/004,875           
 هيزهو يين:  المخترع] 72[
اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني، :  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  77252، تكساس، هيوستن، 2189. ب.ص
  االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/40 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0055565 A1 (OMERAGIC) 20 March 
2003  
- US 2005/0140373 A1 (LI et al.) 30 June 2005  
- US 2007/0244646 A1 (ZHANG et al.) 18 October 
2007 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

متعددة / طريقة تستخدم للكشف عن شـدخ مكمنـي وطبقات متقاطعـة باستخدام قياسات تباين خواص مقاومية ثالثية المحاور] 54[
 المكونات

وتعريف  reservoir bi-axial anisotropyيتعلق االختراع بطريقة لعكس تباين الخواص ثنائي المحور فـي مكمـن   :الملخص ] 57[
 tri-axialباستخدـام ســجالت حـــث ثالثــي المحــاور  (104)معقـد  cross-beddingاقية متقاطعــة طب/fractureنظام شــدخ 

induction logs  وبيانات سجل مسحsurvey/ صورimages  لحفرة بئرwellbore.  ويُـكشـَـف عن طريقة انعكاسinversion 
method ها بواسطة أدوات حث ثالثي المحاور يمكنها استخدام جميع المكونات التسعة التي يمكن قياسtri-axial induction tools 

وانحراف حفرة البئر، لتفسير استجابة الحث ثالثي المحاور في تكوين متباين الخواص  azimuth، باإلضافة إلى بيانات سمت (101)
وتزود صيغة رياضية تربط موتر  .)اطعةأو مستوي الطباقية المتق(عشوائي تبعاً لمستوي الطباقية ومستوي الشدخ غير المتعامدين 

الطباقية /استناداً لألداة مع موتر الموصلية في مستوي مرجعي مرتبط مع مستويات الشدوخ conductivity tensorالموصلية 
المتقاطعة، الطباقية /للحصول على مكونات موترات الموصلية في نظام إحداثيات الشدخ (103)ويتم عكس هذه المعادلة  .(102)المتقاطعة 

 .الطباقية المتقاطعة واألداة/مع زوايا الميل والسمت لكل من مستويات الشدوخ
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 براءة اختراع ]12[
 0002379GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44283/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12561/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2007/12/28     966081        
. ريكس إي -2 جاياراتن،. كوموديني سي -1:  المخترعون] 72[

 كينج يانج -4 مارتين،. جويل ال -3 موراي،
شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي، سيكس :  مالك البراءة] 73[

، ذى وودالندز ، 77380درايف، ذى وودالندز ،تكساس، بينيس 
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 4/6592, 10/00 

 :المراجع ] 56[
- Cano Sierra Jesus et al.: "Formation of 
Dinuclear Titanium And Zirconium Complexes 
By Olefin Metathesis--Catalytic  Preparation of 
Organometallic Catalyst Systems 04 August 2003 

 
 

 
 سجا محمد الحسن: الفاحص 

 تراكيب حفازات متالوسينية مرتبطة بشكل دقيق ومنتجاتها البوليمرية] 54[
ويزود االختراع كذلك طرقاً  .تستخدم مركبات متالوسينية ثنائية النواة جديدةيزود االختراع الراهن تراكيب حفاز بلمرة    :الملخص ] 57[

بلمرة تعد لتشكيل هذه المركبات المتالوسينية ثنائية النواة الجديدة والستخدام هذه المركبات في التراكيب الحفازية المستخدمة في عمليتي ال
 .والبلمرة اإلسهامية لألولفينات
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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.

157نشرة براءات االختراع20
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 0002379GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44283/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12561/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2007/12/28     966081        
. ريكس إي -2 جاياراتن،. كوموديني سي -1:  المخترعون] 72[

 كينج يانج -4 مارتين،. جويل ال -3 موراي،
شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي، سيكس :  مالك البراءة] 73[

، ذى وودالندز ، 77380درايف، ذى وودالندز ،تكساس، بينيس 
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 4/6592, 10/00 

 :المراجع ] 56[
- Cano Sierra Jesus et al.: "Formation of 
Dinuclear Titanium And Zirconium Complexes 
By Olefin Metathesis--Catalytic  Preparation of 
Organometallic Catalyst Systems 04 August 2003 

 
 

 
 سجا محمد الحسن: الفاحص 

 تراكيب حفازات متالوسينية مرتبطة بشكل دقيق ومنتجاتها البوليمرية] 54[
ويزود االختراع كذلك طرقاً  .تستخدم مركبات متالوسينية ثنائية النواة جديدةيزود االختراع الراهن تراكيب حفاز بلمرة    :الملخص ] 57[

بلمرة تعد لتشكيل هذه المركبات المتالوسينية ثنائية النواة الجديدة والستخدام هذه المركبات في التراكيب الحفازية المستخدمة في عمليتي ال
 .والبلمرة اإلسهامية لألولفينات
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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[
 0002380GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44348/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12427/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/12/19     61/008,182            
جينجوان  -3 بينجيوم جيو، -2 هيزهو يين، -1:  المخترعون] 72[

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

الواليات المتحدة ، 77252تكساس ، هيوستن، 2189. ب.ص
 االمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 5/12 

  :المراجع ] 56[
- US 2006/0131496 A1 (FITZGERALD) 22 June 
2006  
- US 2006/0208184 A1 (GUO) 21 September 2006 

 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 ألشعة غامانموذج استجابة أداة ] 54[
باستخدام تقنية مختلطة تحليلية  (GR)يتعلق االختراع الراهن بنظم وطرق تزود نمذجة أو محاكاة أداة ألشعة غاما  :الملخص ] 57[

تزود معلومات أشعة غاما محاكاة على صورة دالة فقط لجسيمات أشعة  GR تستخدم تجسيدات تقنية محاكاة ألداة  .وعددية كما هو مبين
لتحديد جسيمات غاما التي قد تصل  discretization function تستخدم التجسيدات دالة تقطع  .اصلة إلى الكاشف دون تشتتغاما الو

  أو استطارة (لمجـال بحث دون تشتت  unit volume )أو وحدة حجم(مـن كل مصدر حجم وحـدي  point detector كاشفاً نقطياً 
scattering). دالة التقطع المذكورة سابقاً بالنسبة إلى مجموعة كاشفات نقطية، حيث يُختار العدد الخاص  تستـخدم التجسيدات كذلك

قد تُطبق  .خاص، مثل كاشف خطي أو تشكيلة كاشف حجمي GRوتشكيلة الكاشفات النقطية لمحاكاة دقيقة نسبياً لنتائج تشكيلة كاشف 
، مسهلةً personal computersنحو واسع، مثل كمبيوترات شخصية  التجسيدات باستخدام منصات كمبيوترية غير مكلفة متوفرة على

 .(GR)بذلك محاكاة عملية اقتصادية ألداة ألشعة غاما 
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 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44010/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/3019/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/11/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2002/07/17      10/196550   
 ،ديفيد اتش بورنس -2 ،سكوت ايه كوفيلد -1:  المخترعون] 72[
 ريجافان فايدياناثان  -3
، ن فيليبس كيميكال كومبنى ال بىشيفرو : مالك البراءة] 73[

، 77380درايف، ذى وودالندز، تكساس،  سيكس بينس 10001
 الواليات المتحدة االمريكية 

 أحمد نجدت بازارباشى:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 6/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 0053306 A (PHILLIPS PETROLEUM CO , 
 BURNS DAVID H (US); HOTTOVY JOHN D 
(US) ; KUFEL) 14 September 2000  
- US 5533437 A (HOWARD LEE J et al.) 09 July 
1996  
- EP 0586244 A (BOC GROUP INC) 09 March 
1994 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 طريقة إعادة تدوير مباشرة للتجزئة بإستعمال عمود دوار] 54[
عملية وجهاز إلمرار متدفق  بلمرة ، مشتملة علي بوليمر صلب ، مونومير غير متفاعل ، مخفف و كميات ضئيلة من  :الملخص  ]57[

الملوثات ، إلي وميض ضغط عالي حيث أن غالبية المكونات المائعة تومض و حيث أن التيار منزلق   مشتمال علي مخفف وكميات ضئيلة 
يعرض التيار منزلق   إلي فصل األوليفين لكي يحصل علي تيار خالي فعليا  .م  المكونات المائعة الوامضة من المونومير المنفصلة من حج

الحجم للمكونات الوامضة المائعة يعاد تدويره مباشرة ثانية إلي نطاق البلمرة  .من األوليفين إلعادة التدوير إلي نطاق حفاز إلعداد الطفلة 
يتم إمرار البوليمر و المائع  .لرغم من أن المعالجة أو الفصل للملوثات األخري يمكن إجراؤها إختياريا بدون فصل مكلف لألوليفين ، با

 .المطوق إلي نطاق وميض منخفض الضغط حيث تومض الموائع ، وتكبس و ترتبط عن طريق الوميض من تانك وميض عالي الضغط 
 فإنه يتم حفظ و تبريد الموائع الناتجة قبل إعادة التدوير إلي أدني حد حيث أن الحجم للموائع يتم فصله في الوميض عالي الضغط ،
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 براءة اختراع ]12[
 0002381GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44010/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/3019/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/11/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2002/07/17      10/196550   
 ،ديفيد اتش بورنس -2 ،سكوت ايه كوفيلد -1:  المخترعون] 72[
 ريجافان فايدياناثان  -3
، ن فيليبس كيميكال كومبنى ال بىشيفرو : مالك البراءة] 73[

، 77380درايف، ذى وودالندز، تكساس،  سيكس بينس 10001
 الواليات المتحدة االمريكية 

 أحمد نجدت بازارباشى:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 6/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 0053306 A (PHILLIPS PETROLEUM CO , 
 BURNS DAVID H (US); HOTTOVY JOHN D 
(US) ; KUFEL) 14 September 2000  
- US 5533437 A (HOWARD LEE J et al.) 09 July 
1996  
- EP 0586244 A (BOC GROUP INC) 09 March 
1994 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 طريقة إعادة تدوير مباشرة للتجزئة بإستعمال عمود دوار] 54[
عملية وجهاز إلمرار متدفق  بلمرة ، مشتملة علي بوليمر صلب ، مونومير غير متفاعل ، مخفف و كميات ضئيلة من  :الملخص  ]57[

الملوثات ، إلي وميض ضغط عالي حيث أن غالبية المكونات المائعة تومض و حيث أن التيار منزلق   مشتمال علي مخفف وكميات ضئيلة 
يعرض التيار منزلق   إلي فصل األوليفين لكي يحصل علي تيار خالي فعليا  .م  المكونات المائعة الوامضة من المونومير المنفصلة من حج

الحجم للمكونات الوامضة المائعة يعاد تدويره مباشرة ثانية إلي نطاق البلمرة  .من األوليفين إلعادة التدوير إلي نطاق حفاز إلعداد الطفلة 
يتم إمرار البوليمر و المائع  .لرغم من أن المعالجة أو الفصل للملوثات األخري يمكن إجراؤها إختياريا بدون فصل مكلف لألوليفين ، با

 .المطوق إلي نطاق وميض منخفض الضغط حيث تومض الموائع ، وتكبس و ترتبط عن طريق الوميض من تانك وميض عالي الضغط 
 فإنه يتم حفظ و تبريد الموائع الناتجة قبل إعادة التدوير إلي أدني حد حيث أن الحجم للموائع يتم فصله في الوميض عالي الضغط ،
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نشرة براءات االختراع 20 160

 

 براءة اختراع ]12[
 0002382GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 41742/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4516/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2004/04/05       60/560.076       
      ،يلونج دانيل د -2 ،ديريك .تورنر اس -1:  المخترعون] 72[
         ،شوي سيوك كي - 5فاثيري بول ار، -4 ،ماركوس دانيل -3
 جولدبلوم آدم  -7 ،جينوف دانيل -6
جيتواي بوليفارد، ساوث  901، ثيرافانس إنك:   مالك البراءة ]73[

 الواليات  المتحدة االمريكية، 94080 سان فرانسيسكو
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 451/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/057688 A (PFIZER 
PHARMACEUTICALS INC; UCHIDA, 
CHIKARA; MIHARA, SACHIKO; MORITA, ) 
17 July 2003  

 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 HT4-5كربوكساميد جديدة مقاومة لمستقبل  -مركبات كينولين ] 54[
و يتعلق االختراع ايضا بتركيبات   HT4-5كربوكساميد جديدة مقاومة لمستقبل  –يتعلق هذا االختراع بمركبات كينولين    :الملخص ] 57[

و بعمليات ووسائط مفيدة   HT4-5 صيدلية تتضمن هذه المركبات و بطرق الستخدام هذه المركبات لعالج امراض مرتبطة بنشاط مستقبل
 .في تحضير هذه المركبات

 
      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[
 0002383GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44023/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6466/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا                2005/06/22    102005029317.4  
 توتز هانو :  المخترع] 72[
،  252يوبولدستراسه ، لليندي اكتنجسلشافت : مالك البراءة] 73[

 ألمانيا ميونخ، 80807
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23C 7/02; F23D 14/76 

 :المراجع ] 56[
- US 4614159 A (SUGIURA SABURO ]JP[ et al.) 
30 September 1986  
- DE 10332860 A1 (LINDE AG ]DE[) 10 February 
 2005  

 
 سجا محمد الحسن: الفاحص 

 جهاز لتقديم اضافة مواد الى داخل حيز التفاعل] 54[
يشتمل هذا الجهاز على انبوب  ,او سوائل الى حيز تفاعل ساخن /او اضافة غازات و /االختراع بجهاز لخلط ويتعلق    :الملخص ] 57[

يتم احاطة االنبوب المعدني بعازل حراري مصنوع من مادة مقاومة للصهر للتمكين من .معدني وال يكون مزودا بوسائل تبريد بالماء
 .يز التفاعلاستخدام الجهاز حتى في درجات حرارة عالية لح

 
      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002383GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44023/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6466/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا                2005/06/22    102005029317.4  
 توتز هانو :  المخترع] 72[
،  252يوبولدستراسه ، لليندي اكتنجسلشافت : مالك البراءة] 73[

 ألمانيا ميونخ، 80807
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23C 7/02; F23D 14/76 

 :المراجع ] 56[
- US 4614159 A (SUGIURA SABURO ]JP[ et al.) 
30 September 1986  
- DE 10332860 A1 (LINDE AG ]DE[) 10 February 
 2005  

 
 سجا محمد الحسن: الفاحص 

 جهاز لتقديم اضافة مواد الى داخل حيز التفاعل] 54[
يشتمل هذا الجهاز على انبوب  ,او سوائل الى حيز تفاعل ساخن /او اضافة غازات و /االختراع بجهاز لخلط ويتعلق    :الملخص ] 57[

يتم احاطة االنبوب المعدني بعازل حراري مصنوع من مادة مقاومة للصهر للتمكين من .معدني وال يكون مزودا بوسائل تبريد بالماء
 .يز التفاعلاستخدام الجهاز حتى في درجات حرارة عالية لح

 
      12 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 162

 

 براءة اختراع ]12[
 0002384GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43979/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9656/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2006/12/21   06026566.7          
 سليمان اللحيدان -2 ،هاشمى. سيد أ  -1:  المخترعون] 72[
 لصناعات األساسيةالشركة السعودية ل:  مالك البراءة] 73[
المملكة العربية ، الرياض ،11422الرياض  5101ب . ص "سابك"

 السعودية
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C51/265 ; B01J31/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 0230862 A1 (THE QUEEN'S UNIVERSITY 
OF BELFAST) 18 April 2002  
- DE 19901524 A1 (KEIM, Wilhelm, et al.) 20 July 
2000  
- US 20060004224 A1 (COLBORN, Robert Edgar, 
et al.) 05 January 2006 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية تحضير حمض كربوكسيليك متعدد أروماتى عن طريق أكسدة طور سائل] 54[
مستبدل  االختراع يتعلق بعملية تحضير حمض كربوكسيليك متعدد اروماتى عن طريق أكسدة طور سائل لمركب أروماتي   :الملخص ] 57[

، العملية تشمل خطوة اتصال مركب أروماتي مع مادة مؤكسدة في حضور حمض عضوي مذيب وعامل حفاز معدني ومادة مثيرة في نطاق 
مميزا هذه العملية تشمل تغير عالي بدون .تشمل كاتيون عضوي وأنيون هالوجيني 01التفاعل ، حيث أن المادة المثيرة تكون سائل متأين 

ليس بالضرورة في العملية استخدام  . )معزز(كل خطيرة بالرغم من تخصيص مركبات محتوية على الهالوجين كعامل مثير مشاكل وجود تآ
 مادة مقاومة للتآكل أو مبطنات في أجهزة العملية ؛ وبذلك يتم توفير في النفقات أو االستثمار و تكاليف الصيانة و زيادة الموثوقية في

 .زيلين-ية في االختراع تكون مناسبة بنحو خاصة إلنتاج حمض تيرفثاليك من بارالعمل05 .الوحدة الصناعية 
 

      16 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002385GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44688/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10163/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
ريكو  -3 ،يانجفوكانج  -2 ،لوبيز. عمر دي  -1:  المخترعون] 72[

 ،جاسون جودريتش -5 ،الورينت. اس تي . دينيس ار  -4 ،الفوي
كارول  -8 ،هامان. الورينس جي  -7 ،مينويل. نيكوالس ايه  -6

الين  -11 ،جود. اندرو سي  -10 ،النجلي. ديفيد ار  -9 ،باشاند
. فان ان  -14 ،ديون. دانيل اتش  -13 ،ماكونين بيليما -12 ،مارتيل
 -17 ،روديجير. ادوارد اتش   -16 ،جان وانج -15 ،نجوين

، كلينت ايه  -19 ،جيفري لي رومين -18 ،سنيدير. الورينس  بي 
 جيمس 

 206مايرز سكويب كومبانى ، روت  -بريستول :  مالك البراءة] 73[
 ،4000-08543نيوجرسي ، وفينس لين رود برينسيتون واند بر

 الواليات المتحدة االمريكية
 أحمد نجدت بازارباشى: وكيل ال] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A61K 31/00; C07D 403/14, 401/14; A61P 
31/12 

 :المراجع ] 56[
- W02004005264 A2 (AXXIMA 
PHARMACEUTICALSAO) 15 January 2004  
- W02006133326AI(BRISTOL-MYERS SQUrsB 
COMPANY) 14 December 2006  
- Schubert, Hermann et al., Diimidazole. III 
Synthese vou aromatisch ti 4'(5')·Dlilllidazolen, 
Journal Itlr praktiscbe Chemic. 1963 

 
 

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 مثبطات االلتهاب الكبدى فيرس سى] 54[
الطرق لعالج عدوى فيروس االلتهاب الكبدى ويكشف النقاب عن يتعلق هذا االختراع الحالى بالمركبات والتركيبات و    :الملخص ] 57[

 التركيبات الصيدالنية التى تحتوى على المركبات والطرق المستخدمة فى عالج عدوى االلتهاب الكبد
 

     16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002385GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44688/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10163/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
ريكو  -3 ،يانجفوكانج  -2 ،لوبيز. عمر دي  -1:  المخترعون] 72[

 ،جاسون جودريتش -5 ،الورينت. اس تي . دينيس ار  -4 ،الفوي
كارول  -8 ،هامان. الورينس جي  -7 ،مينويل. نيكوالس ايه  -6

الين  -11 ،جود. اندرو سي  -10 ،النجلي. ديفيد ار  -9 ،باشاند
. فان ان  -14 ،ديون. دانيل اتش  -13 ،ماكونين بيليما -12 ،مارتيل
 -17 ،روديجير. ادوارد اتش   -16 ،جان وانج -15 ،نجوين

، كلينت ايه  -19 ،جيفري لي رومين -18 ،سنيدير. الورينس  بي 
 جيمس 

 206مايرز سكويب كومبانى ، روت  -بريستول :  مالك البراءة] 73[
 ،4000-08543نيوجرسي ، وفينس لين رود برينسيتون واند بر

 الواليات المتحدة االمريكية
 أحمد نجدت بازارباشى: وكيل ال] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: A61K 31/00; C07D 403/14, 401/14; A61P 
31/12 

 :المراجع ] 56[
- W02004005264 A2 (AXXIMA 
PHARMACEUTICALSAO) 15 January 2004  
- W02006133326AI(BRISTOL-MYERS SQUrsB 
COMPANY) 14 December 2006  
- Schubert, Hermann et al., Diimidazole. III 
Synthese vou aromatisch ti 4'(5')·Dlilllidazolen, 
Journal Itlr praktiscbe Chemic. 1963 

 
 

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 مثبطات االلتهاب الكبدى فيرس سى] 54[
الطرق لعالج عدوى فيروس االلتهاب الكبدى ويكشف النقاب عن يتعلق هذا االختراع الحالى بالمركبات والتركيبات و    :الملخص ] 57[

 التركيبات الصيدالنية التى تحتوى على المركبات والطرق المستخدمة فى عالج عدوى االلتهاب الكبد
 

     16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002387GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44292/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12599/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا              2008/01/04           800056             
 هوجيز فرانكويس، -2 ماريون ماري كلير، -1:  المخترعون] 72[
 روي أوبيرجير ماجالي -3
 -أفينيو دي بويس 4أند  1أي إف بي ،  -1:  مالكو البراءة] 73[

ايني  -2 فرنسا،، مالمايسون سيديكس -رويل 92852بريو ، 
 إيطاليا  –روما  00144 – 1، بيزالي إنريكو ماتيي . أيه.بي.إس

 بي. ام. تي. سابا و شركاهم  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/75; C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 20071112314 A (WISCONSIN ALUMNI 
RES FOOND ]OS[; II I CORTRIGHT RANDY D 
]OS[; DUMESIC JAMES) 04 October 2007  
- WO 20071131082 A (SYNTROLEUM CORP 
]US[; AGEE KENNETH L I ] ]US[; ESPINOZA 
RAFAEL ]US[) 15 November 2007 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 الجزئى للماء فى منطقة التفاعلبالتحكم فى الضغط  FISCHER-TROPSCHعملية مطورة من تصنيع ] 54[
موضوع األختراع هو عملية تصنيع للهيدروكربون قائم على تصنيع مخزون نوع غاز بحيث الغاز المصنع المشار اليه    :الملخص ] 57[

وبحيث الضغط الجزئى للماء يتحكم به للحفاظ FISCHER-TROPSCH يأتى فى األتصال مع محفز فى المفاعل تحت ظروف تصنيع  
هو حرارة التفاعل  Tحيث  ppH2Olimit=exp(-7751/dp.T).Ps(T) :المعرفة بالصيغة ppH2O-limit عليه تحت قيمة حرجة 

هو ضغط بخار الماء  BJH ،Ps(T) )طريقة(ألتفاظ النيتروچين -هو متوسط قطر مسام المحفز بالنانومتر، محدد بأمتزاز dpفى كلفن، 
 .، بالبارTالمشبع عند الحرارة 

 
      13 :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[
 0002386GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44685/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11091/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2007/06/21      60945470           
 الدنمارك                   2007/12/21   2007000564       

سايمون فيلدبايك  -2 جاكوب فيلدينج، -1:  المخترعون] 72[
 نيلسين

، دى كيه 55اندستريباركين أس، /ليو فارما أيه:  مالك البراءة] 73[
 دنماركالبوليروب،  2750-
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/61, 413/12, 417/12; A61K 
31/44, 31/4427, 25/00, 29/00, 31/00, 35/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0943613 A (KYOWA HAKKO KOGYO KK 
]JP[ ) 22 September 1999  
- WO 2006/135828 A (MEMORY 
PHARMACEUTICALS  CORP ]US[ ; 
HOFFMANN LA ROCHE ]CH[ ; TALAMAS 
FRAN) 21 December 2006  
- WO 95/20578 A (RHONE POULENC RORER 
LTD  ]GB[ ; FENTON GARRY ]GB[ ; 
PALFREYMAN IMALCOLM NO)  03 August 
1995 

 السليمأبرار : الفاحص 
 المستبدل مفيد فى العالج Acetophenonesاألسيتوفين ] 54[
  Iيتعلق اإلختراع الحالى بمركب وفقاً للصيغة    :الملخص ] 57[

 
أو  -CH–مستقلة وكل منهم يمثل   X5و  X3,X4، أو  Nأو  -CH–تكون مستقلة وكل منهم يمثل  X5 و   X1,X2,X3,X4حيث أن 

N و ،X1  وX2  منهما يمثل  مستقلة وكل C  حلقة أروماتية ،  -6ومن جزء من إضافة R1  ،تمثل هيدروجين ، الكيل ، الكنيل ، الكينيل
-CH2-مستقلة تمثل هيدروجين ،   R3و  R2 هالو الكيل ، هيدروكسى الكيل ، أو الكيل كاربونيل ، وكل من ذلك تم إستبدالهم إختيارياً ، 

C(O)NR-R'  ، الكنيل، سيكلو الكنيل ، الكينيل ، هالو الكيل ، هيدروكسى الكيل ، هيترو سيكلو الكنيل ، الكيل أريل ، الكيل ، سيكلو الكيل
تمثل   R11، أريل الكيل ، الكيل الكوكسي كاربونيل ، الكيل كاربونيل اوكسى ، أو الكوكسى الكيل ، كل من ذلك يتم إستبدالهم إختيارياً ، 

 أوكسيدات، إنانتيوميرز  – N تشتمل على  N أو  -CH–تمثل  X1-X5، أو الكيل أمينو ،  هيدروجين، هالوجين ، سيانو ، امينو
enantiomers  و دياستيريوميرزdiastereomers  وأمالحها المقبولة صيدلياً ، هيدرات ، أو سولفات ، solvates  يتعلق  .لذلك

لإلستخدام فى العالج ، التركيبات الصيدالنية تتضمن المركبات اإلختراع بعمليات لتحضير المركبات المذكورة ، المركبات المذكورة 
المذكورة، لطرق عالج األمراض ، على سبيل المثال األمراض الجلدية ، مع المركبات المذكورة ، ويتم إستخدام المركبات المذكورة فى 

 .صناعة األدوية
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 براءة اختراع ]12[
 0002387GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44292/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12599/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا              2008/01/04           800056             
 هوجيز فرانكويس، -2 ماريون ماري كلير، -1:  المخترعون] 72[
 روي أوبيرجير ماجالي -3
 -أفينيو دي بويس 4أند  1أي إف بي ،  -1:  مالكو البراءة] 73[

ايني  -2 فرنسا،، مالمايسون سيديكس -رويل 92852بريو ، 
 إيطاليا  –روما  00144 – 1، بيزالي إنريكو ماتيي . أيه.بي.إس

 بي. ام. تي. سابا و شركاهم  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/75; C10G 2/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 20071112314 A (WISCONSIN ALUMNI 
RES FOOND ]OS[; II I CORTRIGHT RANDY D 
]OS[; DUMESIC JAMES) 04 October 2007  
- WO 20071131082 A (SYNTROLEUM CORP 
]US[; AGEE KENNETH L I ] ]US[; ESPINOZA 
RAFAEL ]US[) 15 November 2007 

 
 عبد هللا الخطيب: الفاحص 

 الجزئى للماء فى منطقة التفاعلبالتحكم فى الضغط  FISCHER-TROPSCHعملية مطورة من تصنيع ] 54[
موضوع األختراع هو عملية تصنيع للهيدروكربون قائم على تصنيع مخزون نوع غاز بحيث الغاز المصنع المشار اليه    :الملخص ] 57[

وبحيث الضغط الجزئى للماء يتحكم به للحفاظ FISCHER-TROPSCH يأتى فى األتصال مع محفز فى المفاعل تحت ظروف تصنيع  
هو حرارة التفاعل  Tحيث  ppH2Olimit=exp(-7751/dp.T).Ps(T) :المعرفة بالصيغة ppH2O-limit عليه تحت قيمة حرجة 

هو ضغط بخار الماء  BJH ،Ps(T) )طريقة(ألتفاظ النيتروچين -هو متوسط قطر مسام المحفز بالنانومتر، محدد بأمتزاز dpفى كلفن، 
 .، بالبارTالمشبع عند الحرارة 

 
      13 :الحماية  عناصر عدد
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 براءة اختراع ]12[
 0002388GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 13/44702: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

  27/05/2013 :تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14368/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2008/09/30         61194762        
 زهانج ، ويجيانج -2 شاو ، روبيرت اس، -1:  المخترعون] 72[
جيتواي بوليفارد ، ساوث  901ثيرافانس إنك، :  مالك البراءة] 73[

 االمريكية الواليات المتحدة، 94080سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا 
 
 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 233/70; A61K 31/415; A61P 9/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/133896 A2 (THERAVANCE INC 
]US[;  ALLEGRETTI PAUL ]US[ ; CHOI SEOK-
KI ]US[ ; GENDRON) 06 November 2008  
- US 5444081 A (GLEASON JOHN G]US[ et al.) 
22 August 1995  
- US 2004/04B911 A1 (REITZ DAVID B ]US[ et  
al.) 11 March 2004 

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 يل ميثيل باى فينيل حمض كربوكسيليك-1-شكل بلورى من ألكوكسى إميدازول] 54[
ميثيل بينتانويل -4-ميركابتو-2-(S )[-5-إيثيل-4-إيثوكسى-2}-‘4يزود قاعدة حرة بلورية من  األختراع :الملخص ] 57[

هذا األختراع أيضاً يزود تركيبات صيدالنية متضمنة  .حمض كربوكسيليك-2-فلورو باى فينيل-‘3-{يل ميثيل-1-إيميدازول]ميثيل(أمينو
 .وطرق من إستخدام المركب البلورى لعالج أمراض مثل إرتفاع ضغط الدم المركب البلورى، عمليات ووسطاء لتحضير المركب البلورى،

 
 6: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002389GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43948/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4899/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2004/03/30           60/557.535       
 السعودية                         2005/03/28           4484      

  ،كولكارني. فيثاالناند آر -2 ،ستيفن مونك -1:  المخترعون] 72[
-فانج -6 ،يونج لو -5 ،روبرت هيت -4 ،فراسر بيكرزجيل. آي -3

-جين -9 ،كريستوف كولنر -8 ،فينس اموسكاتو -7 ،تينج تشيو
 جون بيشوب  -11 ،اشيم جيسر -10 ،مارك جومز

النسداون  40، .ميلينيوم فارماسوتيكالز، انك:  مالك البراءة] 73[
الواليات المتحدة ،  ماساتشوستس، 02139 ،كامبريج ،ستريت

 االمريكية
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07F 5/02 

 :المراجع ] 56[
- US 4525309 A (WASHINGTON STATE 
UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION INC) 
25 June 1985  
- US 6699835 B2 (MILLENNIUM 
PHARMACEUTICALS INC et al.) 02 March 
2004 

 
 
 
 

 عبدهللا المالكيإبراهيم : الفاحص 
 تخليق مركبات من إسترات وأحماض البورونيك] 54[
ويوفـر  .boronic ester and acid compounds يتعلق االختراع بتخليق مركبات من إسترات وأحماض البورونيك  :الملخص ] 57[

ت من إسـترات وأحمـاض البـورونيـك االختـراع على وجه الخصوص عمليات تخليق ُمحسـنة تـُجرى على نطاق واسـع إلنتـاج مركبـا
boronic ester and acid compounds بما في ذلك ُمثبِّط الجسم البروتيني من حمض ببتيد البورونيك ،peptide boronic acid 

 proteasome inhibitor  الذي هو عبارة عن بورتيزوميب.bortezomib 
 

      31 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002390GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43893/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8136/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا             2006/04/13           0607494.2        
 جراهام رونالد إيستهام  -2 ،نيل تينديل -1:  المخترعون] 72[
كوينز  ،ناشونال يو كيه  ليمتدلوسايت انتر:  مالك البراءة] 73[
، بيبي  3  14أو أس ، ساوثهامبتون ،كوينز تيراس 17-15، يتج

 بريطانيا، هامبشيار
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 51/14, 67/38; C07F 15/00 

 :المراجع ] 56[
- Bellabarba Rmet Al: Synthesis, X-Raycharacterisation 
And Reactions Of A Tri Gonal Planar Palladium(O) 
Carbonyl Complex, (Tbpx)Pdco Chemical Communications, 
No. 15, 7 August 2003  
- Clegg W Et Al: Synthesis And Reactivity Of Palladium 
Hydrido-Solvento Complexes, Including A Key Intermediate 
In The Catalytic Methoxycarbonylation Of Ethene To 
Methylpropanoate Journal Of The Chemical Society, Dalton 
Transactions, No. 17, 7 September 2002  
- Edelbach B L Et Al: Catalytic Hydrogenolysis Of 
Biphenylene With Platinum, Palladium, And 
Nickelphosphine Complexes Organometallics, Vol. 17, No. 
22, 1998 Kim B-G Et Al: Synthesis And Theoretical Study 
Of Palladium (Ii) Complexes With Aminophosphines As 7-
Membered Chelate Rings Bulletin Of The Korean Chemical 
Society, Vol. 18, No. 11, 1997 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 معقدات فلزيه] 54[
تمثل فلز من  M، حيث MLnXmيتناول االختراع معقدات فلزية وتحضيرها، على وجه الخصوص المعقد الفلزي    :الملخص ] 57[

تمثل رقًما يساوي أو يقل عن رقم  N .أو كربوكسيالت -CO32أو  -NO3أو  -HCO3تمثل هاليد أو  X، و10أو  9أو  8المجموعة 
أو  (I)عبارة عن فوسفين ثنائي السن له الصيغة  Lقد يكون المركب الترابطي  .حالة أكسدة الفلز ، وتعادل2أو  1تمثل  mتنسيق الفلز، و

(II)  أو(III)  أو(IV)تتضمن عملية اإلنتاج تفاعل مركب أمين للفلز  .، كما هو مشار إليه في هذه الوثيقةM  مع مركب معقد، يفضل أن
 .يكون فوسفين

 
 1: األشكال عدد      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002391GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44002/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11663/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/09/07          11/851,532       
     الوك دويفيدي، -2 لوريتز،. ايفيس دي -1:  المخترعون] 72[
 دارين شوف -3
براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 بريطانيةالجزر العذراء ، تورتوال، رود تاون،  كرايجموير تشامبرز
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 33/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6505684 B2 (RAYSSIGUIER et al.) 14 
January 2003  
- US 6523613 B2 (RAYSSIGUIER et al.) 25 
February 2003  
- US 6502640 B2 (RAYSSIGUIER et al.) 07 
January 2003 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أنظمة صمام هيدروليكي أسفل الحفرة] 54[
يشتمل مشغل هيدروليكي موصل بين أداة أسفل الحفرة  .يتعلق االختراع الحالي بأنظمة صمام هيدروليكي أسفل الحفرة   :الملخص ] 57[

الحفرة من خالل سلسلة تشغيل على قسم صمام مكوكي له منفذ دخول في اتصال مع خط التحكم وخط تحكم هيدروليكي لتشغيل األداة أسفل 
الهيدروليكي، ومنفذ وظيفي أول ومنفذ وظيفي ثان، ومكون قابل للحركة بين مواضع توفر اتصال مائع بين منفذ الدخول والمنفذ الوظيفي 

جهة في اتصال مائعي مع خط التحكم الهيدروليكي وفي توصيل تشغيل مع األول ومنفذ الدخول والمنفذ الوظيفي الثاني؛ وتجميعة مو
المكوك، والتجميعة الموجهة قابلة للحركة في استجابة إلى دورة تشغيل مشتملة على التأثير بضغط من خط التحكم الهيدروليكي وتنفيس 

 .الضغط للخارج
 

 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002391GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44002/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11663/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/09/07          11/851,532       
     الوك دويفيدي، -2 لوريتز،. ايفيس دي -1:  المخترعون] 72[
 دارين شوف -3
براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 بريطانيةالجزر العذراء ، تورتوال، رود تاون،  كرايجموير تشامبرز
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 33/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6505684 B2 (RAYSSIGUIER et al.) 14 
January 2003  
- US 6523613 B2 (RAYSSIGUIER et al.) 25 
February 2003  
- US 6502640 B2 (RAYSSIGUIER et al.) 07 
January 2003 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أنظمة صمام هيدروليكي أسفل الحفرة] 54[
يشتمل مشغل هيدروليكي موصل بين أداة أسفل الحفرة  .يتعلق االختراع الحالي بأنظمة صمام هيدروليكي أسفل الحفرة   :الملخص ] 57[

الحفرة من خالل سلسلة تشغيل على قسم صمام مكوكي له منفذ دخول في اتصال مع خط التحكم وخط تحكم هيدروليكي لتشغيل األداة أسفل 
الهيدروليكي، ومنفذ وظيفي أول ومنفذ وظيفي ثان، ومكون قابل للحركة بين مواضع توفر اتصال مائع بين منفذ الدخول والمنفذ الوظيفي 

جهة في اتصال مائعي مع خط التحكم الهيدروليكي وفي توصيل تشغيل مع األول ومنفذ الدخول والمنفذ الوظيفي الثاني؛ وتجميعة مو
المكوك، والتجميعة الموجهة قابلة للحركة في استجابة إلى دورة تشغيل مشتملة على التأثير بضغط من خط التحكم الهيدروليكي وتنفيس 

 .الضغط للخارج
 

 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 170

 

 براءة اختراع ]12[
 0002392GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43901/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6695/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2005/08/03        11/196,033         
       ،مايكل اربانكيك -2 ،اندرزج روكيكي -1:  المخترعون] 72[
 فالديمير فرايدمان  -3
 ويست هيل 1600، .كيمي ، انك -سود :   مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية 40210 ، كنتيوكي، لويسفيل، ، ستريت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبرهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 23/26, 21/06, 35/00; C07C 5/333, 
11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2300971 A (ROBERTS ROBERT M et al.)  
03 November 1942  
- WO 95/23123 A (LUMMUS CREST INC ]US[)  
31 August 1995  
- US 2184 235 A (GROLL HERBERT P A ETAU 
H) 19 December 1939  
- US 3223 43 A (MACFARLANE ALISTAIR C)  
14 December 1965  
- US 3363023 A (JOHN MOOI et al.) 09 January 
1968  
- US 2002/198428 Al (IEZZI RODOLFO ]IT[ et 
al.) 26 December 2002  
- WO 2006/124145 A (SUD CHEMIE INC ]US[; 
ROKICKI ANDRZEJ ]US[; FRIDMAN 
VLADIMIR ]US[; URBA) 23 November 2006 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 عملية نزع هيدروجين محسنة] 54[
من هيدروكربونات تتسم بأنها كاظمة للحرارة وغير مؤكسدة، تشتمل  يتعلق االختراع الحالي بعملية نزع هيدروجين  :الملخص ] 57[

العملية على تمرير تيار تغذية بالهيدروكربون من خالل طبقة محفز، حيث تتضمن طبقة المحفز طبقة أولى من محفز، وطبقة ثانية من 
 .تاج الفحم عن المحفز الخاص بالطبقة الثانيةمحفز، حيث يكون للمحفز الخاص بالطبقة األولى نشاط عال ولكن مع قدرة عالية على إن

 كذلك، فإن المحفز الخاص بالطبقة الثانية يكون له نشاط عال ولكن مع قدرة منخفضة على إنتاج الفحم عن المحفز الخاص بالطبقة األولى
 

      20 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002393GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43887/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1285/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/04/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2000/04/12     60/196,351       
 أمريكا              2000/07/21          09/620,980       

 ،والتون. ايان سي -2 ،بروكس. جيمس إي -1:  المخترعون] 72[ 
   ،فاياردالفريدو  -5 ،بيهرمان. لورنس ايه -4 ،مانيش كوثاري -3
      ،وينبو يانج -8 ،فوريك. واليس إي -7 ،ماركل. دانييل سي -6
 جروف . بريندن ام -9
سيرفيسيوس دي بيرفيالجيز الكترونيكوس :  مالك البراءة] 73[

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

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F42B 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5873925 A (NICE) 17 November 1998  
- US 5567906 A (REESE et al.) 22 October 1996  
- US 5544711 A (AITHKEN et al.) 13 August 1996  
- US 5698814 A (PARSONS et al.) 16 December 
1997  
- US 5323684 A (UMPHRIES) 28 June 1994 

 
 
 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مكونات وطرق لالستخدام مع المتفجرات] 54[
وهناك نوع واحد من التداخل  .يوفر االختراع الحالي جهازاً وطريقة لتقليل تداخل ناتج عن حفر وتفعيل وسائل متفجرة    :الملخص ] 57[

وبهدف  .وهو تداخل شحنة لشحنة ، ونوع آخر من التداخل هو تداخل جهة متقدمة بين حبل تفجير ومادة متفجرة ، مثل شحنة مشكلة 
ناتجة خفض تداخل وتقليله ، يوضع حاجز واحد معيق للرجة أو اكثر قرب مادة واحدة متفجرة او اكثر وذلك إلعاقة انتشار وامتداد رجة 

وفي ترتيبة  .وعناصر إعاقة الرجة تحتوي على مادة مسامية منفذة ، مثل سائل مسامي او مادة صلبة مسامية  .عن تفجير المتفجرات 
وفي مظهر آخر ، يمكن توفير مغلف حول واحدة  .أخرى ، يمكن وضع حاجز رجة بين حبل تفجير ومادة متفجرة لتقليل تداخل رجة متقدمة 

 .نات مشكلة بغرض تعزيز االسناد التركيــبي للشحنات المشكلة او اكثر من شح
 

 15: عدد األشكال      44 :الحماية  عدد عناصر
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171نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002393GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43887/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1285/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/04/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2000/04/12     60/196,351       
 أمريكا              2000/07/21          09/620,980       

 ،والتون. ايان سي -2 ،بروكس. جيمس إي -1:  المخترعون] 72[ 
   ،فاياردالفريدو  -5 ،بيهرمان. لورنس ايه -4 ،مانيش كوثاري -3
      ،وينبو يانج -8 ،فوريك. واليس إي -7 ،ماركل. دانييل سي -6
 جروف . بريندن ام -9
سيرفيسيوس دي بيرفيالجيز الكترونيكوس :  مالك البراءة] 73[

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

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F42B 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5873925 A (NICE) 17 November 1998  
- US 5567906 A (REESE et al.) 22 October 1996  
- US 5544711 A (AITHKEN et al.) 13 August 1996  
- US 5698814 A (PARSONS et al.) 16 December 
1997  
- US 5323684 A (UMPHRIES) 28 June 1994 

 
 
 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مكونات وطرق لالستخدام مع المتفجرات] 54[
وهناك نوع واحد من التداخل  .يوفر االختراع الحالي جهازاً وطريقة لتقليل تداخل ناتج عن حفر وتفعيل وسائل متفجرة    :الملخص ] 57[

وبهدف  .وهو تداخل شحنة لشحنة ، ونوع آخر من التداخل هو تداخل جهة متقدمة بين حبل تفجير ومادة متفجرة ، مثل شحنة مشكلة 
ناتجة خفض تداخل وتقليله ، يوضع حاجز واحد معيق للرجة أو اكثر قرب مادة واحدة متفجرة او اكثر وذلك إلعاقة انتشار وامتداد رجة 

وفي ترتيبة  .وعناصر إعاقة الرجة تحتوي على مادة مسامية منفذة ، مثل سائل مسامي او مادة صلبة مسامية  .عن تفجير المتفجرات 
وفي مظهر آخر ، يمكن توفير مغلف حول واحدة  .أخرى ، يمكن وضع حاجز رجة بين حبل تفجير ومادة متفجرة لتقليل تداخل رجة متقدمة 

 .نات مشكلة بغرض تعزيز االسناد التركيــبي للشحنات المشكلة او اكثر من شح
 

 15: عدد األشكال      44 :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 20 172

 

 براءة اختراع ]12[
 0002394GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43922/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2835/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2002/12/06         10/065,983        
 أمريكا               2002/08/12         60/319,426        

                                   ،نيقوالس  جيه  هيتون -1:  المخترعون] 72[
 روبيرت  فريدمان  -2                          

،  شلومبيرجراويلفيلد اسيستنس ليمتد:  مالك البراءة] 73[
 جزر العذراء البريطانية، تورتوال -رود تاون ،كرايجموير تشامبرز

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01R 33/44; G01V 3/32 

 :المراجع ] 56[
- US 5432446 (SCHLUMBERGER) 11 July 1995 
- US 5828214 (WESTERN ATLAS) 27 October 
1998 
- EP 0977057 A3 (SCHLUMBERGER) 13 
November 2002 
- GB 2311864 (WESTERNATLAS) 08 October 
1997 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 المغناطيسي عند أعماق مختلفة للبحثطريقة للكشف عن الهيدروكربونات بمقارنة استجابة الرنين النووي ] 54[
يتعلق االختراع الحالى بطريقة للكشف عن مناطق حاملة للهيدروكربونات فى تكوين مخترق بواسطة حفرة بئر، وتشتمل   :الملخص ] 57[

نووى المغناطيسى من الطريقة على رصد قياسين على األقل بالرنين النووى المغناطيسى، ويتم رصد كل من القياسين على األقل للرنين ال
حجم للبحث عند عمق قطرى مختلف عن حفرة البئر، وتحديد ما إذا كان التكوين يحمل هيدروكربونات بمقارنة القياسين على األقل للرنين 

على رصد ويتعلق االختراع أيضاً بطريقة للكشف عن تغلغل دقائق الخام فى تكوين يحيط بحفرة بئر، وتشتمل الطريقة  .النووى المغناطيسى
قياسين على األقل بالرنين النووى المغناطيسى، ويتم رصد كل من القياسين على األقل للرنين النووى المغناطيسى من حجم للبحث عند 
عمق قطرى مختلف عن حفرة البئر، وتحديد ما إذا كان يتم حدوث تغلغل لدقائق الخام بمقارنة القياسين على األقل للرنين النووى 

 .المغناطيسى
 

 11: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002395GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43944/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/4097/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/12/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2005/12/16        03028848.4        
 -انتجي بروك . د -2 ،جيرجن ديميتر -1:  المخترعون] 72[

جيرجين  -5 ،مارتين لونينج-جان -4 ،أوليفر سوتجي -3 ،شيفلير
 جاد كوري  -6 ،دينينجر

 –قولدين  أس تي ار 2ام بي اتش، نيكوميد جي : مالك البراءة] 73[
 ، ألمانيا كونستانز،78467، بايك 

 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07J 71/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5482934 A (CALATAYUD et. al.) 09 January 
1996  
- US 6392036 B1 (KARLSSON et. al.) 21 May 
2002  
- WO 2003086347 A1 (CHIESI FARM SPA) 23 
October 2003 
- WO 0128562 A1 (TEIJIN LIMITED) 26 April 
2001 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 معلقات مائية من سيكليسونيد للترذيذ] 54[
ويتعلق االختراع  .من السيكليسونيد بالتعقيم بالحرارة الرطبةيتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحضير معلقات مائية معقمة  :الملخص ] 57[

 .أو لعالج أمراض تنفسية/أيضاً بتركيبات صيدالنية وبصفة خاصة معلقات مائية معقمة من السيكليسونيد للتناول بالترذيذ للوقاية من و
 

      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.

173نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002395GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43944/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/4097/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/12/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2005/12/16        03028848.4        
 -انتجي بروك . د -2 ،جيرجن ديميتر -1:  المخترعون] 72[

جيرجين  -5 ،مارتين لونينج-جان -4 ،أوليفر سوتجي -3 ،شيفلير
 جاد كوري  -6 ،دينينجر

 –قولدين  أس تي ار 2ام بي اتش، نيكوميد جي : مالك البراءة] 73[
 ، ألمانيا كونستانز،78467، بايك 

 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07J 71/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5482934 A (CALATAYUD et. al.) 09 January 
1996  
- US 6392036 B1 (KARLSSON et. al.) 21 May 
2002  
- WO 2003086347 A1 (CHIESI FARM SPA) 23 
October 2003 
- WO 0128562 A1 (TEIJIN LIMITED) 26 April 
2001 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 معلقات مائية من سيكليسونيد للترذيذ] 54[
ويتعلق االختراع  .من السيكليسونيد بالتعقيم بالحرارة الرطبةيتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحضير معلقات مائية معقمة  :الملخص ] 57[

 .أو لعالج أمراض تنفسية/أيضاً بتركيبات صيدالنية وبصفة خاصة معلقات مائية معقمة من السيكليسونيد للتناول بالترذيذ للوقاية من و
 

      20 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 174

 

 براءة اختراع ]12[
 0002396GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43912/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4580/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                    2004/04/26 10/832.116          
  ،جيريت فوردوو -2 ،جينيمان. جاري إي -1:  المخترعون] 72[
 أني جريني  -3
نورث  600، كونوكوفيليبس كومباني -1:  مالكو البراءة] 73[

يو تي آي  -2 ،اأميرك، 77079، تكساس ،هاوستون ،دايري أشفورد
 2ال  2ألبيرتا تي ، كالجاري ،ستريت إن دبليو 31، ليمتد بارتنرشب

  كندا 7كيه 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 33/00; 33/24, 31/275, 31/4164, 
31/425 

 :المراجع ] 56[
- MA Reinsel et al., Journal of Industrial 
Microbiology, Control Of Microbial Souring By 
Nitrate, Nitrite Or Glutaraldehyde Injection In A 
Sandstone Column, 1996 

 
 
 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 تثبيط إنتاج الكبريتيد من أصل حيوي بواسطة توليفة مبيد حيوي ومثبط أيضي] 54[
 يتعلق االختراع الحالي بتثبيط إنتاج الكبريتيد من أصل حيوي بشكل متضافر بواسطة معالجة البكتيريا المختزلة للكبريتات  :الملخص ] 57[

(SRB) يقتل المبيد الحيوي جزء أول من  .باستخدام مبيد حيوي ومثبط أيضي SRB يثبط المثبط األيضي النمو المختزل  .مباشرة
بكل من مبيد حيوي ومثبط أيضي، تثبيطاً  SRB تقدم معالجة  .مباشرة SRB بدون قتل الجزء الثاني من   SRBمن  للكبريتات بجزء ثاني

 .ردهفعاالً للكبريتيد من أصل حيوي بتركيزات قليلة إلى حد كبير من المطلوبة في حالة استخدام المبيد الحيوي بمفرده أو المثبط األيضي بمف
 

 10: عدد األشكال      58 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002397GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44693/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8432/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                       2006/06/02 11/421,945        
 -3 ،اتيليو بيسوني -2 ،سميتس. جان دبليو -1:  المخترعون] 72[

 روبين مارتينيز  -5 ،ريزا تاهيريان -4 ،سيمون بيتلستون
-83 باركسترات، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذا هيج ،2514 جي جيه ،89
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 7/06, 7/28, 47/01; G01B 5/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2251014 A (TELECO OILFIELD 
SERVICES  INC ]US[) 24 June 1992  
- GB 2333308 A (BAKER HUGHES INC ]US[) 21 
July 1999  
- US 5242020 A (COBERN MARTIN E ]US[) 07 
September 1993  
- US 2005/056463 A1 (ARONSTAM PETER ]US[ 
et al.) 17 March 2005  
- WO 00/34616 A (DEVICO AS ]NO[; TOKLE  
VIKTOR ]NO[) 15 June 2000 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 لتقليل فجوة ثقب الحفر الخاص بأجهزة استشعار الختبار تكوين التجويف السفلينظام وطريقة ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لقياسات التجويف السفلي لالستخدام مع سالسل أنابيب الحفر لتقليل فجوة ثقب    :الملخص ] 57[

وفي أحد النماذج، يتم تركيب أجهزة االستشعار على سطح  .بيب الحفرالحفر بالنسبة ألجهزة االستشعار التي يتم حملها بواسطة سلسلة أنا
ويتم دفع المسند المفصلي مقابل جدار ثقب الحفر حيث يتم عمل  .المسند المفصلي للحفر االتجاهي والذي يتالمس مع جدار ثقب الحفر

وفي نموذج آخر، ال يتم استخدام المسند المفصلي  .ارتالمس مع الجدار، وبذلك الحفاظ على أجهزة االستشعار عند أقل فجوة بالنسبة للجد
على  .ويمكن بدء تنشيط المسند المفصلي .وعلى هذا، يمتد المسند المفصلي خارج الجدار باستخدام أدنى قوة الزمة .في الحفر االتجاهي

ويمكن أن تشتمل  .اؤه بواسطة المستخدمسبيل المثال، بواسطة تدفق الطين في الحيز الحلقي لسلسلة األنابيب أو من خالل أمر يتم إعط
أجهزة االستشعار على أجهزة استشعار لقياس المقاومة النوعية، وقياس الكثافة، وقياس النيترونات، والقياس الكهرومغناطيسي، 

 .والقياس الصوتي، وقياس الزالزل، وقياس الرنين النووي المغناطيسي
 

 7: 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



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

175نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002397GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44693/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8432/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                       2006/06/02 11/421,945        
 -3 ،اتيليو بيسوني -2 ،سميتس. جان دبليو -1:  المخترعون] 72[

 روبين مارتينيز  -5 ،ريزا تاهيريان -4 ،سيمون بيتلستون
-83 باركسترات، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذا هيج ،2514 جي جيه ،89
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 7/06, 7/28, 47/01; G01B 5/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2251014 A (TELECO OILFIELD 
SERVICES  INC ]US[) 24 June 1992  
- GB 2333308 A (BAKER HUGHES INC ]US[) 21 
July 1999  
- US 5242020 A (COBERN MARTIN E ]US[) 07 
September 1993  
- US 2005/056463 A1 (ARONSTAM PETER ]US[ 
et al.) 17 March 2005  
- WO 00/34616 A (DEVICO AS ]NO[; TOKLE  
VIKTOR ]NO[) 15 June 2000 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 لتقليل فجوة ثقب الحفر الخاص بأجهزة استشعار الختبار تكوين التجويف السفلينظام وطريقة ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لقياسات التجويف السفلي لالستخدام مع سالسل أنابيب الحفر لتقليل فجوة ثقب    :الملخص ] 57[

وفي أحد النماذج، يتم تركيب أجهزة االستشعار على سطح  .بيب الحفرالحفر بالنسبة ألجهزة االستشعار التي يتم حملها بواسطة سلسلة أنا
ويتم دفع المسند المفصلي مقابل جدار ثقب الحفر حيث يتم عمل  .المسند المفصلي للحفر االتجاهي والذي يتالمس مع جدار ثقب الحفر

وفي نموذج آخر، ال يتم استخدام المسند المفصلي  .ارتالمس مع الجدار، وبذلك الحفاظ على أجهزة االستشعار عند أقل فجوة بالنسبة للجد
على  .ويمكن بدء تنشيط المسند المفصلي .وعلى هذا، يمتد المسند المفصلي خارج الجدار باستخدام أدنى قوة الزمة .في الحفر االتجاهي

ويمكن أن تشتمل  .اؤه بواسطة المستخدمسبيل المثال، بواسطة تدفق الطين في الحيز الحلقي لسلسلة األنابيب أو من خالل أمر يتم إعط
أجهزة االستشعار على أجهزة استشعار لقياس المقاومة النوعية، وقياس الكثافة، وقياس النيترونات، والقياس الكهرومغناطيسي، 

 .والقياس الصوتي، وقياس الزالزل، وقياس الرنين النووي المغناطيسي
 

 7: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 176

 

 براءة اختراع ]12[
 0002398GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44301/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12123/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                       2007/11/14  707989             
 ديدير ليسكارسيل:  المخترع] 72[
 59790، رو تشاالنت 100، .إل. سي. إي : مالك البراءة] 73[

 فرنسا، تشاالنت
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/12 

  :المراجع ] 56[
- FR 2894988 A (ECl SOC PAR ACTIONS  
SIMPLIFIEE ]FR[) 22 June 2007  
- WO 01/57291 A (WEBB CO JERVIS B ]US[;  
KUBSIK ROBERT ]US[) 09 August 2001  
- US 5956842 A (STEWART KARL ]AU[) 28 
September 1999 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
عملية وجهاز إلزالة قطع الوصل الُكمية من رجل مصعد، وبالذات المصاعد التي تستخدم إلنتاج األلومينيوم عن طريق التحليل ] 54[

 الكهربي الناري
يتعلق االختراع بعملية تمكن من إزالة قطع الوصل الُكمية المرتبطة بقواعد رجل مصعد في خطوة واحدة، وتتضمن    :الملخص ] 57[

يتم وضع رجل ساق المصعد المذكورة بين جهاز إيقاف وجهاز مواجهة، ويحيط جهاز ) أ  :العملية المذكورة الخطوات اآلتية على األقل
اإليقاف المذكور جزئياً على األقل بكل من القواعد لرجل ساق المصعد المذكورة ويكون له سطح إيقاف يعمل على إيقاف قطعة الوصل 

تحريك جهاز المواجهة المذكور في اتجاه جهاز اإليقاف حتى تصبح رجل المصعد المذكورة   )ب نعها من الحركة لألمام؛ الُكمية المناظرة وم
االستمرار في تحريك جهاز المواجهة المذكور بحيث يتم فصل كل قطعة وصل ُكمية، )  ج في وضع تالمس مع جهاز اإليقاف المذكور؛

إيقاف وسحب جهاز المواجهة؛وتتميز العملية المذكورة بأنه يتم )  د  عن القاعدة المناظرة؛ محتجزة بواسطة سطح اإليقاف المصاحب،
استخدام جهاز إيقاف يشتمل على سطحي إيقاف على األقل، كل منهما منفصل عن اآلخر بمسافة محورية بحيث يتم فصل قطع الوصل 

مرتبطة بها قبل أن يتم احتجاز قطع وصل ُكمية أخرى بواسطة سطح الُكمية المحتجزة بواسطة سطح إيقاف أول عن القواعد التي كانت 
 .اإليقاف اآلخر

 
 4: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002399GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44001/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11863/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/10/05         11/869,379        
        ،فرانك موريسون -2 ،برايان كالرك -1:  المخترعون] 72[
 روستهال. ريتشارد ايه -5 ،هونج زهانج -4 ،إدوارد نيكولس -3
. ب.صليمتد، براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت :  مالك البراءة] 73[

جزر العذراء ، رود تاون  تورتوال، كرايجموير تشامبرز 71
 البريطانية

 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01V 3/28 

  :المراجع ] 56[
- US 5260661 A (VAIL III WILLIAM B ]US[)  09 
November 1993  
- US 2006/011385 A1 (SEYDOUX JEAN ]US[ et 
al.) 19 January 2006  
- US 2006/082374 A1 (XIAO JIAQI ]US[ et al.) 20 
April 2006  
- EP 1795920 A (SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL ]FR[;' SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY BV ]NL[; SC) 13 June 2007  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 تحديد عوامل التصويب التي تمثل تأثيرات األجزاء المختلفة لهيكل بطانة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتحديد التأثير على مجال مغناطيسي يسببه هيكل بطانة في حفرة بئر، ويمكن وضع نسق في حفرة  :الملخص ] 57[

االستشعار التي تشتمل على جهاز االستشعار أ المصمم للعمل كجهاز يشتمل النسق على مجموعة من أجهزة  .بئر مبطنة مع هيكل البطانة
يعمل  .إرسال، وجهاز االستشعار ب المصمم للعمل كجهاز إرسال أو كجهاز استقبال، وجهاز االستشعار ج المصمم للعمل كجهاز استقبال

و جهاز االستشعار ج عند االستجابة لتنشيط جهاز النسق على قياس المجاالت المغناطيسية باستخدام جهاز االستشعار ب كجهاز استقبال 
يمكن حساب مجموعة من عوامل تصويب هيكل البطانة بناء على المجاالت المغناطيسية  .االستشعار ب كجهاز إرسال و جهاز االستشعار أ

 .التي تم قياسها، وبناًء على تبادل أجهزة االستشعار
 

 10: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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177نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002399GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44001/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11863/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/10/05         11/869,379        
        ،فرانك موريسون -2 ،برايان كالرك -1:  المخترعون] 72[
 روستهال. ريتشارد ايه -5 ،هونج زهانج -4 ،إدوارد نيكولس -3
. ب.صليمتد، براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت :  مالك البراءة] 73[

جزر العذراء ، رود تاون  تورتوال، كرايجموير تشامبرز 71
 البريطانية

 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01V 3/28 

  :المراجع ] 56[
- US 5260661 A (VAIL III WILLIAM B ]US[)  09 
November 1993  
- US 2006/011385 A1 (SEYDOUX JEAN ]US[ et 
al.) 19 January 2006  
- US 2006/082374 A1 (XIAO JIAQI ]US[ et al.) 20 
April 2006  
- EP 1795920 A (SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL ]FR[;' SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY BV ]NL[; SC) 13 June 2007  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 تحديد عوامل التصويب التي تمثل تأثيرات األجزاء المختلفة لهيكل بطانة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتحديد التأثير على مجال مغناطيسي يسببه هيكل بطانة في حفرة بئر، ويمكن وضع نسق في حفرة  :الملخص ] 57[

االستشعار التي تشتمل على جهاز االستشعار أ المصمم للعمل كجهاز يشتمل النسق على مجموعة من أجهزة  .بئر مبطنة مع هيكل البطانة
يعمل  .إرسال، وجهاز االستشعار ب المصمم للعمل كجهاز إرسال أو كجهاز استقبال، وجهاز االستشعار ج المصمم للعمل كجهاز استقبال

و جهاز االستشعار ج عند االستجابة لتنشيط جهاز النسق على قياس المجاالت المغناطيسية باستخدام جهاز االستشعار ب كجهاز استقبال 
يمكن حساب مجموعة من عوامل تصويب هيكل البطانة بناء على المجاالت المغناطيسية  .االستشعار ب كجهاز إرسال و جهاز االستشعار أ

 .التي تم قياسها، وبناًء على تبادل أجهزة االستشعار
 

 10: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002400GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44698/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12696/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                        2008/01/23   800343            
لوران  -3 ،آندريه ماالندا -2 ،يانيك إيفانو -1:  المخترعون] 72[

 دوبويس
، أفنيو دي فرانس  174افنتيس،  -سانوفي :   مالك البراءة] 73[

 ، فرنساباريس، 75013 -إف أر
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/12, 401/14; C07F 7/08, 7/10, 
7/12; A61K 31/695, 31/4439; A61P 2/00, 25/00, 
3/00, 13/00, 15/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/010144 A (SANOFI AVENTIS ]FR[;  
DUBOIS LAURENT ]FR[; EVANNO YANNICK 
]FR[; MALANDA) 25 January 2007  
- WO 2005/072681 A (AMGEN INC ]US[) 11 
August 2005  
- WO 2005/032493 A (RENOVIS INC ]US[ ; 
KELLY MICHAEL G ]US[; JANAGANI 
SATYANARAYANA  ]US[ ; W) 14 April 2005  
- WO 03/068749 A (GLAXO GROUP LTD ]GB[; 
RAMI HARSHAD KANTILAL ]GB[; 
THOMPSON MERVYN ]GB[) 21 August 2003 

 أبرار السليم: الفاحص 
 كربوكساميدات مستبدلة مع  مجموعة سيالنيل، تحضيرها واستخدامها العالجي-2-كربوكساميدات وأزا إندول -2مشتقات من إندول ] 54[
 :(I)يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصيغة العامة   :الملخص ] 57[

 
وواحد على األكثر  G4و  G1 ،G2 ،G3أو ذرة نيتروجين؛ واحد من  C-X، كل على حدة، تمثل مجموعة G4و  G1 ،G2 ،G3التي فيها  

عبارة عن  Y؛ 3أو  2، 1تساوي صفر،  n؛ Si(X1)(X2)(X3)-تمثل مجموعة  Xحيث  C-Xتمثل مجموعة  G4و  G1 ،G2 ،G3من 
، وواحد على األقل C(R6)، كل على حدة، تمثل ذرة نيتروجين ومجموعة Z4و  Z1 ،Z2 ،Z3أريل مستبدلة اختيارياً أو أريل مخلط؛ 

تكون إما أمين حلقي أو أمين ال حلقي في صورة قاعدة أو ملح  Z؛ C(R6)متناظر بذرة نيتروجين وواحد على األقل متناظرة بمجموعة 
 .تحضيرها و استخدامها العالجي.وأيضاً في صورة هيدرات أو تذاوبإضافة مع حمض، 

 
      19 :الحماية  عدد عناصر
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179نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002401GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44344/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9696/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                     2006/12/15    338978/2006    
 ساتو كازيو -2 ،شيبويا هيروميتسو -1:  المخترعون] 72[
 2-تشومي  1-2، جيه جي سي كوربوريشن:   مالك البراءة] 73[

 اليابان، طوكيو، 0004-100،  ،تشيودا -اوتيماتشي ، كي يو 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 20/20, 20/04 ; B01D 15/00, 53/02; 
C10G 25/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 2005349364 A (JAPAN ENVIRO CHEMICALS, LTD) 
22 December 2005  
- JP 328295 A (MITSUI PETROCHEMICAL 
INDUSTRIES, LTD) 06 February 1991  
- JP 7 228874 A (MITSUI PETROCHEMICAL 
INDUSTRIES, LTD)  29 August 1995  
- JP 3213144 A (CALGON CARBON CORP) 18 September, 
1991  
- JP 2005-524769 A (NELSON S.G) 18 August 2005  
- JP 61209053 A (CELANESE CORP) 17 September 1986 

 الثبيتي بندر: الفاحص 
 مادة مازة إلزالة الزئبق، طريقة إلنتاجها، وطريقة إلزالة الزئبق باالمتزاز] 54[
د االختراع الراهن مواد مازة إلزالة الزئبق  :الملخص ] 57[ ، mercury، طريقة إلنتاج مواد مازة إلزالة الزئبق mercury removal adsorbentsيزوِّ

سائل،  hydrocarbonبشكل فعال باالمتزاز من هيدروكربون  mercuryتكون قادرة على إزالة الزئبق  adsorptionتزاز باالم mercuryوطريقة إلزالة الزئبق 
 off، غاز متخلف natural gas، غاز طبيعي thermal power station exhaust combustion gasغاز احتراق منصرف من محطة حرارية لتوليد القدرة 

gas لفة، وهلم جرا، بحيث تحتوي على أشكال مختلفة للزئبق من وحدات معالجة مختmercury  مثل الزئبق العنصـريelemental mercury الزئبق األيوني ،
ionic mercury والزئبق العضوي ،organic mercury ومواد ملوثة ،concomitants  تعيق امتزاز الزئبقmercury.   وتحمل المواد المازة المستخدمة

من الوزن الكلي للمادة المازة، وال يقل حجم مسام المواد المازة  ?70إلى  27بمقدار يتراوح من  potassium iodideيـوديـد البوتاسيوم  mercuryإلزالة الزئبق 
في، على  mercuryوتمأل هذه المواد المازة المستخدمة إلزالة الزئبق  .غم/مل 0.6ميكرومتر أو أكثر عن  1التي يبلغ قطرها  mercuryالمستخدمة إلزالة الزئبق 

وفي حالة يحتوي فيها السائل  .(mercuryخطوة إزالة الزئبق )، ويمرر سائل هيدروكربوني مـن خالله adsorption tower 10سبيل المثال، برج امتزاز 
إلزالة الماء من السائل  10أو ما شابه ذلك على المرحلة السابقة لبرج االمتزاز  dehydration unit 9الهيدروكربوني على ماء مشبع، تركب وحدة إلزالة الماء 

 .خطوة إزالة الماء)الهيدروكربوني 
 

 2: عدد األشكال      7 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 180

 

 براءة اختراع ]12[
 0002402GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43981/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9440/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2006/12/20       11/642,421       
. سكوت ايه  -2 ،خانماميدوفا. اال كيه  -1:  المخترعون] 72[

. سكوت اف  -4 ،جوتو. جوباالكريشنام جي  -3 ،ستيفينسون
 إليس . بول إى  -5 ،ميتشيل

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

 السعودية
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 38/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6040259 A (MOHR, et al.) 21 March 2000  
- US 5155074 A (MOHR) 13 October 1992  
- US 5157201 A (NORRIS) 20 October 1992 

 
 
 
 
 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 جرمانيوم -إعادة إنتاج حفاز زيوليت بالتين ] 54[
يتعلق هذا االختراع بطريقة إلعادة إنتاج حفاز زيوليت، وبصفة خاصة زيوليت سيليكات ألومنيوم مع جرمانيوم مستبدل   :الملخص ] 57[

وقد يتم استخدام الحفاز في عملية تحويل األلكانات إلى مركب أروماتي، على سبيل  .بنطاق للسيليكون ومع بالتين مترسب على الزيوليت
إعادة تشتيت البالتينعلى سطح الحفاز بواسطة )  2يزال فحم الكوك والكبريت عن طريق األكسدة،  1) طرية إعادة االنتاج  . C2-C8المثال 

وإختياريًا، يعاد معالجة   3)يخفض الحفاز في هيدروجين،  9) بسطح الزيوليت بواسطة التبخير، و  Ptيزال الكلور وربط  5)  غاز كلور،
وقد يتم ربط الحفاز بمادة خاملة والتي ال تؤثر كموقع ربط للبالتين  . MFI وقد يكون الزيوليت عبارة عن زيوليت .الحفاز بالكبريتيدات

 .االنتاج، على سبيل المثال، سيليكا أثناء عملية إعادة
 

 9: عدد األشكال      57 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002403GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44291/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13004/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2008/03/14        80047640            
رايموند  -2 نيكوالس هندريكا فريدريش، -1:  المخترعون] 72[

 خيرلوفسما
كة السعودية للصناعات األساسية الشر:  مالك البراءة] 73[
المملكة  ، الرياض ، 11422الرياض  5101ب .، ص" سابك"

 السعوديةالعربية 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/02, 4/656, 4/658 

 :المراجع ] 56[
- EP 0717055 A (MITSUBISHI CHEM CORP 
]JP[ ) 19 June 1996  
- EP 0594190 A (PHILLIPS PETROLEUM 
CO]US[) 27 April 1994 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: ص الفاح
 نظام محفز وعملية إلنتاج بولى إيثيلين فى وجود هذا النظام المحفز] 54[
 : يتعلق اإلختراع بنظام محفز يشمل   :الملخص ] 57[
I .يكتسب منتج التفاعل الصلب عليه بتفاعل : 
)(a يشمل محلول هيدروكربون 
 ماغنيسيوم الذى يحتوى هلوجين ومركب ماغنيسيوم الذى يحتوى أكسجين عضوى أو مركب  )1(
 مركب تيتانيوم الذى يحتوى أكسجين عضوى و )2(
)b ( خليط يشمل مركب معدنى له الصيغةMeRnX3-n  الذى فيهX  هىhalogenide ،Me  معدن من المجموعة الثالثة من نظام

Mendeleev  ،الدورى للعناصر الكيميائيةR  0ذرات كربون و 10-1راديكال هيدروكربون يحتوى  n  3  مركب سيليكون ذو صيغة
RmSiCl4-m  0الذى به  m   2 وR  ذرات كربون الذى به  10 - 1راديكال هيدروكربون يحتوى 

 و 1:1أقل من ) a(تيتانيوم من ): b(النسبة الموالرية للمعدن من 
. II  مركب ألومنيوم عضوي له الصيغةAIR3  الذي فيهR  ذرات كربون 10-1راديكال هيدروكربون يحتوي. 

 
     15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002403GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44291/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13004/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2008/03/14        80047640            
رايموند  -2 نيكوالس هندريكا فريدريش، -1:  المخترعون] 72[

 خيرلوفسما
كة السعودية للصناعات األساسية الشر:  مالك البراءة] 73[
المملكة  ، الرياض ، 11422الرياض  5101ب .، ص" سابك"

 السعوديةالعربية 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/02, 4/656, 4/658 

 :المراجع ] 56[
- EP 0717055 A (MITSUBISHI CHEM CORP 
]JP[ ) 19 June 1996  
- EP 0594190 A (PHILLIPS PETROLEUM 
CO]US[) 27 April 1994 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: ص الفاح
 نظام محفز وعملية إلنتاج بولى إيثيلين فى وجود هذا النظام المحفز] 54[
 : يتعلق اإلختراع بنظام محفز يشمل   :الملخص ] 57[
I .يكتسب منتج التفاعل الصلب عليه بتفاعل : 
)(a يشمل محلول هيدروكربون 
 ماغنيسيوم الذى يحتوى هلوجين ومركب ماغنيسيوم الذى يحتوى أكسجين عضوى أو مركب  )1(
 مركب تيتانيوم الذى يحتوى أكسجين عضوى و )2(
)b ( خليط يشمل مركب معدنى له الصيغةMeRnX3-n  الذى فيهX  هىhalogenide ،Me  معدن من المجموعة الثالثة من نظام

Mendeleev  ،الدورى للعناصر الكيميائيةR  0ذرات كربون و 10-1راديكال هيدروكربون يحتوى  n  3  مركب سيليكون ذو صيغة
RmSiCl4-m  0الذى به  m   2 وR  ذرات كربون الذى به  10 - 1راديكال هيدروكربون يحتوى 

 و 1:1أقل من ) a(تيتانيوم من ): b(النسبة الموالرية للمعدن من 
. II  مركب ألومنيوم عضوي له الصيغةAIR3  الذي فيهR  ذرات كربون 10-1راديكال هيدروكربون يحتوي. 

 
     15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002404GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44011/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8025/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2006/03/31         06006913.5      
محمد  -3 ،أوراس حامد -2 ،سريكانت هازرا -1:  المخترعون] 72[

 سيرياك باالكال  -4 ،العنزي
كة السعودية للصناعات األساسية الشر:   مالك البراءة] 73[
، المملكة العربية 11422الرياض ،  5101ب .، ص"سابك"

 السعودية 
 
 
 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 10/00, 4/22, 4/69, 4/02 

 :المراجع ] 56[
- EP 0931797 A (SHOWA DENKO 
KABUSHIKIKAISHA) 28 July 1999  
- US 5137994 A (GOODE et al.) 11 August 1992  
- WO 2004/094489 A (UNION CARBIDE CHEM 
PLASTIC ]US[; JORGENSEN ROBERT J ]US[; 
BREETZ KAREN) 04 November 2004  
- US 3704 287 A (ROBERT NORMAN 
JOHNSON) 28 November 1972  
- US 3324095 A (CARRICK WAYNE L et al.) 06 
June 1967  

 ناصر البوصافييحي : الفاحص 
 طريقة لتحضير حفاز سيليل كرومات] 54[
ترسيب سيليل كرومات على دعامة  -1  :يتعلق هذا االختراع  بتحضير  حفاز سيليل كرومات  تتضمن الخطوات التالية  :الملخص ] 57[

المدعم بإضافة عامل اختزال عند اختزال السيليل كرومات  -2 .ساعات 6م على األقل وخالل وقت أقل من °55عند درجة حرارة ترسيب 
م °25تجفيف سيليل كرومات المختزال عند درجة حرارة  -3 .ساعة 1.5م على األقل أثناء وقت اختزال أقل من °15درجة حرارة اختزال 

بوليمر ايثيلين  ساعات و يتعلق هذا االختراع  ايضا  بعملية لتحضير بوليمر ايثيلين متجانس او 8على األقل وأثناء وقت تجفيف أقل من 
 .تساهمي في وجود  حفاز سيليل  كرومات   ناتج  بعملية  وفقا  لالختراع

 
      11 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

183نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002405GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43988/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8420/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2006/05/31    60/809,471       
 أمريكا                   2007/05/30         11/755,572   
       ،بيكنز. جيمس سي -2 ،ديفد اندريس -1:  المخترعون] 72[
 كيرميت جراف  -4 ،مارك هال -3
ابستريم ريسيرتش  -موبيل اكسون  -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2 ،أمريكا ،77252  هيوستن، تكساس 2189ب .ص ،كومباني
بي جي دن هاج، ذا  2586، 61جيفيرز دينوتيج ، .في. لوجيند بي

 هيج، هولندا
 العمار  إبراهيم سليمان:  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 11/07; G01V 1/30 

 : المراجع] 56[
- US 05982707 A (ABBOTT) 09 November 1999  
- US 06014343 A (GRAF et al.) 11 January 2000  
-Rutger Gras, Automated 3-D software interprets 
fault systems, Geophysical/Geological Report, 
World Oil, May 1998. 

 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 اآللي تبادلي الفعل لتشكيل صدوع حيث يتضمن ذلك طريقة لالستشعار الذكي بين الصدوع طريقة للتشغيل] 54[
االستشعار اآللي للعالقات البينية  :يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طريقة الستشعار عالقات بين الصدوع، تشتمل على :الملخص ] 57[

طع الصدوع وصدع مقطوع عند المنحنى مع مفسر يمثل العالقات البينية فيما بين الصدوع وتقديم نموذًجا نهائيًا يحتوي على منحنى تقا
 .بين الصدوع

 
 26: 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 20 184

 

 براءة اختراع ]12[
 0002406GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44335/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13156/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2008/03/28   61/040,595        
 أمريكا                  2009/03/17         12/405,771    

 -2 جــان أوتو نايسجارد انديرسن، -1:  المخترعون] 72[
 بجــارت ديســفيك -3 بيبـر،. إف. رانــدولف إي

 2586، 61، جيفيرز دينوتيج . في. لوجيند بي:  مالك البراءة ]73[
 بي جي دن هاج، ذا هيج، هولندا

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/34; G06T 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/0015784 A1 (DORN et al.) 17 January 
2008  
- US 2006/0122780 A1 (COHEN et al.) 08 June 
2006 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 رؤية منطقة تتنامى في أحجام فوكسل ثالثية األبعاد] 54[
يتعلق االختراع الحالي برؤية منطقة تتنامى في أحجام فوكسل ثالثية األبعاد تتعلق بتوليد منظر ثالثي األبعاد يحتوي على    :الملخص ] 57[

من الفوكسالت لتمثيل مجموعة بيانات حجم بيانات زلزالية تم تجميعها من حقل النفط، تحدد خوارزم تقسيم لتقسيم حجم البيانات مجموعة 
في نطاق المنظر ثالثي األبعاد، حيث يقارن خوارزم التقسيم قيمة حدية محددة مسبقا مع خاصية مميزة لفوكسل لمجموعة من الفوكسالت، 

رن مرتبط بخاصية مميزة للتحكم في خوارزم التقسيم، وتضبيط المتغير المقارن لتوجيه خوارزم التقسيم في تقسيم التي تحدد متغير مقا
 .مجموعة بيانات الحجم لتوليد جسم أرضي مرئي وعرض الجسم األرضي المرئي

 
 14: 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[
 0002407GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 43924/13: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5239/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/10/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   PA200401543        2004/10/08                الدنمارك 
DK2005/000006       2005/01/07             المكتب الدولي 
 DK2005/000362       2005/06/01            المكتب الدولي 

 رازموس فيند :  المخترع] 72[
سنارموسيفج ،  اس/ يونيون انجينيرنج ايه :  مالك البراءة] 73[

 الدنمارك ، فريديرسيا 7000 -دي كيه، 27
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/00, 53/14; C01B31/20 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/035221 A (NURMIA, MATTI ; 
NURMIA,  WENDIE) 01 May 2003  
- US 3001373 A (EASTMAN DU BOIS et al.) 26 
September 1961  
- US 3266 220 A (WOERTZ BYRON B) 16 August 
1966  
- US 4581052 A (ADLER et al.) 08 April 1986 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون من غاز] 54[
الطريقة ذات خطوتين، حيث يتم فيها  .غازيتعلق االختراع الحالي بطريقة الستخالص غاز ثاني أكسيد الكربون من تيار  :الملخص ] 57[

ضغط ثاني أكسيد الكربون في الخطوة األولى، بينما يتم استخالص غاز ثاني أكسيد الكربون المتبقي باستخدام عملية امتصاص في خطوة 
 .أكسيد الكربون كما يتعلق االختراع الحالي باستخدام الطريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون وبمصنع الستخالص ثاني .تالية

 
 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.

185نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002407GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 43924/13: ر الموافقة على منح البراءة رقم قرا
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5239/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/10/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   PA200401543        2004/10/08                الدنمارك 
DK2005/000006       2005/01/07             المكتب الدولي 

 DK2005/000362       2005/06/01            المكتب الدولي 
 رازموس فيند :  المخترع] 72[
سنارموسيفج ،  اس/ يونيون انجينيرنج ايه :  مالك البراءة] 73[

 الدنمارك ، فريديرسيا 7000 -دي كيه، 27
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/00, 53/14; C01B31/20 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/035221 A (NURMIA, MATTI ; 
NURMIA,  WENDIE) 01 May 2003  
- US 3001373 A (EASTMAN DU BOIS et al.) 26 
September 1961  
- US 3266 220 A (WOERTZ BYRON B) 16 August 
1966  
- US 4581052 A (ADLER et al.) 08 April 1986 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 طريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون من غاز] 54[
الطريقة ذات خطوتين، حيث يتم فيها  .غازيتعلق االختراع الحالي بطريقة الستخالص غاز ثاني أكسيد الكربون من تيار  :الملخص ] 57[

ضغط ثاني أكسيد الكربون في الخطوة األولى، بينما يتم استخالص غاز ثاني أكسيد الكربون المتبقي باستخدام عملية امتصاص في خطوة 
 .أكسيد الكربون كما يتعلق االختراع الحالي باستخدام الطريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون وبمصنع الستخالص ثاني .تالية

 
 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 20 186

 

 براءة اختراع ]12[
 0002408GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43925/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5494/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  MI2004A002352     2004/12/10              إيطاليا 
                  ،روبرتو بيا -2 ،انجلو كاروجاتي -1:  المخترعون] 72[

 لبيراتو جيامباولو سيكاريلي  - 3                         
. فيا إف ،ايه. بي. ي تكنولوجي اسان -1:  مالكو البراءة] 73[

. بي. إني اس -2 ، إيطاليا،ميالن، سان دوناتو ميالنيز، 26 نومارتي
 روما، إيطاليا-1 بيازالي إي ماتي، .ايه

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/26, 53/28 

 :المراجع ] 56[
- US 4005997 A (FOWLER et al.) 01 February 
1977 - GB 1195418 A (DOW CHEMICAL) 17 
June 1970  
- US 4775395 A(ROJEY et al.) 04 October 1988 

 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 عملية لنزع الماء من الغازات] 54[
امتصاص بخار الماء بواسطة سائل ماص للرطوبة  -:يتعلق االختراع الحالي بعملية لنزع الماء من الغازات، وتشتمل على :الملخص ] 57[

ومادة مضافة تتمكن من تكوين نوع أدنى من الفصل األزيوتروبي  C2- C8 يتكون بشكل رئيسي من واحد أو أكثر من جاليكوالت 
ليط الفصل المادة المضافة للحصول على منتج علوي يتكون بشكل رئيسي من خ /الماء /تقطير خليط الجاليكول -باستخدام الماء؛

إعادة تدوير  -المادة المضافة ومنتج سفلي يتكون بشكل رئيسي من جاليكول ومادة مضافة سائل ماص للرطوبة؛ /األزيوتروبي الماء
 .السائل الماص للرطوبة معاد التوليد إلى مرحلة االمتصاص

 
 1: 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[
 0002409GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43996/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9427/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                  `     2006/11/10 2006-304766    
 أوتا هيديكي  -2 ،ماساهيكو كوكيتسو -1:  المخترعون] 72[
، 1-1كاواساكي جوكوجيو كابوشيكي كايشا ،  : مالك البراءة] 73[

 اليابان، شي-كوب، كو-تشو، تشوم -3تشو-هيجاشيكاواسكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01K 3/18, 23/10, 27/02; F02C 1/05; F24J 
2/42 

 :المراجع ] 56[
- JP 55059884 A (BABCOCK HITACHI KK) 06 
May 1980  
- US 6279312B 1 (DEUTSCHES ZENTRUM 
FUER LUFT-IJND RAUMFAHRT KY) 28 
August 2001  
- EP 0784157A1 (COMPANIA SEVILLANA DE 
ELECTRlClDAD) 16 July 1997  
- JP 63183346 A (AGENCY IND SCIENCE 
TECHN et al.) 28 July l988  
- JP 2002106976 A (SEKISUI CHEM IND CO 
LTD) 10 April 2002  
- JP 2004036980 A (NORITSU KK) 05 February 
2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 و طريقة للتحكم في هذه األجهزة  جهاز إمداد بوسط تسخين ، جهاز متكامل لتوليد طاقة كهربية مشترك مع دورة طاقة شمسية مركبة] 54[
تج والذي يمكنه ان يزيل أي تأثير حراري ضار في جهاز التبادل الحراري نا (4) يتم توفير جهاز امداد بوسط تسخين   :الملخص ] 57[

 جهاز للتسخين  :على (4) يشتمل جهاز اإلمداد بوسط تسخين .عن ارتفاع مفاجئ في درجة الحراره نتيجة لتلك التغيرات في درجة الحراره
تم تركيبه لتسخين مياه التغذية باستخدام وسط   (7)جهاز تبادل حراري ,تم تصميمه لتسخين وسط التسخين عن طريق ضوء الشمس  (6) 

 (6)ليتم من خاللها مرور وسط التسخين الى جهاز التسخين  (8) ممرات لوسط التسخين   (6)تم امداده من جهاز التسخينللتسخين الذي 
 (12)جهاز لكشف معدل سريان وسط التسخين   (14)جهاز لكشف درجة الحرارة لوسط التسخين   (7)والى جهاز التبادل الحراري 

في اماكن متتاليه مابين مخرج  (8) والتي تكون في ممرات وسط التسخين  (13) سخين وصمام اول للتحكم في معدل سريان وسط الت
قادر على حساب قيمة الطاقة الشمسيه المستمدة من نتائج  (50) وجهاز تحكم  (7) ومدخل جهاز التبادل الحراري  (6) جهاز التسخين 

والتحكم في عملية تشغيل صمام التحكم   (12)ط التسخين وجهاز كشف معدل سريان وس (14) جهاز كشف درجة حرارة وسط التسخين 
 .اعتماداً على قيمة الطاقة الشمسية المستمدة التي تم حسابها   (13)في معدل سريان وسط التسخين 

 
 5: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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187نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002409GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43996/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9427/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                  `     2006/11/10 2006-304766    
 أوتا هيديكي  -2 ،ماساهيكو كوكيتسو -1:  المخترعون] 72[
، 1-1كاواساكي جوكوجيو كابوشيكي كايشا ،  : مالك البراءة] 73[

 اليابان، شي-كوب، كو-تشو، تشوم -3تشو-هيجاشيكاواسكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F01K 3/18, 23/10, 27/02; F02C 1/05; F24J 
2/42 

 :المراجع ] 56[
- JP 55059884 A (BABCOCK HITACHI KK) 06 
May 1980  
- US 6279312B 1 (DEUTSCHES ZENTRUM 
FUER LUFT-IJND RAUMFAHRT KY) 28 
August 2001  
- EP 0784157A1 (COMPANIA SEVILLANA DE 
ELECTRlClDAD) 16 July 1997  
- JP 63183346 A (AGENCY IND SCIENCE 
TECHN et al.) 28 July l988  
- JP 2002106976 A (SEKISUI CHEM IND CO 
LTD) 10 April 2002  
- JP 2004036980 A (NORITSU KK) 05 February 
2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 و طريقة للتحكم في هذه األجهزة  جهاز إمداد بوسط تسخين ، جهاز متكامل لتوليد طاقة كهربية مشترك مع دورة طاقة شمسية مركبة] 54[
تج والذي يمكنه ان يزيل أي تأثير حراري ضار في جهاز التبادل الحراري نا (4) يتم توفير جهاز امداد بوسط تسخين   :الملخص ] 57[

 جهاز للتسخين  :على (4) يشتمل جهاز اإلمداد بوسط تسخين .عن ارتفاع مفاجئ في درجة الحراره نتيجة لتلك التغيرات في درجة الحراره
تم تركيبه لتسخين مياه التغذية باستخدام وسط   (7)جهاز تبادل حراري ,تم تصميمه لتسخين وسط التسخين عن طريق ضوء الشمس  (6) 

 (6)ليتم من خاللها مرور وسط التسخين الى جهاز التسخين  (8) ممرات لوسط التسخين   (6)تم امداده من جهاز التسخينللتسخين الذي 
 (12)جهاز لكشف معدل سريان وسط التسخين   (14)جهاز لكشف درجة الحرارة لوسط التسخين   (7)والى جهاز التبادل الحراري 

في اماكن متتاليه مابين مخرج  (8) والتي تكون في ممرات وسط التسخين  (13) سخين وصمام اول للتحكم في معدل سريان وسط الت
قادر على حساب قيمة الطاقة الشمسيه المستمدة من نتائج  (50) وجهاز تحكم  (7) ومدخل جهاز التبادل الحراري  (6) جهاز التسخين 

والتحكم في عملية تشغيل صمام التحكم   (12)ط التسخين وجهاز كشف معدل سريان وس (14) جهاز كشف درجة حرارة وسط التسخين 
 .اعتماداً على قيمة الطاقة الشمسية المستمدة التي تم حسابها   (13)في معدل سريان وسط التسخين 

 
 5: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 188

 

 براءة اختراع ]12[
 0002410GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43903/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 02/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5696/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   MI2005A000062    2005/01/20              أيطاليا 
         ،فوستو جينوني -2 ،ليوناردو دالورو -1:  المخترعون] 72[
 -6 ،روبرتو بوزوني -5 ،جويدو سبانو -4 ،فرانكو ريفيتي - 3

 البيرتو سيسانا 
فيرمي  ،فيا إي،  ايه. بي. يوربا اس بوليميري : مالك البراءة] 73[
 ، إيطاليابرينديزي -4
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07C 37/00, 37/58, 39/04 

 :المراجع ] 56[
- EP 1411038A 1 (ENI S.PA; POLlMER1 
EUROPA S.P.A) 21 April 2004  
- DE 849557 (BADISCHE ANILIN- & SODA-
FABRIK (1.0. FARBENINDUSTRIE 
AKTJENGESELLSCHAFT)) 15 September 1952 

 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية لتحضير الفينول] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحضير الفينول بواسطة الهدرجة مع نزع األكسجين لمشتقات البنزين ذات مجموعات  :الملخص ] 57[

الهيدروكسيل المتعددة أو بواسطة اإلدخال االنتقائي لمجموعة الهيدروكسيل تحت ظروف استنفادية، وتتميز بأن التفاعالت السابقة يتم 
، VIBو VBإجراؤها في وجود محفز أساسه أكاسيد فلزية متعددة المكونات تحتوي على األقل على فلز يتم اختياره من المجموعات 

 .VA، وIVA، وIIB، وIB، وVIIIو
 

 4: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002411GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44027/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/3094/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2002/12/20 10/325.281       
  ،ستيفن فاون -2 ،سبرينكل. جيفري دبليو -1:  المخترعون] 72[
 تشانج -يون فينج -5 ،والكر. ايان ان -4 ،مارتنز. ام. لوك آر -3
 5200، انكاكسون موبيل كيميكال باتنتس :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
  
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/83, 29/85, 37/00; C07C  1/20; 
C10G 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6153552 A(VAUGHN STEPHEN NEIL et al.) 
28 November 2000  
- WO 0063144 A (PHILLIPS PETROLEUM CO 
;YAO  JIANHUA (US); DRAKE CHARLES A 
(US); WU)  26 October 2000  
- US 5472922 A (DEGNAN THOMAS F et al.) 05 
December 1995  
- US 6121503 A (ZBORAY JAMES ANDREW et 
al.) 19 September 2000  
- EP 0933345 A (NORSK HYDRO AS ;UOP INC 
(US) 04 August 1999  
- US 5348643 A (ABSIL ROBERT P L et al.) 20 
September 1994 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 تركيب حفاز من غربال جزيئي، إنتاجه واستخدامه في عمليات تحويـل] 54[
 ,طريقة لصنع أو تشكيل تركيب الحفاز من الغربال الجزيئي  ,زيئي يتعلق االختراع الراهن بتركيب حفاز من غربال ج  :الملخص ] 57[

كل يشمل وحدات يوجه االختراع نحو تركيب حفاز يشمل على غربال جزيئي له هي ,وبصفه خاصة  .وعملية تحويل تستخدم تركيب الحفاز
مادة رابطة أو مادة اساس واحدة على االقل ومركب فسفور واحد على االقل منفصل  ,على االقل  ]PO4[و  ]AlO4[رباعية االوجه من 

 ,ساعات  3م في جو من النيتروجين لمدة  °760بعد تكليسه عند  ,حيث يكون لتركيب الحفاز المذكور  ,عن الغربال الجزيئي المذكور 
م في جو من النيتروجين  °650لحفاز المذكور بعد تكليسه عند مساحة سطح دقيق المسام تزيد عم مساحة السطح الدقيق المسام لتركيب ا

أو /يفضل إيثيلين و ,)أولفينات(ويكون تركيب الحفاز مفيدا بصفة خاصة في عملية تحويل إلنتاج أولفين  .%20بنسبة تبلغ  ,لمدة ساعتين 
 .من خام تغذية يحتوي على مركب مؤكسج ,بروبلين

 
      30 :الحماية  عدد عناصر
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189نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002411GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44027/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/3094/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/12/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2002/12/20 10/325.281       
  ،ستيفن فاون -2 ،سبرينكل. جيفري دبليو -1:  المخترعون] 72[
 تشانج -يون فينج -5 ،والكر. ايان ان -4 ،مارتنز. ام. لوك آر -3
 5200، انكاكسون موبيل كيميكال باتنتس :  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77520تكساس ، بيتاون، بيوي درايف
  
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/83, 29/85, 37/00; C07C  1/20; 
C10G 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6153552 A(VAUGHN STEPHEN NEIL et al.) 
28 November 2000  
- WO 0063144 A (PHILLIPS PETROLEUM CO 
;YAO  JIANHUA (US); DRAKE CHARLES A 
(US); WU)  26 October 2000  
- US 5472922 A (DEGNAN THOMAS F et al.) 05 
December 1995  
- US 6121503 A (ZBORAY JAMES ANDREW et 
al.) 19 September 2000  
- EP 0933345 A (NORSK HYDRO AS ;UOP INC 
(US) 04 August 1999  
- US 5348643 A (ABSIL ROBERT P L et al.) 20 
September 1994 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 تركيب حفاز من غربال جزيئي، إنتاجه واستخدامه في عمليات تحويـل] 54[
 ,طريقة لصنع أو تشكيل تركيب الحفاز من الغربال الجزيئي  ,زيئي يتعلق االختراع الراهن بتركيب حفاز من غربال ج  :الملخص ] 57[

كل يشمل وحدات يوجه االختراع نحو تركيب حفاز يشمل على غربال جزيئي له هي ,وبصفه خاصة  .وعملية تحويل تستخدم تركيب الحفاز
مادة رابطة أو مادة اساس واحدة على االقل ومركب فسفور واحد على االقل منفصل  ,على االقل  ]PO4[و  ]AlO4[رباعية االوجه من 

 ,ساعات  3م في جو من النيتروجين لمدة  °760بعد تكليسه عند  ,حيث يكون لتركيب الحفاز المذكور  ,عن الغربال الجزيئي المذكور 
م في جو من النيتروجين  °650لحفاز المذكور بعد تكليسه عند مساحة سطح دقيق المسام تزيد عم مساحة السطح الدقيق المسام لتركيب ا

أو /يفضل إيثيلين و ,)أولفينات(ويكون تركيب الحفاز مفيدا بصفة خاصة في عملية تحويل إلنتاج أولفين  .%20بنسبة تبلغ  ,لمدة ساعتين 
 .من خام تغذية يحتوي على مركب مؤكسج ,بروبلين

 
      30 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 190

 

 براءة اختراع ]12[
 0002412GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44026/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6596/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2005/07/26         60/702,402        
. فرانسيز اس -2 ،سكوت نورثروب. بي -1:  المخترعون] 72[

 ناراسيمهان صندارام  -3 ،ويو
، سون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبنياك:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ،  77252 ،تكساس ،هيوستن 2189. ب.ص
 االمركية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D53/04; C10L3/06 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/039926 A1 (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V) 13 May 2004 
- US 3841058 A (TEMPLEMAN) 15 October 1974 

 
 
 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 مستخدمة فيها adsorbentsوتجديـد مواد مازة  hydrocarbonsطريقـة لتنقيـة هيـدروكربـونـات ] 54[
و  ، مثل تيار من غاز طبيعي خام،  يزود االختراع الراهن طريقة محسنة إلزالة مواد ملوثه من تيار هيدروكربوني   :الملخص ] 57[

مما ،  تتضمن الطريقة تمرير التيار الهيدروكربوني الملوث خالل طبقة مازة اولى تحتوي على غرابيل جزيئية المتزاز المواد الملوثة عليها
أختياري خالل طبقة مازة ثانية تحتوي  التيار الهيدروكربوني الملوث بشكلوقد يمرر ، يؤدي إلى إزالة بعضها من التيار الهيدروكربوني

ويتم تجديد الغرابيل الجزيئية باستخدام عملية تجديد رطبة حيث يتم ضبط محتوى الماء و درجة . مادة مجففة غير الغرابيل الجزيئية على
كما يمكن تجديد الغرابيل الجزيئية و المادة المجففة بمالمسة المادة المجففة مع تيار من مائع يشتمل . حرارة تيار مائع التجديد على مراحل

القل وفي مما يؤدي إلى تشكل تيار مانع تجديديكون مجففا جزئيا على ا ،المجففة لماء المتزاز جزء على األقل من الماء على المادة على ا
الماء الممتز إلى تيار مانع التجديد  إلطالقو تسخن المادة المجففة المميهة . ة تكون مميهة جزئيا على االقلحالة تالمس مع مادة مجفف

يا أثناء تمرير تيار مانع التجديد هذا خالل الغرابيل الجزيئية لمج جزء على االقل من المواد الملوثة الممتزة على الغرابيل المجفف جزئ
 . كما يتم الكشف عن طريقة إلنتاج غاز طبيعي مسيل باستخدام طريقة محسنه من هذا القبيل. الجزيئية و إزالته
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191نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002413GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44025/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4985/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2004/08/06   60/599,753       
     ،ريتشارد جونز، جيه آر -2 ،ريان اوين -1:  المخترعون] 72[
 ساوتشوك . جيفري اتش -3
 4101، .ي بي كوربوريشن نورث امريكا انكب : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، إلينوي، 60555، ، وارينفيل، وينفيلد رود
 االمريكية

 
 
 
 
 
 
 

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F25J 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5 537 827 A (LOW et al.) 23 July 1996  
- US 2003/005722 A1 (WILKINSON JOHN D et al.) 09 
January 2003  
- FR 2714720 A ( INSTITUT FRANCAIS PETROLE) 
07 July 1995  
- US 6125653 A (SHU et al.) 03 October 2000  
- US 3348384 A (HARMENS ALEXANDER) 24 
October 1967  
- WO 2004/057252 A (INSTITUTT FOR 
ENERGITEKNIKK; BENCZE, ISTVAN; BOSIO, 
JAN; ENDRESTOEL, G) 08 July 2004  
- Collins C Et Al: Liquefaction Plant Design In The 
1990s Hydrocarbon Processing, Gulf Publishing Co. 
Houston, Us, Vol. 74, No. 4, 1 April 1995  
- WO 2004/088232 A (GRENFELL, CONRAD, Q) 14 
October 2004 

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 الة غاز طبيعيعملية إس] 54[
حيث يتم بدايةً تمديد تيار   natural gasغاز طبيعي  liquefaction تستخدم إلسالة  process يتعلق االختراع الراهن بعملية    :الملخص ] 57[

قد  expansion work ، عند ضغط مفرط لتوفير شغل تمدد natural gasمتوفر، أي، غاز طبيعي  methane-rich feed تغذية غني بالميثان 
تستخدم لتبريد تيار التغذية أو أثناء دورة  refrigerant cycleأثناء دورة تبريد  refrigeration يستخدم في عدة طرق جديدة، بحيث توفر تبريداً 

التغذية، أو تولد قدرة  تيار liquefaction إلسالة  liquefaction zoneواحدة أو أكثر تستخدم في منطقة إسالة  refrigerant cycle تبريد 
 ، وفي أحد التجسيدات، يحصل على شغل التمدد exportأو التصدير  liquefaction تستخدم في عملية اإلسالة  electrical power كهربائية 

expansion work ضغط  /باستخدام جهاز من تمددexpander/compressor device   جهاز تمدد تربينيturboexpander  ار يمدد تي
 closedلدورة تبريد بروبان ذات حلقة مقفلة  compression وبذلك توفير ضغط  compressor إدارة جهاز الضغط  1التغذية بحيث يعمل على 

loop propane refrigeration cycle  لتبريد تيار الغاز الطبيعيnatural gas stream  إنتاج تيار تغذية من غاز طبيعي مبرد  2مسبقاً، و
لتيار   productionويمكن أن تؤدي عملية اإلنتاج  .liquefaction يستخدم في عملية إسالة  expanded,  chilled natural gas feed وممدد

إلى زيادة حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال   liquefactionالستخدامه في عملية إسالة  chilled natural gas feed تغذية من غاز طبيعي مبرد 
LNG liquefied natural gas   بواسطة مقدار معين من القدرة الحصانية horsepower  المركبةinstalled أو بشكل بديل، يمكن استخدامه ،

 .LNGمقدار معين من   productionالمصاحبتين لعملية إنتاج  operating cost أو تكلفة التشغيل /و capital cost لخفض التكلفة الرأسمالية 
 

 1: عدد األشكال      38 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 192

 

 براءة اختراع ]12[
 0002414GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43990/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10480/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2007/03/30    2007-091216          
 سوسومو إجيري  : المخترع] 72[
 ، 1-27، يميكال كومباني ، ليمتد سوميتومو ك:  مالك البراءة] 73[

 اليابان، 8260-104طوكيو ، كو-تشو، كوم-2شينكاوا 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08L 23/04; C08K 3/00, 5/00; D01F 6/46 

 :المراجع ] 56[
- JP 08-302080 A (FUKUBI KAHAU KOGYO 
KK) 19 November 1996 
-  JP 2005-139329 A (SUMIKA COLOR KK) 02 
June 2005 
- JP 09-132869 A (CBISSO CORP) 20 May 1997 
- JP 01-162819 A (TORAY IND INC) 27 June 
1989 
- JP 01-275660 A (MIYATA J) 06 November 1989 
- JP 2004-285236 A (SUMITOMO CHEM CO 
LTD) 14 October 2004 
- JP 07-0268140 A (SUMITOMO CHEM CO 
LTD) 17 October 1995 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 راتنجيةتركيبات وفتيالت ] 54[
بتركيبة راتنجية تشتمل على بولي إيثيلين مرتفع الكثافة، وبوليمر أساسه اإليثيلين حيث ينتقل له  يتعلق االختراع الحالي :الملخص ] 57[

 عامل التحكم في الحشرات بصورة كبيرة، وعامل تحكم في الحشرات، ويكون استخدام هذه التركيبة الراتنجية لتشكيل الفتيالت فعاالً في
تشتمل التركيبة الراتنجية على بولي إيثيلين مرتفع الكثافة، وبولي إيثيلين منخفض . تقليل تردد قطع الفتيالت في عملية تشكيل الفتيالت

للبولي إيثيلين ) MFR(الكثافة ومعالج عند ضغط مرتفع، وعامل تحكم في الحشرات ومادة داعمة، حيث يكون معدل تدفق المنصهر 
) 1أ(دقائق؛ ويفي البولي إيثيلين منخفض الكثافة والمعالج عند ضغط مرتفع بالظروف التالية  10/ جم 10إلى  0.1 مرتفع الكثافة من

 ):2أ(و
 دقائق، و 10/ جم 50إلى  5من ) MFR(يكون معدل تدفق المنصهر ) 1أ(
بالوزن؛ ويكون محتوى % 12إلى  1أو أكثر من  1000000تكون نسبة المكون الذي يشتمل على وزن جزيئي بقيمة ) 2أ(

أجزاء بالوزن، ويكون محتوى عامل التحكم في  10إلى  1البولي إيثيلين منخفض الكثافة والمعالج عند ضغط مرتفع من 
جزء  100جزًءا بالوزن، لكل  20إلى  0.1جزًءا بالوزن، ويكون محتوى المادة الداعمة من  15إلى  0.1الحشرات من 

 .فع الكثافةبالوزن من البولي إيثيلين مرت
 

      2 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002415GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43890/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7606/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان               2006/07/06         095124632       
 -3 ،رونج تشين-كو -2 ،تشونج لي-تشن -1:  المخترعون] 72[

 مينج ون يانج 
، الدور السابعليمتد، . سين اتكي تكنولوجي كو:  مالك البراءة] 73[

، تايوان، مدينة تايبية، رود. نانكنج إي،  2.سيك، 150رقم 
 جمهورية الصين الشعبية

 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B60R 16/02, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0197747 A1 (RAPPAPORT et al.) 08 
September 2005  
- US 6009363 A (BECKERT et al.) 28 December 
1999  
- US 6292741 B1 (BITZER et al.) 18 September 
2001  
- GB 2276063 A (JOAQUIN OLIETE ARTAL et 
al.) 14 September 1994  
- DE 102005056360 A1 (DENSO CORP.) 01 June 
2006 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام كمبيوتر داخل مركبة] 54[
الحالي بنظام كمبيوتر داخل مركبة يتضمن كمبيوتر مضيف، ومفتاح ألوضاع التشغيل ومعالج دقيق يتعلق االختراع  :الملخص ] 57[

عندما يعمل الكمبيوتر المضيف بشكل طبيعي، فإن مفتاح أوضاع التشغيل يكون في الوضع العادي كوضع مبدئي، ويستخدم  .احتياطي
يمكن أن  .للتحكم في عمليات األجهزة اإللكترونية المستخدمة في مركبةالكمبيوتر المضيف وصالت بينية بيانية متنوعة على شاشة عرض 
عند  .(GPS)ونظام عالمي لتحديد الموضع  MP3، ومشغل (DVD)تتضمن األجهزة اإللكترونية مشغل قرص رقمي متعدد االستعماالت 

استبدال الكمبيوتر المضيف بالمعالج الدقيق حدوث إخفاق تام بالكمبيوتر، يتحول مفتاح أوضاع التشغيل إلى الوضع االحتياطي، ويتم 
انية االحتياطي للتحكم في المعالج البياني االحتياطي الستخالص الوصالت البينية البيانية االحتياطية من وسط تخزين احتياطي للمعالجة البي

هزة اإللكترونية المناظرة من خالل على ذلك، يتمكن قائد المركبة باستمرار من التحكم في األج .ومزيد من العرض على شاشة العرض
 الوصالت البينية البيانية االحتياطية على شاشة العرض

 
 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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193نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002415GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43890/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/03/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7606/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 تايوان               2006/07/06         095124632       
 -3 ،رونج تشين-كو -2 ،تشونج لي-تشن -1:  المخترعون] 72[

 مينج ون يانج 
، الدور السابعليمتد، . سين اتكي تكنولوجي كو:  مالك البراءة] 73[

، تايوان، مدينة تايبية، رود. نانكنج إي،  2.سيك، 150رقم 
 جمهورية الصين الشعبية

 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B60R 16/02, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0197747 A1 (RAPPAPORT et al.) 08 
September 2005  
- US 6009363 A (BECKERT et al.) 28 December 
1999  
- US 6292741 B1 (BITZER et al.) 18 September 
2001  
- GB 2276063 A (JOAQUIN OLIETE ARTAL et 
al.) 14 September 1994  
- DE 102005056360 A1 (DENSO CORP.) 01 June 
2006 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام كمبيوتر داخل مركبة] 54[
الحالي بنظام كمبيوتر داخل مركبة يتضمن كمبيوتر مضيف، ومفتاح ألوضاع التشغيل ومعالج دقيق يتعلق االختراع  :الملخص ] 57[

عندما يعمل الكمبيوتر المضيف بشكل طبيعي، فإن مفتاح أوضاع التشغيل يكون في الوضع العادي كوضع مبدئي، ويستخدم  .احتياطي
يمكن أن  .للتحكم في عمليات األجهزة اإللكترونية المستخدمة في مركبةالكمبيوتر المضيف وصالت بينية بيانية متنوعة على شاشة عرض 
عند  .(GPS)ونظام عالمي لتحديد الموضع  MP3، ومشغل (DVD)تتضمن األجهزة اإللكترونية مشغل قرص رقمي متعدد االستعماالت 

استبدال الكمبيوتر المضيف بالمعالج الدقيق حدوث إخفاق تام بالكمبيوتر، يتحول مفتاح أوضاع التشغيل إلى الوضع االحتياطي، ويتم 
انية االحتياطي للتحكم في المعالج البياني االحتياطي الستخالص الوصالت البينية البيانية االحتياطية من وسط تخزين احتياطي للمعالجة البي

هزة اإللكترونية المناظرة من خالل على ذلك، يتمكن قائد المركبة باستمرار من التحكم في األج .ومزيد من العرض على شاشة العرض
 الوصالت البينية البيانية االحتياطية على شاشة العرض

 
 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 194

 

 براءة اختراع ]12[
 0002416GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43994/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8859/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2006/08/11     60/822,162        
. بيتر جيه -2 ،سكوبيرت. جيفري أر -1:  المخترعون] 72[

 بايليس. ارون دي -3، روثستشيلد
 829، .ميريكان ساينس اند انجنيرنج انكا:  البراءة مالك] 73[

الواليات ، 01821ماساشيوسيتس ، بيليرايس، ميدلسيكي تيورنبايك
 المتحدة االمريكية

 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01N 23/201; 23/20 

 :المراجع ] 56[
- US 6151381 A (GRODZINS LEE ]US[ et al.)  21 
November 2000  
- US 6687326 B1 (BECHWATI IBRAHIM M]US[ 
 et al) 3 February 2004  
- US 6192104 B1 (ADAMS WILLIAM ]US[ et al.) 
20 February 2001  
- US 2005/185757 A1 (KRESSE DAVID E ]US[ et 
al.) 25 August 2005  
- WO 2004/043740 A (AMERICAN SCIENCE 
&ENG  INC ]US[) 27 May 2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 الفحص باألشعة السينية بالتصوير باإلرسال المتزامن والقريب لألشعة وبالتشتت المرتد لألشعة] 54[
يُجرى التصوير بإرسال األشعة باستخدام  .يتعلق االختراع الحالي بنظام فحص حقائب وأمتعة بالتصوير باألشعة السينية   :الملخص ] 57[

ير بتشتت األشعة باستخدام شعاع ممسوح ضوئيًا وحيد االتجاه، مع كون الشعاعين شعاع مروحي وجهاز كشف ُمجزأ، بينما يُجرى التصو
يتم الحد من التشويش الراداري بين األشعة بالجمع بين حجب اإلشعاع وتصميم جهاز كشف عن التشتت المرتد  .نشطين في نفس الوقت

اإلشعاع المقاس المشتت عن شعاع اإلرسال على أجهزة  تعمل معالجة الصورة على إسقاط .لألشعة والموضع واالتجاه ومعالجة الصور
 .الكشف عن التشتت، مما يحد من التشويش الراداري

 
 3: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 0002417GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43886/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7098/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2005/10/24        60/729.528       
 أمريكا               2005/10/24          60/729,548       
 أمريكا               2005/12/09          60/748,909       

 ،ويليام ويد ساب االبن -2 ،جفري شوبيرت -1:  المخترعون] 72[
 ،بيتر روتشايلد -5 ،ويليام راندال كاسون -4 ،جوزيف كاليرامي -3
 ريتشارد شولير  -7 ،بايوكيوس. ويليام جي -6
 829، .ميريكان ساينس اند انجنيرنج انكا:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، 1821ماساتشوسش ، بيليريكا، ميدلسكس تورنبايك
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 5/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/33060 A (AMERICAN SCIENCE & 
ENG INC ]US[) 08 June 2000  
- US 2004/251415 A1 (VERBINSKI VICTOR V 
]US[ et al.) 16 December 2004  
- US 2004/086078 A1 (ADAMS WILLIAM ]US[ et 
al.) 06 May 2004  
- GB 2277013 A (HEIMANN SYSTEMS GMBH 
&CO ]DE[) 12 October 1994  
- GB 2400480 A (ADBURY ELECTRONICS LTD 
]GB[) 13 October 2004  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 فحص باالشعة السينية مبني على كشف تشتت االشعة] 54[
يتم كشف .يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن أنظمة وطرق لفحص جسم ما بشعاع تم مسحه من إشعاع مخترق   :الملخص ] 57[

وتمم مقارنة القيم المميزة لالشعاع المشتت عكسيا بالقيم المرجعيه .اإلشعاع المشتت من الشعاع في اي من االتجاه لالمام او للخلف 
يمكن دمج االشعاع المخترق الذي تم إرساله من خالل الجسم الذي تم فحصه مع معلومات .على نحو إضافي .المتوقعه لتمييز الهدف 

ويكون جهاز الكشف منفصال عن .زاويه نصف قطريه مجسمه  0.1يكون مجال الرؤيه الذي تم فحصه أقل من .التشتيت في نماذج معينه 
زاويه نصف قطريه مجسمه في مجال  0.5بزاويه أكبر من  مصدر االشعاع المخترق ويكون موضوعا بالنسبه للجسم بحيث يكون ممتدا

 الرؤيه من الجسم
 

 23: عدد األشكال      39 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002417GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43886/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7098/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2005/10/24        60/729.528       
 أمريكا               2005/10/24          60/729,548       
 أمريكا               2005/12/09          60/748,909       

 ،ويليام ويد ساب االبن -2 ،جفري شوبيرت -1:  المخترعون] 72[
 ،بيتر روتشايلد -5 ،ويليام راندال كاسون -4 ،جوزيف كاليرامي -3
 ريتشارد شولير  -7 ،بايوكيوس. ويليام جي -6
 829، .ميريكان ساينس اند انجنيرنج انكا:  مالك البراءة] 73[

الواليات ، 1821ماساتشوسش ، بيليريكا، ميدلسكس تورنبايك
 المتحدة االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 5/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/33060 A (AMERICAN SCIENCE & 
ENG INC ]US[) 08 June 2000  
- US 2004/251415 A1 (VERBINSKI VICTOR V 
]US[ et al.) 16 December 2004  
- US 2004/086078 A1 (ADAMS WILLIAM ]US[ et 
al.) 06 May 2004  
- GB 2277013 A (HEIMANN SYSTEMS GMBH 
&CO ]DE[) 12 October 1994  
- GB 2400480 A (ADBURY ELECTRONICS LTD 
]GB[) 13 October 2004  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 فحص باالشعة السينية مبني على كشف تشتت االشعة] 54[
يتم كشف .يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن أنظمة وطرق لفحص جسم ما بشعاع تم مسحه من إشعاع مخترق   :الملخص ] 57[

وتمم مقارنة القيم المميزة لالشعاع المشتت عكسيا بالقيم المرجعيه .اإلشعاع المشتت من الشعاع في اي من االتجاه لالمام او للخلف 
يمكن دمج االشعاع المخترق الذي تم إرساله من خالل الجسم الذي تم فحصه مع معلومات .على نحو إضافي .المتوقعه لتمييز الهدف 

ويكون جهاز الكشف منفصال عن .زاويه نصف قطريه مجسمه  0.1يكون مجال الرؤيه الذي تم فحصه أقل من .التشتيت في نماذج معينه 
زاويه نصف قطريه مجسمه في مجال  0.5بزاويه أكبر من  مصدر االشعاع المخترق ويكون موضوعا بالنسبه للجسم بحيث يكون ممتدا

 الرؤيه من الجسم
 

 23: عدد األشكال      39 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002418GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43920/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6683/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2006/04/24       11/409,831      
 أمريكا                  2005/07/2               60/703,672 

             ،اندريه البا -2 ،شانون ستوكس -1:  المخترعون] 72[
 روجرز  براين -5 ،لينجو شانج -4 ،شرينيفاس بيري -3
نورث كورس  5950، .سي. ال. آي ال-إم:  مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية، 77072  تي إكسهيوستون  ، درايف
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: E21B 41/00, 21/01, 21/06 

 :المراجع ] 56[
- GB 2401944 A (COLQUHOUN, R. L.) 24 
November 2004  
- US 6045070 A (DAVENPOHT, Ricky w.) 04 
April 2000  
- Q.Guo,T.Geehan,M.Pincock, Managing Risks 
and Uncertainties in Drill Cuttings Re-Injection in 
Challenging Environments-Field Experience from 
Sakhalin Island, vol. SPE, no. 93781, 07 Mar 2005 
- 09 Mar 2005, pages 1-8, XP002408915, Galveston  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 جهاز وطريقة لمراقبة مالطات إلعادة الحقن بالنفايات] 54[
تشتمل الطريقة على قياس البيانات المميزة من يتعلق االختراع الحالي بطريقة لحقن مالط في تكوين تحت أرضي، حيث    :الملخص ] 57[

بئر في اتصال مع التكوين تحت األرضي، وتقدير خواص قاع البئر للمالط باستخدام البيانات المميزة المقاسة، وقياس خواص سطح المالط 
خواص السطح المقاسة مع خواص باستخدام جهاز القياس، وتحديد الخواص المثلى السطح المالط من خواص قاع البئر المقدرة، ومقارنة 

السطح المثلى المحددة، وتعديل خواص المالط حتى تكون خواص السطح المقاسة في نطاق قيم التفاوت لخواص السطح المثلى المحددة، 
 .وحقن المالط المعدل في التكوين تحت األرضي من خالل البئر

 
 7: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002419GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43877/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5703/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
   اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 مانياال              2005/01/20    102005002805.5     
          بيرند رينهارد، -2 هيلموت شميدت، -1:  المخترعون] 72[
 كالوس إندريس -3
) انجنيرد نانوبرودكتس جيرماني(إي بي جي  : مالك البراءة] 73[

 المانيا ، ساربراكين 66121، 2 إم هلمرزوالدجي ام بي اتش، 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K8/57, 8/575 

 :المراجع ] 56[
- WO 93/04140 A (CUT CHEMISCHE  
UMWELTTECHNIK) 04 March 1993  
- US 2003/031788 A1 (ESPIN DOUGLAS et al.) 13 
February 2003  
- US 3199590 A (YOUNG BILL M. et.al.) 10 
August 1965  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 اإلندماج المستقر والصامد تجاه التحول المائي والتحلل الحراري المائي أو التغير في سلوك التبليل للتكوين] 54[
عملية إلدماج ثابت وصامد تجاه التحلل المائي والتحلل الحراري المائي أو عملية للتغيير في السلوك التبليلي للتكوينات    :الملخص ] 57[

أو متكثف مسبق    hydrolyzateمادة اإلدماج تتكون من محلل مائي )  أ(الجيولوجية المسامية أو الحبيبية التي يكون فيها 
precondensate  مركبات السيالنات العضوية على األقل وعلى األقل مركب معدني واحد حيث تكون النسبة  يحتوي على مركب من

ويتم تقديمه بداخل التكوين  1 : 8إلى  1 : 8000الجزيئية لمركبات السليكون المستخدمة إلى المركبات المعدنية المستخدمة في حدود من 
العملية مالئمة إلدماج التكوينات .المرتفع ودرجة الحرارة المرتفعة يتم إنضاج مادة اإلدماج تحت ظروف الضغط )ب(الجيولوجي و 

ودعات الهيدرولوجية المستقرة والثابتة تجاه التحلل الحراري والثابتة حرارياً ومائياً، فعلى سبيل المثال التكوينات الرملية الحاملة للمست
نات الجيولوجية فعلى سبيل المثال لتبسيط عملية تنظيف األراضي الصناعية الجوفية الغنية بالنفط أو الماء ولتغيير السلوك التبليلي للتكوي

 .الملوثة بالمواد السامة
 

      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002419GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43877/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5703/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/01/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
   اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 مانياال              2005/01/20    102005002805.5     
          بيرند رينهارد، -2 هيلموت شميدت، -1:  المخترعون] 72[
 كالوس إندريس -3
) انجنيرد نانوبرودكتس جيرماني(إي بي جي  : مالك البراءة] 73[

 المانيا ، ساربراكين 66121، 2 إم هلمرزوالدجي ام بي اتش، 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K8/57, 8/575 

 :المراجع ] 56[
- WO 93/04140 A (CUT CHEMISCHE  
UMWELTTECHNIK) 04 March 1993  
- US 2003/031788 A1 (ESPIN DOUGLAS et al.) 13 
February 2003  
- US 3199590 A (YOUNG BILL M. et.al.) 10 
August 1965  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 اإلندماج المستقر والصامد تجاه التحول المائي والتحلل الحراري المائي أو التغير في سلوك التبليل للتكوين] 54[
عملية إلدماج ثابت وصامد تجاه التحلل المائي والتحلل الحراري المائي أو عملية للتغيير في السلوك التبليلي للتكوينات    :الملخص ] 57[

أو متكثف مسبق    hydrolyzateمادة اإلدماج تتكون من محلل مائي )  أ(الجيولوجية المسامية أو الحبيبية التي يكون فيها 
precondensate  مركبات السيالنات العضوية على األقل وعلى األقل مركب معدني واحد حيث تكون النسبة  يحتوي على مركب من

ويتم تقديمه بداخل التكوين  1 : 8إلى  1 : 8000الجزيئية لمركبات السليكون المستخدمة إلى المركبات المعدنية المستخدمة في حدود من 
العملية مالئمة إلدماج التكوينات .المرتفع ودرجة الحرارة المرتفعة يتم إنضاج مادة اإلدماج تحت ظروف الضغط )ب(الجيولوجي و 

ودعات الهيدرولوجية المستقرة والثابتة تجاه التحلل الحراري والثابتة حرارياً ومائياً، فعلى سبيل المثال التكوينات الرملية الحاملة للمست
نات الجيولوجية فعلى سبيل المثال لتبسيط عملية تنظيف األراضي الصناعية الجوفية الغنية بالنفط أو الماء ولتغيير السلوك التبليلي للتكوي

 .الملوثة بالمواد السامة
 

      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002420GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43885/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/05/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7131/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2005/11/03 11/266560           
ويليام روبرت  -2 ،ماهندرا الدرام جوشي -1:  المخترعون] 72[

الكساندر جورجي  -4 ،ستيفن بول ديمارتينو ، اس آر -3 ،ليكت
 زيانمينج جيمي لي  -5 ،سالفيكوف

 7201، .برودكتس اند كيميكالز ، انك اير:  مالك البراءة] 73[
الواليات ، ألين تاون، 1501-18195 بي أي، هاميلتون بوليفارد
 المتحدة االمريكية

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23C 5/08, 6/02; F23D 14/22 

 :المراجع ] 56[
- US 5546874 A (BREEN BERNARD P ]US[ et al.) 
20 August 1996  
- US 6237369 B1 (LEBLANC JOHN R ]US[ et  al.) 
29 May 2001  
- EP 0126948 A1 (KAWASAKI STEEL CO ]JP[) 
05 December 1984  
- US 5795148 A (DIMARTINO SR STEPHEN 
PAUL ]US[ et al.) 18 August 1998 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 استقامة لهب في فرنتحقيق ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة وفرن لتوليد ألسنة لهب مستقيمة في في وحدة إعادة تشكيل للميثان بالبخار وفي فرن  :الملخص ] 57[

ويتم  .NOxقد يتم استخدام تعدد مراحل الوقود لتخفيض إنبعاثات  .تكسير اإليثيلين حيث يتم استخدام مواقد ذات مراحل متعددة من الوقود
تتعلق هذه المعايير بالشكل الهندسي ألنبوب العامل المؤكسد وبالشكل  .توفير معايير لتوليد ألسنة لهب يتم تقويمها وجعلها مستقيمة

 .أو المواقد لكى يتم تحقيق هذه المعايير /كما أنه يتم توفير تقنيات لتعديل الفرن و .الهندسي للفرن
 

 8: األشكال  عدد     19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002421GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44689/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6193/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                       2005/05/03 05009669.2       
 بريطانيا                   2005/08/09           05018012.4 

       ،ماثياس ايكهاردت -2 ،مارتين شوهل -1:  المخترعون] 72[
 جورجن مارتين -هانز -5 ،ساندرا شميد -4 ،فرانك هيملسباخ -3
بوهرنجر انجلهايم انترناشونال جي ام بي اتش :  مالك البراءة] 73[
 ، ألمانيا انجلهايم، 55216،  بينقر ستراسي 173،
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 309/10; A61K 31/351 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/092877 A (BOEHRINGER 
INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH; 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA G) 06 
October 2005  
- EP 1385856 A (BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY) 04 February 2004 

 
 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 

-))3(رباعي هيدروفورانيلوكسي  -)S((-4[-2-))1(غلوكوبيرانوزيل --D(-4-كلورو-1لـِ  crystalline formشكل بلوري ] 54[
، 4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)-benzyl[-benzene[-chloro-4-(ß-D-glucopyranos-1-yl)-2-1بنزين -]بنزيل

رباعي -)S((-4[-2-))1(غلوكوبيرانوزيل --D(-4-كلورو-1لـِ  medicamentsطـريقة لتحضيـره واسـتخدامه في تحضيـر أدويـة 
 chloro-4-(ß-D-glucopyranos-1-yl)-2-]4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy-1( -بنزين-]بنزيل-))3(هيدروفورانيلوكسي 

benzyl[-benzene  طـريقة لتحضيـره واسـتخدامه في تحضيـر أدويـةmedicaments 
رباعـي -4-((1)[-2-((S) غلوكوبيرانـوزيل---D(-4-كلورو-1لـِ  crystalline form يتعلق االختراع بشكل بلوري :   الملخص ] 57[

-4-((S)-tetrahydrofuran-3[-chloro-4-(ß-D-glucopyranos-1-yl)-2-1بنزيـن -]بنزيـل-((3)هيـدروفـورانيلوكســـي 
yloxy)-benzyl[-benzene )S =Sinister  = ،مركـب يحـرف الضـوء عكـس اتجـاه عقـارب الساعةD= Dextrorotary=  مركب

 .medicaments، طريقة لتحضيره، باإلضافة إلى استخدامه في تحضير أدوية )يحرف الضوء باتجاه اليمين
 

 2: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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199نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002421GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44689/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6193/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                       2005/05/03 05009669.2       
 بريطانيا                   2005/08/09           05018012.4 

       ،ماثياس ايكهاردت -2 ،مارتين شوهل -1:  المخترعون] 72[
 جورجن مارتين -هانز -5 ،ساندرا شميد -4 ،فرانك هيملسباخ -3
بوهرنجر انجلهايم انترناشونال جي ام بي اتش :  مالك البراءة] 73[
 ، ألمانيا انجلهايم، 55216،  بينقر ستراسي 173،
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 309/10; A61K 31/351 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/092877 A (BOEHRINGER 
INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH; 
BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA G) 06 
October 2005  
- EP 1385856 A (BRISTOL-MYERS SQUIBB 
COMPANY) 04 February 2004 

 
 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 

-))3(رباعي هيدروفورانيلوكسي  -)S((-4[-2-))1(غلوكوبيرانوزيل --D(-4-كلورو-1لـِ  crystalline formشكل بلوري ] 54[
، 4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)-benzyl[-benzene[-chloro-4-(ß-D-glucopyranos-1-yl)-2-1بنزين -]بنزيل

رباعي -)S((-4[-2-))1(غلوكوبيرانوزيل --D(-4-كلورو-1لـِ  medicamentsطـريقة لتحضيـره واسـتخدامه في تحضيـر أدويـة 
 chloro-4-(ß-D-glucopyranos-1-yl)-2-]4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy-1( -بنزين-]بنزيل-))3(هيدروفورانيلوكسي 

benzyl[-benzene  طـريقة لتحضيـره واسـتخدامه في تحضيـر أدويـةmedicaments 
رباعـي -4-((1)[-2-((S) غلوكوبيرانـوزيل---D(-4-كلورو-1لـِ  crystalline form يتعلق االختراع بشكل بلوري :   الملخص ] 57[

-4-((S)-tetrahydrofuran-3[-chloro-4-(ß-D-glucopyranos-1-yl)-2-1بنزيـن -]بنزيـل-((3)هيـدروفـورانيلوكســـي 
yloxy)-benzyl[-benzene )S =Sinister  = ،مركـب يحـرف الضـوء عكـس اتجـاه عقـارب الساعةD= Dextrorotary=  مركب

 .medicaments، طريقة لتحضيره، باإلضافة إلى استخدامه في تحضير أدوية )يحرف الضوء باتجاه اليمين
 

 2: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 200

 

 براءة اختراع ]12[
 0002422GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 42029/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7157/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 السعودية                    2006/05/17       6280              
 -3 ،هاني. هارولد إي -2 ،روبرت فريمان -1:  المخترعون] 72[

 دانيل جاجنون  -4 ،رودريجو لوبو موراليس
 -صندوق البريد إندبليو ام انترنشنال ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 باهامس -ناساو، ورس بيلدينجهامب، إ س جي ، سويت دي، 4369
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C02F 9/00, 1/34, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- GB A 2273926 (GEC ALSTHOM LTD ]GB[) 06 
July 1994 
- JP 2002361239 A (TOKYO FLO METER 
KENKYUSHO KK; ALMIGHTY KK) 17 
December 2002 
  

 نوف النصبان: الفاحص 
 بتقنيات غير كيميائية bio-solidsجهاز وطريقة لتثبيت المواد الصلبة الحيوية ] 54[
 microorganismsيحتوي على أحياء دقيقة  aqueous mediumيتعلق هذا االختراع بجهاز لمعالجة وسط مائي    :الملخص ] 57[

 pressure differentialالستقبال الوسط المائي الذي يحتوي على األحياء الدقيقة؛ محرِّض لفرق الضغط  intakeيشتمل على مدخل 
inducer  مقترن بالمدخل من أجل استقبال الوسط المائي الذي يحتوي على األحياء الدقيقة والذي يكون مشبعاً بالغاز بالمستوى

ض فرق الضغط قابالً ل لتشغيل من أجـل تعريض الوسط المائي الذي يحتوي على األحياء الدقيقة والذي يكون مشبعاً المرغوب، ويكون محرِّ
 outletالخـاص باألحياء الدقيقـة؛ ومخـرج  cell wallتسبب تمزق جدار الخلية  accelerationsبالغاز بالمستوى المرغوب لتسارعات 

ائي المـُـعالـَـج الذي يحتوي على خاليا األحياء الدقيقة الممزقة ومحتوياتها، يكون مقتـرناً بمحرِّض فرق الضغط من أجل إخراج الوسط الم
 .أو أعادة تدوير الوسط المائي المـُـعالـَـج الذي يحتوي على جـدار الخلية الممزق الخاص باألحياء الدقيقة/ويتم طرح و

 
 1: عدد األشكال             18: الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002423GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43969/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8185/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2006/05/17          60/801.182        
 فاندرليند . دانيل دي -2 ،ستيفنز. جيمس سي -1:  المخترعون] 72[
 ، واشنطن ستريت، .داو جلوبال تكنولوجيز انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  48674، انميتشيج ،ميدالند، بيبدنج 1790
 االمريكية

 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 2/04, 10/06, 4/64 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/020624 A (DOW GLOBAL 
TECHNOLOGIES  INC ]US[; CARNAHAN 
EDMUND M]US[; DEVORE DAVID) 23 
February 2006  
- US 2005/164872 Al (BOUSSIE THOMAS R ]US[ 
 ET AL BOUSSIE THOMAS R ]US[ et al.) 28 July 
2005  
- US 6686490 B1 (KOL MOSHE ]IL[ et al.) 03 
February 2004 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية بلمرة تجرى في محلول إلنتاج متعدد بروبيلين] 54[
 C4-30أولفين -، واختيارياً كذلك ألفاethylene، واختيارياً إثيلين propyleneيتعلق االختراع بعملية لبلمرة بروبيلين  :الملخص ] 57[

C4-30 α-olefin أو ديين اقتراني أو غير اقتراني /واحد أو أكثر وconjugated or nonconjugated diene  واحد أو أكثر في
مرتفع الوزن الجزيئي،  interpolymerأو بوليمر بيني  polymerمتواصلة تجرى في محلول لتحضير بوليمر  ظروف عملية بلمرة

 hafniumيشتمل على متراكب هفنيوم  catalyst compositionوتشمل العملية المذكورة إجراء البلمرة بوجود تركيب حفاز 
complex  من أريلوكسي إيثر متعدد التكافؤpolyvalent aryloxyether. 

 
      10 :الحماية  عدد عناصر
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201نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002423GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43969/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8185/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2006/05/17          60/801.182        
 فاندرليند . دانيل دي -2 ،ستيفنز. جيمس سي -1:  المخترعون] 72[
 ، واشنطن ستريت، .داو جلوبال تكنولوجيز انك:  مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة  48674، انميتشيج ،ميدالند، بيبدنج 1790
 االمريكية

 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08F 2/04, 10/06, 4/64 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/020624 A (DOW GLOBAL 
TECHNOLOGIES  INC ]US[; CARNAHAN 
EDMUND M]US[; DEVORE DAVID) 23 
February 2006  
- US 2005/164872 Al (BOUSSIE THOMAS R ]US[ 
 ET AL BOUSSIE THOMAS R ]US[ et al.) 28 July 
2005  
- US 6686490 B1 (KOL MOSHE ]IL[ et al.) 03 
February 2004 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية بلمرة تجرى في محلول إلنتاج متعدد بروبيلين] 54[
 C4-30أولفين -، واختيارياً كذلك ألفاethylene، واختيارياً إثيلين propyleneيتعلق االختراع بعملية لبلمرة بروبيلين  :الملخص ] 57[

C4-30 α-olefin أو ديين اقتراني أو غير اقتراني /واحد أو أكثر وconjugated or nonconjugated diene  واحد أو أكثر في
مرتفع الوزن الجزيئي،  interpolymerأو بوليمر بيني  polymerمتواصلة تجرى في محلول لتحضير بوليمر  ظروف عملية بلمرة

 hafniumيشتمل على متراكب هفنيوم  catalyst compositionوتشمل العملية المذكورة إجراء البلمرة بوجود تركيب حفاز 
complex  من أريلوكسي إيثر متعدد التكافؤpolyvalent aryloxyether. 

 
      10 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 202

 

 براءة اختراع ]12[
 0002424GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43946/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2278/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2001/10/19      60/346,201           
   ،سالفاراج نايكر -2 ،فوستر. روبرت تي -1:  المخترعون] 72[
 ياتسكوف . راندال دبليو -3
  8215، كوليج بالزا 2100، .ايسوتيكنيكا انك:  مالك البراءة] 73[

 ، كندا8سي 2  جي 6تي  البيرتا، ادمونتون ،الثاني عشرشارع 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 7/64 

 :المراجع ] 56[
- EP 0296122 A (SANDOZ AG ;SANDOZ AG 
(CH); SANDOZ AG (DE) ) 21 December 1988  
- WO 9918120 A (FOSTER ROBERT T ; 
ISOTECHNIKA INC (CA); NAICKER S 
SElVARAJ (CA) ; VA) 15 Apri 1 1999  
- Eberle Mk et al.: Modifications Of The Mebmt 
Side Chain Of Cyclosporin A Bioorganic 
&Medicinal Chemistry Letters, Oxford, Gb, Vol. 
5, No. Is, 03 August 1995  
- Aspeslet L et al.; Isatx 247: A Novel Calcineurin 
Inhibitor Transplantation Proceedings, Vol. 33 
February 2001 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 خالئط شبيهة للسيكلوسبورين واستخدامها كعوامل معدلة للمناعة] 54[
والخالئط يكون  .أيزومرية من نظائر السيكلوسبورين والتي تشبه في التركيب للسيكلوسبورين أ االختراع موجه لخالئط   :الملخص ] 57[

ية منخفضة على مدى األيزومرات المختلفة وعلى مدى السيكلوسبورينات الموجودة في الطبيعة  لها فعالية ُمحسَّنة وُسمِّ
-سيس و –ونماذج االختراع الحالي موجهة نحو أيزومرات  . والسيكلوسبورينات ومشتقات السيكلوسبورين األخرى المعروفة حديثاً 

توليفة من  ISATX247وتبدى خالئط أيزومرات  .ومشتقات منها  ISATX247ترانس لنظائر السيكلوسبورين أ التي يشار إليها بـ  
ويتم تخليق أيزومرات  .يثاً الفعالية المحسنة والسمية المنخفضة على مدى السيكلوسبورينات الموجودة في الطبيعة والمعروفة حد

ISATX247  والمشتقات المعالجة بألكيل ، والمعالجة بآريل ، والمعالجة بالديوتيريوم وذلك بالمسارات االنتقائية الفراغية حيث تحدد
ة تفاعل فلزية ، أو ماد Wittigوقد تستخدم مسارات االنتقائية الفراغية تفاعل  .الظروف الخاصة للتفاعل درجة االنتقائية الفراغية

وقد تتراوح نسبة األيزومرات في الخليط  .عضوية تشتمل على عناصر غير عضوية مثل البورون ، والسيليكون ، والتيتانيوم ، والليثيوم 
، وذلك على أساس (Z) -بالمائة بالوزن من األيزومر  10إلى  90إلى حوالي  (E) –بالمائة بالوزن من األيزومر  90إلى  10من حوالي 

 .الوزن الكلي للخليط 
 

 13: عدد األشكال      2 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002425GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43947/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2951/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
     اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

RM2002A000306    2002/05/31                 يطالياا 
 المكتب الخليجي                   2003/05/28       2680             

   ،ماريا ارنيال تينتي -2 ،دومينيكو الواتي -1:  المخترعون] 72[
          ،كالوديو بيسانو -5 ،ماورو مارزي -4 ،لوريدانا فيسكي -3
 فرانكو زونينو  -6
فارماسيوتيك ريونيت تاو اندستري -سيجما -1:  مالكو البراءة] 73[

 ، إيطاليا،ار ام ، روما، 00144، 47  فيالي شيكسبير، .ايه. بي. اس
فيا ، و إي ال كورا دي تومورياستيتوتو نازيونالي بير لو ستودي -2

 ، إيطالياالنومي، 20133-1، فينيزيان 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 491/147; A61K 31/12, 31/4745; 
A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/74402 A2 (SUPERGEN, INC.) 11 
October 2001  
- WO 00/53607 A (SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE S.P.A. et al.) 14 September 
2000 

 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 من مركبات كامبتوثيسين 20إسترات فى الموضع ] 54[
 :يتعلق االختراع بمركبات لها صيغة :الملخص ] 57[

 
المنفصلة، وبمخاليط  حيث المجموعات كما تم تعريفها فى الوصف الالحق، وبمخاليط راسمية، وبمتشاكالتها المنفصلة، وبمتجاسمتها 
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 براءة اختراع ]12[
 0002425GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43947/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2951/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
     اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

RM2002A000306    2002/05/31                 يطالياا 
 المكتب الخليجي                   2003/05/28       2680             

   ،ماريا ارنيال تينتي -2 ،دومينيكو الواتي -1:  المخترعون] 72[
          ،كالوديو بيسانو -5 ،ماورو مارزي -4 ،لوريدانا فيسكي -3
 فرانكو زونينو  -6
فارماسيوتيك ريونيت تاو اندستري -سيجما -1:  مالكو البراءة] 73[

 ، إيطاليا،ار ام ، روما، 00144، 47  فيالي شيكسبير، .ايه. بي. اس
فيا ، و إي ال كورا دي تومورياستيتوتو نازيونالي بير لو ستودي -2

 ، إيطالياالنومي، 20133-1، فينيزيان 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 491/147; A61K 31/12, 31/4745; 
A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/74402 A2 (SUPERGEN, INC.) 11 
October 2001  
- WO 00/53607 A (SIGMA-TAU INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE S.P.A. et al.) 14 September 
2000 

 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 من مركبات كامبتوثيسين 20إسترات فى الموضع ] 54[
 :يتعلق االختراع بمركبات لها صيغة :الملخص ] 57[

 
المنفصلة، وبمخاليط  حيث المجموعات كما تم تعريفها فى الوصف الالحق، وبمخاليط راسمية، وبمتشاكالتها المنفصلة، وبمتجاسمتها 

 I .منها، وبأمالح مقبولة صيدالنياً لها، وهذه المركبات هى مثبطات إلنزيم توبو أيزوميراز
 

      10 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءات االختراع 20 204

 

 براءة اختراع ]12[
 0002426GC: رقم البراءة ] 11[
 
 31/03/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 44293/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9221/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                 2006/10/06 2006-275517          
 اليابان              2007/03/09             2007-060406 

 يوكينوبو موري : المخترع] 72[
 175، بينتهاوس، .أف 6يوكينوبو  موري، :   مالك البراءة] 73[

 بريطانيا، لندن، بي تي9جي  1دبليو بيكاديللي ، 
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C10G1/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 2002-338968 A (NEW BUSINESS TRADING 
CO. LTD. et al.) 27 November 2002  
- US 4592826 A (HRl. INC) 03 June 1986  
- CA 1165713 A (PETROLITE CORP) 17 April 
1984  

 
 احمد سليم الهنائي: الفاحص 

 طريقة ووسيلة الستخالص النفط] 54[
وباستخدام الطريقة والوسيلة  .يتعلق االختراع بتوفير طريقة ووسيلة الستخالص النفط اقتصادياً وبتأثير ضئيل على البيئة :الملخص ] 57[

يتم تركيب وسيلة لتوليد الحرارة داخل واحدة من أنبوبتين على األقل يتم إدخالهما على التوازي في التربة  الستخالص النفط وفقاً لالختراع،
ويتم بذل الحرارة على النفط المتضمن في التربة ليتم خفض لزوجة النفط الذي يتم  .)مثل طبقة رمال نفطية أو طبقة لب األرض(

تؤدي الوسيلة المولدة للحرارة إلى تفاعل األلومنيوم مع المحلول المائي القلوي في األنبوب و .استخالصه بعد ذلك عن طريق األنبوب اآلخر
 .ويحترق بعد ذلك الهيدروجين المتولد بالتفاعل

 
 7: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002427GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43997/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10786/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا              2007/05/09        0.708942.8         
 السيد فيلكس رودريجو الريتا:  المخترع] 72[
 35 سي /امبل  السيد فيلكس رودريجو الريتا، :  مالك البراءة] 73[

202a ،08002 ،إسبانيا برشلونة ، 
 
 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G02B 27/08, 27/22 

 :المراجع ] 56[
- US 4475126 A (AKINS KRISTINE E ]US[) 02 
October 1984 
- FR 2307416 A (MENTEC DENIS LE ]FR[) 05 
November 1976 
- US 6089722 A (DOAK DONALD A ]US[) 18 July 
2000 

 العبوديابراهيم : الفاحص 
 جهاز عرض صورة مرئية وطريقة الستخدام الجهاز لتشكيل صورة مطلوبة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز لتوليد صورة مشكالية ثالثية األبعاد، ويشتمل على شاشة إلسقاط الصور عليها، ومجموعة  :الملخص ] 57[

يد في صورة جزء من سطح من شكل هندسي مجسم متعدد األسطح أو من المرايا المحيطة بالشاشة، حيث يتم تشكيل الشاشة إلى حد بع
كرية ذات تماثل لمجموعة شكل هندسي مجسم له عشرين سطحا من االنعكاس، وتتم محاذاة مجموعة من المرايا مع مستويات تمتد من 

شاشة بحيث يتم انعكاس الصورة التي تم خالل مركز تم إسقاطه من الشكل الهندسي ذي األسطح المتعددة أو الكرة وتتقاطع كل حافة من ال
 .توليدها على الشاشة في المرايا إلنتاج صورة واضحة ثالثية األبعاد من الشكل الهندسي ذي األسطح المتعددة أو الكرة المذكورة

 
 130: عدد األشكال         20 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءات االختراع 20 206

 

 براءة اختراع ]12[
 0002428GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43882/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/3051/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2002/11/28       02258200.1         
 جوليند ماشتيلد فان دي جراف :  المخترع] 72[
، .في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، أتش ار30-2596  كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 
 
 
 
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/04, 53/14, 53/48; C10L 3/10 

 :المراجع ] 56[
- GB 2275625 A (SHELL INTERNATIONALE  
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B. V.) 7 
September 1994  
- US 3725531 A (PEARSON et al.) 03 April 1973  
- GB 2103645 A (SHELL INTERNATIONALE  
RESEARCH MAATSCHAPPIJ B. V) 23 
February 1983  
- US 4145192 A (BEISE et al.) 20 March 1979  
- US 3826811 A (HAKKA) 30 July 1974  
- US 4957715 A (GROVER et al.) 18 September 
1990 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 كبريت من تيارات غازيةإزالة مركبات ] 54[
يتعلق هذا االختراع بطريقة إلزالة كبريتيد الهيدروجين، ميركابتانات واختياريا ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد كربونيل من  :الملخص ] 57[

وات حيث يتم في تيار غازي يتضمن كبريتيد الهيدروجين، ميركابتانات واختياريا ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد كربونيل، وذلك على خط
أول خطوة بإزالة أغلب كمية كبريتيد الهيدروجين، وجزء من ميركابتانات واختياريا جزء من أو أغلب كمية ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد 

 10بالوزن على أساس المحلول الكلي ماء، % 40إلى  10كربونيل بغسل التيار الغازي بمحلول غسيل مائي يحتوي على نسبة تتراوح من 
بالوزن على أساس المحلول الكلي من أمين، ويتم إتباع % 60إلى  60بالوزن على أساس المحلول الكلي من مذيب فيزيائي و% 45إلى 

خطوة اإلزالة األولى بخطوة إزالة ثانية والتي فيها يتم إزالة ميركابتانات عن طريق غرابيل جزيئية، حيث في تلك الطريقة فإن كمية 
مقارنة بكمية الميركابتانات الكلية التي يتم (بالوزن % 96إلى  60ي تزال عن طريق تيار الغسيل المائي تتراوح من الميركابتانات الت

مقارنة بكمية الميركابتانات الكلية التي (بالوزن % 4و  40، والكمية التي تزال بالغرابيل الجزيئية تتراوح من )2و  1إزالتها في الخطوتين 
 ).2و  1تين يتم إزالتها في الخطو

 
    13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002429GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43897/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5092/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                    2004/09/02 60/606,733          

 أمريكا                2004/12/21          11/018,119     
ماري ثيريس  -2 ،روندي سكوت ارمينتروت -1:  المخترعون] 72[

    ،فريدريك ليسلي كولهاون -4 ،مايكل بول إكارت -3 ،جيرنيجان
 ستيفن وينهولد  -5
في، . ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08G 63/16, 63/02, 63/88; C08J 5/00; 
B29B 11/06, 13/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0661326 A2 (MITSU] PETROCHEMICAL 
INDUSTRIES, LTD) 05 July 1995  
- TW 593416 A (ZIMMERAG) 21 June 2004  
- EP 0389948 A2 (MITSUI CHEM INC) 03 
October 1990  
- JP 60026026 A (TOYOBO KK) 08 February 
1985 

 
 البوصافييحي ناصر : الفاحص 

 بوليمرات البولي استر منخفضة االنصهار] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمجموعة من جسيمات بوليمر البولي إستر تشتمل على بوليمر بولي إستر يحتوي على ما يزيد    :الملخص ] 57[

بها بقايا  ( ب ,جرام على األقل/ديسي لتر 0.72لها لزوجة ذاتية مقدارها  ( أ :وتتميز الجسيمات باآلتي ,بوليمر بولي إستر بكر %75عن 
حيث تمثل إحداهما نقطة انصهار ذات قمة منخفضة تتراوح من  ,لها قمتا انصهار على األقل (ج ,جزء في المليون أو أقل 10أسيتالدهيد 

كما يمكن أن يكون للجسيمات درجة  .جرام على األقل/جول 1م ولها مساحة امتصاص حرارة انصهار بقيمة مطلقة تبلغ  220ْم إلى  140ْ
حيث  Tcmax = 50% - CA - OH :حيث يتم تحديدها بالمعادلة التالية Tcmaxوالدرجة القصوى للتبلر  %20تبلر تتراوح بين 

 %100عبارة عن النسبة المئوية الكلية بالمول لكل بقايا الحمض الكربوكسيلي غير بقايا حمض تيريفثاليك، على أساس  CAتكون 
عبارة عن النسبة المئوية الكلية بالمول لكل بقايا مركب هيدروكسيل وظيفي غير بقايا إيثيلين  OHلمول بقايا حمض كربوكسيلي، وتكون با

يمكن الحصول على األشكال التحضيرية والزجاجات المصنوعة  .بالمول بقايا مركبات هيدروكسيل وظيفية %100جليكول، على أساس 
أو زمن دورة  ,أو زمن إقامة منخفض ,أو سرعات لولبية أكبر ,ة معالجتها بالصهر عند إما قدرة كلية منخفضةمن هذه الجسيمات بواسط

 .وذلك لتقليل مستوى األستيالدهيد المتبقي الناتج في المادة المنصهرة ,كلي منخفض
 

 1: عدد األشكال      42 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002429GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43897/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5092/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                    2004/09/02 60/606,733          

 أمريكا                2004/12/21          11/018,119     
ماري ثيريس  -2 ،روندي سكوت ارمينتروت -1:  المخترعون] 72[

    ،فريدريك ليسلي كولهاون -4 ،مايكل بول إكارت -3 ،جيرنيجان
 ستيفن وينهولد  -5
في، . ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08G 63/16, 63/02, 63/88; C08J 5/00; 
B29B 11/06, 13/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0661326 A2 (MITSU] PETROCHEMICAL 
INDUSTRIES, LTD) 05 July 1995  
- TW 593416 A (ZIMMERAG) 21 June 2004  
- EP 0389948 A2 (MITSUI CHEM INC) 03 
October 1990  
- JP 60026026 A (TOYOBO KK) 08 February 
1985 

 
 البوصافييحي ناصر : الفاحص 

 بوليمرات البولي استر منخفضة االنصهار] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمجموعة من جسيمات بوليمر البولي إستر تشتمل على بوليمر بولي إستر يحتوي على ما يزيد    :الملخص ] 57[

بها بقايا  ( ب ,جرام على األقل/ديسي لتر 0.72لها لزوجة ذاتية مقدارها  ( أ :وتتميز الجسيمات باآلتي ,بوليمر بولي إستر بكر %75عن 
حيث تمثل إحداهما نقطة انصهار ذات قمة منخفضة تتراوح من  ,لها قمتا انصهار على األقل (ج ,جزء في المليون أو أقل 10أسيتالدهيد 

كما يمكن أن يكون للجسيمات درجة  .جرام على األقل/جول 1م ولها مساحة امتصاص حرارة انصهار بقيمة مطلقة تبلغ  220ْم إلى  140ْ
حيث  Tcmax = 50% - CA - OH :حيث يتم تحديدها بالمعادلة التالية Tcmaxوالدرجة القصوى للتبلر  %20تبلر تتراوح بين 

 %100عبارة عن النسبة المئوية الكلية بالمول لكل بقايا الحمض الكربوكسيلي غير بقايا حمض تيريفثاليك، على أساس  CAتكون 
عبارة عن النسبة المئوية الكلية بالمول لكل بقايا مركب هيدروكسيل وظيفي غير بقايا إيثيلين  OHلمول بقايا حمض كربوكسيلي، وتكون با

يمكن الحصول على األشكال التحضيرية والزجاجات المصنوعة  .بالمول بقايا مركبات هيدروكسيل وظيفية %100جليكول، على أساس 
أو زمن دورة  ,أو زمن إقامة منخفض ,أو سرعات لولبية أكبر ,ة معالجتها بالصهر عند إما قدرة كلية منخفضةمن هذه الجسيمات بواسط

 .وذلك لتقليل مستوى األستيالدهيد المتبقي الناتج في المادة المنصهرة ,كلي منخفض
 

 1: عدد األشكال      42 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002430GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43898/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5093/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                2004/09/02        60/606,727       
 أمريكا              2004/10/15           60/618,951      

 أمريكا              2004/12/21                 11/018,357
ستيفن  -2 ،بينجامين برادفورد جامبل -1:  نالمخترعو] 72[

 مايكل بول إكارت  -4 ،فريدريك ليسلي كولهاون -3 ،وينهولد
في، . ايه دي سي. جروبو بتروتيميكس اس:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C08G 63/02, 63/16; C08F 6/00; C08J 
3/00; B29D22/00 

 :المراجع ] 56[
- TW 593416 A (ZIMMER AG) 21 June 2004  

 
 
 
 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 جسيمات بوليمر بوليستر كروية الشكل] 54[
وبعناصر سابقة التشكيل وبزجاجات مقولبة بالنفخ و البسط  يتعلق االختراع بجسيمات بوليمر بوليستر كروية الشكل، :الملخص ] 57[

   :مصنعة من الجسيمات كروية الشكل حيث تتميز بأن لها 
 جرام على األقل، و إما  /ديسى لتر ., 72تصل إلى  It.V )أ
األقل من القيمتين ، حيث تكون واحدة على  DSC)على مقياس المسح الحراري األول(قيمتين عظميين لالنصهار على األقل  ) ب  

م وذات منطقة 220ْم إلى  140ْالعظميين لالنصهار هي نقطة االنصهار القيمة العظمى األقل و تكون ذات درجة حرارة عظمى تتراوح من 
 جرام على األقل، أو /جول 1ماصة لحرارة االنصهار تعادل القيمة المطلقة وقدرها 

 :تتحدد من المعادلة اآلتية Tcmaxعلى األقل و أقصى تبلر  %20درجة تبلر منخفضة تصل إلى  )ج  
  Tcmax = 50% - CA - OH  

 100لجميع بقايا الحمض الكربوكسيلى ما عدا بقايا حمض التريفثاليك، على أساس   %)مول (هي إجمالي النسبة الجزيئية  CAحيث 
لبقايا مركب الهيدروكسيل    %)مول (إجمالي النسبة الجزيئية هي  OHمن بقايا الجمض الكربوكسيلى في بوليمر البوليستر، و  %مول 

؛ و اختياريا )و ج )من بقايا مركبات الهيدروكسيل الفعالة؛ أو كل من ب %مول  100الفعال ما عدا بقايا االيثيلين جليكول،على أساس 
 ولكن يفضل 

 .جزء في المليون أو أقل من بقايا األسيتالدهيد 10  )د 
 

 5: عدد األشكال      26 :حماية ال عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002431GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43945/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5061/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2004/08/20        60/602,868      
 المكتب األوروبي             2005/01/26              05100474.5

          ،جون كورلينج -2 ،هو تشين-دون -1:  المخترعون] 72[
ستيفن جيمس  -5 ،ديفد جون هاموند -4 ،تيموثي كيث هايس -3

 كريستوفر بريانت  -7 ،بالديف بريانز -6 ،بورتون
 برومتيك بيوساينسز ليمتد ، فريبورت، -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2، الجزر البريطانية، ايه بي 29أي ام ، ايل اوف مان، باالسا
ماري ، كرابس برانش واي 15601، امريكان ناشونال رد كروس

  المتحدة االمريكيةالواليات ، روكفيل، الند
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 1/22 

 :المراجع ] 56[
- US 5138034 (UEMURA et al.) 11 August 1992  
- US 6228613 (FISCHER et al.) 08 May 2001  
- US 5985836 (BASTEK et al.) 15 November 1999  

 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 نظام تنقية بروتين تسلسلي باستخدام الفصل الكروماتوجرافي اآللف] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطرق لعزل بروتين تسلسلي وتنقية من عينة بيولوجية باستخدام الفصل الكروماتوجرافي اآللف    :الملخص ] 57[

آللف باستخدام مركبات ترابطية او مركبات معقدة التركيب داعمة للمركبات الترابطية التي ترتبط يتم اجراء الفصل الكروماتوجرافي ا .
يتم تالمس المركبات الترابطية او المركبات معقدة الترابطية بصورة متسلسلة  .انتقائياً وبصورة فعالة بالبروتينات في العينة البيولوجية 

ة للسماح لكل مركب ترابطي او مركب معقد التركيب ترابطي للربط المتسلسل ببروتين من العينة بترتيب محدد مسبقاً مع العينة البيولوجي
 .البيولوجية

 
      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002431GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43945/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5061/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2004/08/20        60/602,868      
 المكتب األوروبي             2005/01/26              05100474.5

          ،جون كورلينج -2 ،هو تشين-دون -1:  المخترعون] 72[
ستيفن جيمس  -5 ،ديفد جون هاموند -4 ،تيموثي كيث هايس -3

 كريستوفر بريانت  -7 ،بالديف بريانز -6 ،بورتون
 برومتيك بيوساينسز ليمتد ، فريبورت، -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2، الجزر البريطانية، ايه بي 29أي ام ، ايل اوف مان، باالسا
ماري ، كرابس برانش واي 15601، امريكان ناشونال رد كروس

  المتحدة االمريكيةالواليات ، روكفيل، الند
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 1/22 

 :المراجع ] 56[
- US 5138034 (UEMURA et al.) 11 August 1992  
- US 6228613 (FISCHER et al.) 08 May 2001  
- US 5985836 (BASTEK et al.) 15 November 1999  

 
 
 
 
 
 
 

 إبراهيم عبدهللا المالكي: الفاحص 
 نظام تنقية بروتين تسلسلي باستخدام الفصل الكروماتوجرافي اآللف] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطرق لعزل بروتين تسلسلي وتنقية من عينة بيولوجية باستخدام الفصل الكروماتوجرافي اآللف    :الملخص ] 57[

آللف باستخدام مركبات ترابطية او مركبات معقدة التركيب داعمة للمركبات الترابطية التي ترتبط يتم اجراء الفصل الكروماتوجرافي ا .
يتم تالمس المركبات الترابطية او المركبات معقدة الترابطية بصورة متسلسلة  .انتقائياً وبصورة فعالة بالبروتينات في العينة البيولوجية 

ة للسماح لكل مركب ترابطي او مركب معقد التركيب ترابطي للربط المتسلسل ببروتين من العينة بترتيب محدد مسبقاً مع العينة البيولوجي
 .البيولوجية

 
      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002432GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43923/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4886/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2004/07/12     04254152.4          
 ،روبرت ناجلبفورت -2 ،كورنيلس بويجس -1:  المخترعون] 72[
 جوان جان باريند بيك  -3
  ،في. سيرتش ماتشابيج بيشل انترناشيونال ري:   مالك البراءة] 73[

  هولندا، ذي هيج، أتش أر  2596-30 كاريل فان بيلندتالن
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6199403 B1 (COLE ERIC T et al.) 13 March 
2001  
- US 2500118 A (COOPER HOWELL C) 07 
March 1950 
- FR 1302989 A (AIR LIQUIDE) 07 September 
1962  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 معالجة غاز طبيعي مسال] 54[
يحتوي على محتوى  (21)للحصول على تيار سائل  (1)يتعلق االختراع الحالي بطريقة لعالج الغاز الطبيعي المسال   :الملخص ] 57[

الغاز المسال المطلوب تمديده للحصول على مائع  (3)منخفض من المكونات التي لها نقاط غليان منخفضة وتشتمل الطريقة على تمديد
من  ('17)؛ وسحب تيار سائل (14)السائل -أسفل قسم مفرد التصال الغاز ('10)متمدد ذي طورين؛ وإدخال المائع ذي الطورين في عمود 

من الجزء  (25)والذي يحتوي على كمية منخفضة من المكونات التي لها نقاط غليان منخفضة؛ وسحب تيار غازي  (16)زء السفلي الج
بحيث يكون التيار غنيا بالمكونات التي لها نقاط غليان منخفضة؛ وتسخين التيار الغازي في مبادل حراري  ('10)من العمود  (23)العلوي 

 (27)من غاز الوقود؛ وتكثيف  (أ34)؛ وفصل تيار إعادة تدوير (33)ار إلى الضغط الالزم للحصول على غاز وقود التي (30)؛ وضغط (27)
فوق قسم اتصال  ('10)إلى العمود  (ب34)؛ وإدخال تيار االرتجاع ) ب34(تيار إعادة التدوير جزئيا على األقل للحصول على تيار ارتجاع 

(14). 
 

 6: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002433GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43889/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4901/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
كوالوول رشيد  -2 ،مارك ويلسون ماتير -1:  المخترعون] 72[

باول كيفين  -4 ،رناردوس فرانسيسكوس ماريا بوتسبي -3 ،فاجبايي
 سكوت 

، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي : مالك البراءة] 73[
هولندا، ذي هيج، أتش ار 2596-30بيلندتالن  كاريل فان    

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01M 19/00, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2980854 A (GULF RESEARCH 
DEVELOPMENT CO) 18 April 1961  
- GB 2376077 A (NGKS INTERNAT CORP) 04 
December  2002  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام وطريقة لقياس تيار كهربي في خط أنابيب] 54[
الحالي بنظام لقياس فرق الجهد الكهربي داخل أنبوب حامل للتيار باستخدام مركبة دفع لتوصيل النظام يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

ووسيلة  ,حيث يشتمل النظام على وسيلة تالمس أولى لالحتفاظ بتالمس كهربي مع األنبوب كلما تحركت المركبة خالله ,داخل األنبوب
 ,لتالمس األولى لالحتفاظ بتالمس كهربي مع األنبوب كلما تحركت المركبة خاللهتالمس ثانية موضوعة في عالقة منفصلة عن وسيلة ا

 وأداة لقراءة الجهد متصلة بوسيلة التالمس األولى المذكورة ووسيلة التالمس الثانية المذكورة لقياس الجهد بينهما كلما تحركت المركبة
 .خالل األنبوب

 
 5: عدد األشكال      32 :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.

211نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002433GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43889/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4901/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
كوالوول رشيد  -2 ،مارك ويلسون ماتير -1:  المخترعون] 72[

باول كيفين  -4 ،رناردوس فرانسيسكوس ماريا بوتسبي -3 ،فاجبايي
 سكوت 

، في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي : مالك البراءة] 73[
هولندا، ذي هيج، أتش ار 2596-30بيلندتالن  كاريل فان    

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01M 19/00, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2980854 A (GULF RESEARCH 
DEVELOPMENT CO) 18 April 1961  
- GB 2376077 A (NGKS INTERNAT CORP) 04 
December  2002  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام وطريقة لقياس تيار كهربي في خط أنابيب] 54[
الحالي بنظام لقياس فرق الجهد الكهربي داخل أنبوب حامل للتيار باستخدام مركبة دفع لتوصيل النظام يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

ووسيلة  ,حيث يشتمل النظام على وسيلة تالمس أولى لالحتفاظ بتالمس كهربي مع األنبوب كلما تحركت المركبة خالله ,داخل األنبوب
 ,لتالمس األولى لالحتفاظ بتالمس كهربي مع األنبوب كلما تحركت المركبة خاللهتالمس ثانية موضوعة في عالقة منفصلة عن وسيلة ا

 وأداة لقراءة الجهد متصلة بوسيلة التالمس األولى المذكورة ووسيلة التالمس الثانية المذكورة لقياس الجهد بينهما كلما تحركت المركبة
 .خالل األنبوب

 
 5: عدد األشكال      32 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002434GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43900/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7242/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2005/11/21    05257159.3       
 ،اري فان زون -2 ،هاري فان دير هيجدن -1:  المخترعون] 72[
كيوك آن  -5 ،جوهان بول سميت -4 ،اريك جوهانز ماريا دي بور -3

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

 هولندا، ذي هيج، أتش أر 30-2596 كاريل فان بيلندتالن
 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: B01J 31/16, 31/18, 31/22; C07C 2/26, 2/32 

 :المراجع ] 56[
- WO 0204119 A1 (Bp CHEM INT LTD) 17 
January 2002  
- WO 2004056478 A1 (SASOL TECHNOLOGY) 
08 July 2004 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية حفزية لتحويل المونومرات األوليفينية إلى أوليجومرات] 54[
حيث تشتمل العملية  يتعلق االختراع الحالي بعملية تحويل متزامن للمونومرات األوليفينية إلى ترايمرات وتترامرات،  :الملخص ] 57[

 : على مالمسة مونومر أوليفين واحد  على األقل مع نظام محفز يشتمل على
مصدر كروم أو موليبدنوم أو تنجستن؛ ) أ(  

مركب ترابطي له الصيغة العامة ) ب( (I) ؛ 
(R1)2P-X-P(R1)m(R2)n (I) 

:حيث  
X (–هي مجموعة تجسير من الصيغة   N(R3 ؛ حيث يتم اختيار - R3 هيدروچين أو مجموعة هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها من  
 استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة  بها استبدال أو مجموعة سيليل أو مشتق من ذلك؛ 

R1يتم اختيار مجموعات من  تحمل مجموعة قطبية على واحدة  كل على حدة من مجموعة عطرية بها استبدال اختياري، 
 على األقل من مواضع أورثو، و

R2يتم بشكل مستقل اختيار المجموعات  من مجموعة هيدروكربيل أو مجموعة هيدروكربيل بها استبدال أو مجموعة هيدروكربيل غير  
تحتوي على مجموعة استبدال قطبية في متجانسة أو مجموعة هيدروكربيل غير متجانسة بشرط أنه عندما تكون المجموعة عطرية فإنها ال 

mأي من المواضع أورثو، بشرط أن  ، و 1هي صفر أو   n وإجمالي  2أو  1هي   n + m ؛ 2=    
R1وبشكل اختياري يمكن ربط أي من المجموعتين  و   R2 كل على حدة بواحدة أو أكثر من بعضهما البعض أو بمجموعة تجسير   X لتشكيل  

 هيكل حلقي، و 
محفز مشترك،  )ج  

بار عل�العداد وعند درجة حرارة في الحدود من حوالي صفر ْم إلى  40عند ضغط في الحدود من قيمة أقل من الضغط الجوي إلى حوالي 
. م 120ْحوالي   

.أوكتين -1و هكسين -1يتعلق االختراع الحالي أيًضا بعملية لتحويل اإليثيلين إلى ترايمرات وتتراميرات حيث يتحول  اإليثيلين إلى   
 

      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002435GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43921/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6241/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2005/05/13   05252967.4          
جيل  -2 ،جيجز بيرت جان فان هيرينجين -1: المخترعون] 72[

هانز ميشيل  -4 ،انتوني مالكوم ريجبي -3 ،هوي تشيون تشينج
 هويزمان 

 . في. ماتشابيج بيشل انترناشيونال ريسيرتش  : مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج، اتش أر30-2596 كاريل فان بيلندتالن 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10L 3/10; B01D 53/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4749555 A (BUSH et al.) 07 June 1988  
- GB 1589231 A (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV) 07 May 1981  
- WO 2004/047955 A (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V; VAN DE GRAAF, 
JOLINDE) 10 June 2004  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 إزالة ثاني اكسيد الكربون من تيار غاز] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج هيدروكربونات غازية بطبيعتها وسائلة بطبيعتها واختياريًا صلبة بطبيعتها من تيار   :الملخص ] 57[

 :وتشتمل العملية على الخطوات التالية. تغذية بغازات هيدروكربونية خفيفة، يشتمل هذا التيار على مركبات كبريت وثاني أكسيد الكربون

كبات الكبريت على األقل من تيار غاز التغذية بواسطة عملية شطف بأمين مائي تتم في مفاعل واحد أو إزالة معظم مر) أ(
،أكثر، تعقبها عملية معالجة إضافية واحدة أو أكثر بصورة اختيارية  

بحيث تتراوح  )أ(التحكم عند الضرورة في كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في تيار غاز التغذية الخاص بالخطوة ) ب(
، من تيار التغذية الُمعالج؛%حجم/حجم 1.5و 0.5، ويفضل أن تتراوح بين %حجم/حجم 2.0و 0.25بين   

للحصول على غاز تخليقي؛ و) ب(استخدام تيار التغذية الخاص بالخطوة ) ج(  

على الهيدروكربونات  عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع للحصول) ج(تحويل حفزي للغاز التخليقي الخاص بالخطوة ) د(
.الغازية بطبيعتها والسائلة بطبيعتها واختياريًا الصلبة بطبيعتها  

 
      11 :الحماية  عدد عناصر
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213نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002435GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43921/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6241/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/05/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2005/05/13   05252967.4          
جيل  -2 ،جيجز بيرت جان فان هيرينجين -1: المخترعون] 72[

هانز ميشيل  -4 ،انتوني مالكوم ريجبي -3 ،هوي تشيون تشينج
 هويزمان 

 . في. ماتشابيج بيشل انترناشيونال ريسيرتش  : مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج، اتش أر30-2596 كاريل فان بيلندتالن 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10L 3/10; B01D 53/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4749555 A (BUSH et al.) 07 June 1988  
- GB 1589231 A (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV) 07 May 1981  
- WO 2004/047955 A (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MAATSCHAPPIJ B.V; VAN DE GRAAF, 
JOLINDE) 10 June 2004  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 إزالة ثاني اكسيد الكربون من تيار غاز] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج هيدروكربونات غازية بطبيعتها وسائلة بطبيعتها واختياريًا صلبة بطبيعتها من تيار   :الملخص ] 57[

 :وتشتمل العملية على الخطوات التالية. تغذية بغازات هيدروكربونية خفيفة، يشتمل هذا التيار على مركبات كبريت وثاني أكسيد الكربون

كبات الكبريت على األقل من تيار غاز التغذية بواسطة عملية شطف بأمين مائي تتم في مفاعل واحد أو إزالة معظم مر) أ(
،أكثر، تعقبها عملية معالجة إضافية واحدة أو أكثر بصورة اختيارية  

بحيث تتراوح  )أ(التحكم عند الضرورة في كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في تيار غاز التغذية الخاص بالخطوة ) ب(
، من تيار التغذية الُمعالج؛%حجم/حجم 1.5و 0.5، ويفضل أن تتراوح بين %حجم/حجم 2.0و 0.25بين   

للحصول على غاز تخليقي؛ و) ب(استخدام تيار التغذية الخاص بالخطوة ) ج(  

على الهيدروكربونات  عند درجة حرارة عالية وضغط مرتفع للحصول) ج(تحويل حفزي للغاز التخليقي الخاص بالخطوة ) د(
.الغازية بطبيعتها والسائلة بطبيعتها واختياريًا الصلبة بطبيعتها  

 
      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.

نشرة براءات االختراع 20 214

 

 براءة اختراع ]12[
 0002436GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43918/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5822/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي               2005/02/17    05101200.3      
روبرت كلين  -2 ،كورنيليس بويجس -1:  المخترعون] 72[

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

 هولندا، هيجذي ، اتش أر30-2596   كاريل فان بيلندتالن 
 العمار إبراهيم سليمان :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F25J 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/005635 A1 (LE METAIS MARC) 13 
January 2005  

 
 
 
 
 احمد سليم الهنائي: لفاحص ا

 مصنع وطريقة إلسالة الغاز الطبيعي] 54[
يشمل المصنع على سلسلة من المبادالت الحرارية للتبريد المسبق . االختراع بمصنع وطريقة إلسالة الغاز الطبيعييتعلق  :الملخص ] 57[
للغاز ) 14(متصل بالمخرج ) 18(به مدخل ) 4(للغاز الطبيعي السابق تبريده، وموزع ) 14(للغاز الطبيعي ومخرج ) 13(لها مدخل ) 1(

يشتمل أيضاً المصنع على وحدتين الستخالص السوائل الموجودة بالغاز ). 23(و) 22(للموزع  الطبيعي السابق تبريده ويوجد مخرجين
) ◌َ  5(و) 5(الطبيعي لهما مدخل لوحدة االستخالص، ومخرج للقطفة الثقيلة، ومخرج علوي للقطفة الخفيفة، ومبادلين حراريين رئيسيين 

 .لسوائل الموجودة بالغاز الطبيعي المناظرة إلى اإلسالةلتبريد القطفة الخفيفة العليا اآلتية من وحدة استخالص ا
 

 4: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002437GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43917/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5821/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2005/02/17    05101200.3       
 جوليندي ماتشتيلد فان دي جراف   : المخترع] 72[
 . في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر30-2596  كاريل فان بيلندتالن 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F25J 1/02 

 :المراجع ] 56[
- Vega De La F F Et Al: Lng Plant  Reliability 
Analysis Meeting. Paper At Cryogenic Gas 
Processing, No. 69b, 25 February 1996  
- US 4181174 A (GRENIER, MAURICE) 1 
January 1980  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 وحدة وطريقة إلسالة الغاز الطبيعي] 54[
 :وتشتمل الوحدة على األقل على،  )90(إلسالة الغاز الطبيعي ) 10( وحدةيتعلق االختراع الحالي ب   :الملخص ] 57[
مسبوق اختيارياً بواحد ) أ2(تشتمل بدورها على مبادل حراري نهائي  )1(سلسلة من المبادالت الحرارية للتبريد المسبق  -

إلزالة ) 3(المسبق  مبردة للتبريد بدائرة مادة) أ2(ويزود المبادل الحراري النهائي ، )ب2(أو أكثر من المبادالت الحرارية 
 ؛)90(الحرارة من تيار الغاز الطبيعي 

 تيارين فرعيين من الغاز الطبيعي أول وثاني على األقل؛ إلى) 90(لفصل تيار الغاز الطبيعي ) 4(موزع   -
على مخرج  )'200، 200(كل نظام  ويشتمل، )'200، 200(نظامين رئيسيين بدرجة حرارة منخفضة أول وثاني على األقل  -

 ؛)'95، 95(للغاز الطبيعي المسال 
).أ2(المبادل الحراري النهائي  قبل )4(حيث يوضع الموزع   

 
 4: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002437GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43917/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/5821/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/02/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2005/02/17    05101200.3       
 جوليندي ماتشتيلد فان دي جراف   : المخترع] 72[
 . في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر30-2596  كاريل فان بيلندتالن 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: F25J 1/02 

 :المراجع ] 56[
- Vega De La F F Et Al: Lng Plant  Reliability 
Analysis Meeting. Paper At Cryogenic Gas 
Processing, No. 69b, 25 February 1996  
- US 4181174 A (GRENIER, MAURICE) 1 
January 1980  

 احمد سليم الهنائي: الفاحص 
 وحدة وطريقة إلسالة الغاز الطبيعي] 54[
 :وتشتمل الوحدة على األقل على،  )90(إلسالة الغاز الطبيعي ) 10( وحدةيتعلق االختراع الحالي ب   :الملخص ] 57[
مسبوق اختيارياً بواحد ) أ2(تشتمل بدورها على مبادل حراري نهائي  )1(سلسلة من المبادالت الحرارية للتبريد المسبق  -

إلزالة ) 3(المسبق  مبردة للتبريد بدائرة مادة) أ2(ويزود المبادل الحراري النهائي ، )ب2(أو أكثر من المبادالت الحرارية 
 ؛)90(الحرارة من تيار الغاز الطبيعي 

 تيارين فرعيين من الغاز الطبيعي أول وثاني على األقل؛ إلى) 90(لفصل تيار الغاز الطبيعي ) 4(موزع   -
على مخرج  )'200، 200(كل نظام  ويشتمل، )'200، 200(نظامين رئيسيين بدرجة حرارة منخفضة أول وثاني على األقل  -

 ؛)'95، 95(للغاز الطبيعي المسال 
).أ2(المبادل الحراري النهائي  قبل )4(حيث يوضع الموزع   
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 براءة اختراع ]12[
 0002438GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44300/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12234/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2007/11/27         1216162        
هانز بيتر  -2 ،جيريت ليندرت بيزيمر -1:  المخترعون] 72[

 رونالد جان دوجتيروم -3 ،أليكساندر كاليس
، .في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/32; B01J 21/06, 23/75 ; C10G 
47/12; C23C 2/40 

 :المراجع ] 56[
- Subbotin et al.: Temperature Hysteresis In Co 
Oxidation On Copper Oxide Catalyst Russian 
Journal Of Applied Chemistry, Vol. 75, No. 4, 
2002 
- Vorob'eva Et Al.: Preparation Of Catalyst 
Carriers On The Basis Of Alumina Supported On 
Metallic Gauzes Applied Catalysis A: General, 
Vol. 199, 2000  
- US 5674460 A1PLOG CARSTEN ]DE[ et al.) 07 
October 1997  
- EP 1570904 A (BOC GROUP INC ]US[) 07 
September 2005 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 محفز به تركيب حامل] 54[
والمادة المنتجة للمحفز حيث تشتمل على أكسيد فلز عالي المقاومة  يتعلق االختراع الحالي بمادة حاملة للمحفز، والمحفز، :الملخص ] 57[

، وتشتمل على سمك سلك في 2لكل بوصة  2 600 إلى    2 100وتركيب مادة حاملة تشتمل على شبكة سلكية بها فتحات تتراوح بين 
بالحجم من المادة الحاملة للمحفز ويتم من  % 50ويكون حجم التركيب الحامل أقل من  .ميكرو متر 110ميكرو متر إلى  20المدى من 

 .على األقل من الفتحات المذكورة بأكسيد الفلز عالي المقاومة %70ملء 
 

      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002439GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43892/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7653/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 الدولةاسم ]33[  تاريخ األولوية    ]32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2006/01/25  06250416.2       
انتون بيتر  -2 ،هيوجو جيراردو بولدرمان -1:  المخترعون] 72[

 ،ارثر ويليبروردو تيتو روتس -4 ،جيريت كونيجن -3 ،ويسترينك
 الين مارجيت كريستينا جوزيفسوزن  -6 ،سيز فان جيل -5
، .في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: B01J 8/00, 19/00; C07C 29/09; F28D 9/00; 
B01D  19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4530826 A (OHASHI HIROYUKI ]JP[ et al.) 
23 July 1985  
- WO 01/17935 A (KRUPP UHDE GMBH ]DE[; 
BAEHNISCH HANS JOACHIM ]OE[) 15 March 
2001  
- DE 1031285 B (BASF AG) 04 June 1958  
- US 6080897 A(KAWABE KAZUKI ]JP[) 27 
June 2000 

 علي احمد المال: الفاحص 
 تكامل حراري] 54[
وتوليد سائل مبرد الستخدامه بواسطة وحدة استهالكية  EC-1يتعلق االختراع الحالي بنظام تكامل حراري إلزالة حرارة التفاعل من مفاعل   :الملخص ] 57[

حيث يشتمل النظام على وحدة (MEG)إيثيلين جليكول لتحويله إلى مونو  (EO)من أكسيد اإليثيلين  (EC)واحدة أو أكثر، في عملية محفزة إلنتاج كربونات اإليثيلين 
، وحلقة وسيطة متصلة بوحدة تبريد المفاعل وبوحدة التبريد بامتصاص الغاز، المالئمة لتوصيل السائل EC-1مالئمة إلزالة الحرارة من مفاعل  EC-1تبريد مفاعل 

د،  كما يتعلق بحلقة للسائل المبرد مالئمة لتوصيل السائل المبرد في وحدة التبريد الوسيط بينهما، حيث أن وحدة التبريد بامتصاص الغاز مالئمة لتوليد سا ئل مبرَّ
رة المولدة في المفاعل بامتصاص الغاز الستخدامه بواسطة وحدة استهالكية أو أكثر ، تم تصميم النظام بهذه الطريقة بحيث تستخدم وحدة استهالكية أو أكثر الحرا

االستهالكية، حيث يشتمل النظام باإلضافة إلى ذلك على وحدة تبريد إيقاف لها مصدر تبريد مستقل مالئم،  (الوحدات)لقة للسائل المبرد والوحدة لتوليد السائل المبرد لح
د، ، ويشتمل النظام أيضاً على مصدر احEC-1بدالً من، أو باإلضافة إلى، وحدة تبريد بامتصاص الغاز، إلزالة الحرارة الصادرة عن المفاعل  تياطي مستقل للسائل المبرَّ

د لتوفيره لوحدة استهالكية أو أكثر؛ ونظام تحكم الستخدام في نظام التكامل الحراري؛  بدالً من، أو باإلضافة إلى، وحدة تبريد بامتصاص الغاز، مالئم لتوليد السائل المبرَّ
وحجيرة ثانية  EC-1في حجيرة أولى توفر وحدة إعادة تدوير السائل إلى  EC-1فاعل وفاصل ثنائي الطور لفصل التدفق ثنائي الطور في عملية سحب جانبي من الم

ثابتاً، ويصلح استخدام الفاصل في عملية وفي نظام  EC-2، بحيث يكون التدفق ثنائي الطور إلى مفاعل  EC-2الثاني الخاص بـ  ECتوفر تدفقاً ثنائي الطور لمفاعل 
 .(EG)إيثيلين جليكول  /(EO)التكامل الحراري؛ وطرقه المناظرة؛ واستخدامات النظام والفاصل في وحدة أكسيد اإليثيلين 

 
 10: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002439GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43892/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7653/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 الدولةاسم ]33[  تاريخ األولوية    ]32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2006/01/25  06250416.2       
انتون بيتر  -2 ،هيوجو جيراردو بولدرمان -1:  المخترعون] 72[

 ،ارثر ويليبروردو تيتو روتس -4 ،جيريت كونيجن -3 ،ويسترينك
 الين مارجيت كريستينا جوزيفسوزن  -6 ،سيز فان جيل -5
، .في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl7: B01J 8/00, 19/00; C07C 29/09; F28D 9/00; 
B01D  19/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4530826 A (OHASHI HIROYUKI ]JP[ et al.) 
23 July 1985  
- WO 01/17935 A (KRUPP UHDE GMBH ]DE[; 
BAEHNISCH HANS JOACHIM ]OE[) 15 March 
2001  
- DE 1031285 B (BASF AG) 04 June 1958  
- US 6080897 A(KAWABE KAZUKI ]JP[) 27 
June 2000 

 علي احمد المال: الفاحص 
 تكامل حراري] 54[
وتوليد سائل مبرد الستخدامه بواسطة وحدة استهالكية  EC-1يتعلق االختراع الحالي بنظام تكامل حراري إلزالة حرارة التفاعل من مفاعل   :الملخص ] 57[

حيث يشتمل النظام على وحدة (MEG)إيثيلين جليكول لتحويله إلى مونو  (EO)من أكسيد اإليثيلين  (EC)واحدة أو أكثر، في عملية محفزة إلنتاج كربونات اإليثيلين 
، وحلقة وسيطة متصلة بوحدة تبريد المفاعل وبوحدة التبريد بامتصاص الغاز، المالئمة لتوصيل السائل EC-1مالئمة إلزالة الحرارة من مفاعل  EC-1تبريد مفاعل 

د،  كما يتعلق بحلقة للسائل المبرد مالئمة لتوصيل السائل المبرد في وحدة التبريد الوسيط بينهما، حيث أن وحدة التبريد بامتصاص الغاز مالئمة لتوليد سا ئل مبرَّ
رة المولدة في المفاعل بامتصاص الغاز الستخدامه بواسطة وحدة استهالكية أو أكثر ، تم تصميم النظام بهذه الطريقة بحيث تستخدم وحدة استهالكية أو أكثر الحرا

االستهالكية، حيث يشتمل النظام باإلضافة إلى ذلك على وحدة تبريد إيقاف لها مصدر تبريد مستقل مالئم،  (الوحدات)لقة للسائل المبرد والوحدة لتوليد السائل المبرد لح
د، ، ويشتمل النظام أيضاً على مصدر احEC-1بدالً من، أو باإلضافة إلى، وحدة تبريد بامتصاص الغاز، إلزالة الحرارة الصادرة عن المفاعل  تياطي مستقل للسائل المبرَّ

د لتوفيره لوحدة استهالكية أو أكثر؛ ونظام تحكم الستخدام في نظام التكامل الحراري؛  بدالً من، أو باإلضافة إلى، وحدة تبريد بامتصاص الغاز، مالئم لتوليد السائل المبرَّ
وحجيرة ثانية  EC-1في حجيرة أولى توفر وحدة إعادة تدوير السائل إلى  EC-1فاعل وفاصل ثنائي الطور لفصل التدفق ثنائي الطور في عملية سحب جانبي من الم

ثابتاً، ويصلح استخدام الفاصل في عملية وفي نظام  EC-2، بحيث يكون التدفق ثنائي الطور إلى مفاعل  EC-2الثاني الخاص بـ  ECتوفر تدفقاً ثنائي الطور لمفاعل 
 .(EG)إيثيلين جليكول  /(EO)التكامل الحراري؛ وطرقه المناظرة؛ واستخدامات النظام والفاصل في وحدة أكسيد اإليثيلين 
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 براءة اختراع ]12[
 0002440GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43904/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8195/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2006/04/21   60/794,298        
 أمريكا                      2006/10/20    60/853,096     

   ،ارثر هيرمان هيل -2 ،ديفد سكوت ميلر -1:  المخترعون] 72[
 فينيجار . هارولد جيه -3
، في. انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل  : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، أتش ار30-2596  كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/24, 36/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/0045265 A (MCKENSIE, II) 01 March 
2007  
- US 4460044 A (PORTER) 07 July 1984  
- US 4390067 A (WILLMAN) 28 June 1983  
- US 2003/0173072 A (VINEGAR ET AL) 18 
September 2003  
- US 4243101 A (GROUPING) 06 June 1981  
- US 3924680 A (TERRY) 09 December 1975  
- US 3273640 A (HUNTINGTON) 20 September 
1966  
- US 3138203 A (WEISS ET AL) 23 June 1964 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 التسخين التتابعي لطبقات متعددة في تكوين يحتوي على هيدروكربون] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لمعالجة تكوين يحتوي على هيدروكربون، حيث تشتمل الطريقة على الحصول على    :الملخص ] 57[

لكل من الفتحة  .ولى من الزمن لطبقة أولى من الهيدروكربون في التكوين الناتج عن مسخن أول يقع عند فتحة في التكوينحرارة لفترة أ
والسخان األول جزء أفقي أو مائل جوهرياً يقع عند الطبقة األولى من التكوين وجزء موصل واحد على األقل يمتد بين الجزء األفقي أو 

يتم وضع مادة عازلة عند الفتحة حيث تعمل المادة  .إزالة جزء موصل واحد على األقل للسخان األول من الفتحةيتم  .الجزء المائل والسطح
يتم تكوين جزء للفتح أفقي أو مائل إضافي في  .العازلة، جزئياً على األقل، على عزل الطبقة حيث يقع الجزء األفقي أو المائل للسخان األول

يتم وضع سخان ثان في الجزء األفقي  .الطبقة الثانية من جزء واحد على األقل من األجزاء الموصلة للفتحة تمتد .طبقة هيدروكربون ثانية
 .يتم الحصول على الحرارة من السخان الثاني لطبقة الهيدروكرون الثانية .جوهرياً للفتحة

 
 4: 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

 براءة اختراع ]12[
 0002441GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44007/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9013/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2006/09/07    06254655.1          
 اري جودفريد اندري فان كروتشتين يوجين م : المخترع] 72[
. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:   مالك البراءة] 73[

هولندا ،ذي هيج، أتش أر ،2596-30 كاريل فان بيلندتالن، .في  
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 29/12, 29/00; C07D 317/00, 317/38 

 :المراجع ] 56[
- US 4691041 A (DURANLEAU ROGER G ]US[ 
et al.) 01 September 1987  
- US 4117250 A (FOSTER ROBERT DEAN et al.) 
26 September 1978  
- US 6407279 B1 (BUCHANAN J SCOTT ]US[ et 
al.) 18 June 2002 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية لتحضير الكيلين جاليكول] 54[
 يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير الكيلين جاليكول حيث تشتمل العملية المذكوره على تفاعل كربونات االلكيلين :الملخص ] 57[

 المناظرة مع الماء في وجود محفز حيث يشتمل المحفز على بيكربونات باعتبارها الطور الفعال يتم تثبيتها على ماده حامله صلبة بها واحد
 او اكثر من المواضع موجبة الشحنة الكهربائيه

 
     8 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002441GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44007/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9013/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2006/09/07    06254655.1          
 اري جودفريد اندري فان كروتشتين يوجين م : المخترع] 72[
. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:   مالك البراءة] 73[

هولندا ،ذي هيج، أتش أر ،2596-30 كاريل فان بيلندتالن، .في  
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 29/12, 29/00; C07D 317/00, 317/38 

 :المراجع ] 56[
- US 4691041 A (DURANLEAU ROGER G ]US[ 
et al.) 01 September 1987  
- US 4117250 A (FOSTER ROBERT DEAN et al.) 
26 September 1978  
- US 6407279 B1 (BUCHANAN J SCOTT ]US[ et 
al.) 18 June 2002 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية لتحضير الكيلين جاليكول] 54[
 يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير الكيلين جاليكول حيث تشتمل العملية المذكوره على تفاعل كربونات االلكيلين :الملخص ] 57[

 المناظرة مع الماء في وجود محفز حيث يشتمل المحفز على بيكربونات باعتبارها الطور الفعال يتم تثبيتها على ماده حامله صلبة بها واحد
 او اكثر من المواضع موجبة الشحنة الكهربائيه

 
     8 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002442GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44006/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/10082/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2002/06/28     60/392,499       
 المكتب الخليجي                  2003/06/26          2740        

 وايني إرول إفانس :  المخترع] 72[
 . في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي : مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، اتش أر30-2596   فان بيلندتالن  كاريل
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 2219575 A (MCNAMEE RAYMOND W et 
al.)  29 October 1940  
- WO 9505896 A (SHELL INT RESEARCH) 02 
March 1995  
- EP 0352849 A (SHELL INT RESEARCH) 31 
January 1990  
- EP 0326 392 A (EASTMAN KODAK CO)  02 
August 1989 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 عملية إلدخال مجموعة إيبوكسي في أوليفين] 54[
 :وتتضمن تلك العملية على طريقة لبدء تشغيل عملية لتحويل اوليفين إلى إيبوكسيد،  :الملخص ] 57[
نقع مسبق لحفاز عالي االنتقائية يعتمد على الفضة خاص بالتحويل إلى إيبوكسيد بهاليد عضوي، و -  
×  2إمرار فوق الحفاز الذي سبق نقعه شحنة تكون خالية من الهاليد العضوي او تتضمن على هاليد عضوي بتركيز يبلغ  -

ساعة وحتى  16محسوبا على اساس نسبة الهالوجين بالنسبة للشحنة الكلية، لفترة ال تزيد عن  على األكثر،% مول 10-4
ساعة؛  200  

حفاز مناسب لتحويل اوليفين إلى إيبوكسيد، ويكون ذلك الحفاز من الممكن الحصول عليه بواسطة الطريقة المذكورة؛ 
لى الطريقة المذكور وفيها يتم تالمس الحفاز اساسا مع شحنة وعملية لتحويل اوليفين إلى إيبوكسيد، وتتضمن تلك العملية ع

من % مول 4-10×  0.2تتضمن على االوليفين، اكسجين وهاليد عضوي حيث يكون تركيز الهاليد العضوي اكبر بمقدار 
.، محسوبا على اساس محتوى الهالوجين بالنسبة للشحنة الكلية)ب(التركيز المستخدم في الخطوة   

 
      11 :لحماية ا 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[
 0002443GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 43879/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2186/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/08/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2001/08/24      01203205.8       
 -2 ،جوهانيز  ديديركوس دي  جراف -1:  المخترعون] 72[

 وينيفريد دي  جراف 
، .في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:  مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذي هيج، أتش ار30-2596  كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- GB 780577 A ( RURRCHEMIE AG; LURGI 
GES  FUER WAERMETECHNIK M) 07 August 
1957  
- US 2243869 A (KEITH JR PERCIVAL C et al.) 
03 June 1941  
- US 2535343 A (ATWELL HAROLD V) 26 
December 1950  
- US 2514340 A (RUPP WALTER H) 04 July 1950 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 طريقة لتحضير هيدروكربونات] 54[
أو كغاز وقود من غاز مخلق تشتمل  /طريقة لتحضير الهيدروكربونات السائلة وتيار غاز نظيف يكون مناسب كشحنة و   :الملخص ] 57[

تتم عملية تحويل في وجود عامل حفاز للغاز المخلق عند درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع الى هيدروكربونات  -i :على الخطوات التالية
إلى تيار منتج خفيف يشتمل على االقل على ثاني أكسيد الكربون،  (i)يتم فصل التيار الناتج الذي تم الحصول عليه من الخطوة  -ii .سائلة

لم يتم تحويله وهيدروكربونات خفيفة، اوكسيجينات ومواد خاملة وتيار من منتج ثقيل يتضمن اساسا على هيدروكربونات سائلة غاز مخلق 
يتم فصل ثاني أكسيد الكربون على األقل تيار من المنتج الخفيف الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة  -iii .عادية وصلبة عادية

 .مادة ممتصة سائلة ويفضل أن تكون طريقة االمتصاص مستمرة ومتجددة االمتصاص الفيزيائية باستخدام
 

      10 :الحماية  عدد عناصر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

221نشرة براءات االختراع20

 براءة اختراع ]12[
 0002443GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 43879/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2186/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/08/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[  تاريخ األولوية    ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2001/08/24      01203205.8       
 -2 ،جوهانيز  ديديركوس دي  جراف -1:  المخترعون] 72[

 وينيفريد دي  جراف 
، .في. شيونال ريسيرتش ماتشابيج بيشل انترنا:  مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذي هيج، أتش ار30-2596  كاريل فان بيلندتالن 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- GB 780577 A ( RURRCHEMIE AG; LURGI 
GES  FUER WAERMETECHNIK M) 07 August 
1957  
- US 2243869 A (KEITH JR PERCIVAL C et al.) 
03 June 1941  
- US 2535343 A (ATWELL HAROLD V) 26 
December 1950  
- US 2514340 A (RUPP WALTER H) 04 July 1950 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 طريقة لتحضير هيدروكربونات] 54[
أو كغاز وقود من غاز مخلق تشتمل  /طريقة لتحضير الهيدروكربونات السائلة وتيار غاز نظيف يكون مناسب كشحنة و   :الملخص ] 57[

تتم عملية تحويل في وجود عامل حفاز للغاز المخلق عند درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع الى هيدروكربونات  -i :على الخطوات التالية
إلى تيار منتج خفيف يشتمل على االقل على ثاني أكسيد الكربون،  (i)يتم فصل التيار الناتج الذي تم الحصول عليه من الخطوة  -ii .سائلة

لم يتم تحويله وهيدروكربونات خفيفة، اوكسيجينات ومواد خاملة وتيار من منتج ثقيل يتضمن اساسا على هيدروكربونات سائلة غاز مخلق 
يتم فصل ثاني أكسيد الكربون على األقل تيار من المنتج الخفيف الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة  -iii .عادية وصلبة عادية

 .مادة ممتصة سائلة ويفضل أن تكون طريقة االمتصاص مستمرة ومتجددة االمتصاص الفيزيائية باستخدام
 

      10 :الحماية  عدد عناصر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002444GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43891/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8177/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا                 2006/07/13     11/486.791          
   ،ديباك بيرتي -2 ،سيفيرت اللين كابرون -1:  المخترعون] 72[
 ،مولي نانديني سي -5 ،نابا ماريو جوزيف -4 ،شميتز كورنيللي -3
راو  -8 ،إكاتيرنيا أنسويرينجين  -7 ،مينور باربارا هافيالتد -6

 ليك توماس جيه -9 ،فيليور نوت ماليكارجونا
، دو بونت دي نيمورز أند كومباني إي آي :   مالك البراءة] 73[

، الواليات 19898ماركت ستريت ، ويلمنجتون ، ديالوير،  1007
 المتحدة االمريكية 

 )م.م.ش(ابو غزاله للملكية الفكرية : الوكيل ] 74[

 :الدولي  التصنيف] 51[
Int. CI.7: C09K 5/04 

 :المراجع ] 56[
- US 5037573 A (MERCHANT ABID N ]US[)  06 
August 1991  
- WO 2004/037913 A2 (HONEYWELL INT INC 
]US[; SINGH RAJIV R ]US[; PHAM HANG T 
]US[; WILSON D) 06 May 2004  
- US 2005/233932 A1 (SINGH RAJIV R ]US[ et 
al.) 20 October 2005  
- US 2004/127383 A1 (PHAM HANG T ]US[ et al.) 
01 July 2004  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 تركيبات مشتملة على فلوروأوليفينات و استعماالتها] 54[
تركيبات الفلورواوليفين وفقا لالختراع الحالي تعتبر مفيدة كمواد مبردة  .الختراع الحالي يختص بتركيبات فلورواوليفينا: الملخص ] 57[

إضافيا تركيبات الفلورواوليفين وفقا لالختراع الحالي يمكن ان تستخدم  .او موائع نقل الحرارة وفي العمليات إلنتاج التبريد او التسخين 
 المستخدمه حاليا والتي تتضمن على قدرة تدفئه اكثر شمولية الستبدال الماده المبرده او التركيبات المائعه الناقله للحراره

 
      17 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002445GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43998/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11841/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                 2007/09/25         459361            
 هيرمان روزين:  المخترع] 72[
، 14أوبيير سبيترمات روزين سويس ايه جي، :  مالك البراءة] 73[

 سويسرا، ستانز 6370
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 55/48 

 :المراجع ] 56[
- US 6816110 B1 (LIU ZIWEN W]US[ et al.) 09 
November 2004  
- DE 10338952 A1 (JAEGER FRANK-MICHAEL 
 ]DE[) 24 March 2005 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 جهاز وطريقة لمراقبة جهاز صيانه] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لمراقبة جهاز صيانة يتحرك في خط أنابيب، حيث يتم فيه إنتاج إشارة بيانات الوضع أوالً  :الملخص ] 57[

بواسطة وحدة إرسال واستقبال كنتيجة لتحرك جهاز الصيانة بعد نقله إلى وحدة إرسال واستقبال إضافية واحدة على األقل موضوعة على 
ن الوحدة األولى، تتميز هذه الطريقة بأنه يتم تزويد إشارة بيانات الوضع الخاصة بوحدة اإلرسال واالستقبال طول خط أنابيب على مسافة م

ي األولى بعالمة تحديد الموضع الدقيقة، وترحيلها عبر وحدة اإلرسال واالستقبال اإلضافية الواحدة على األقل في اتجاه وحدة السطح البين
 . وقت شبه الفعلي لتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من إشارة بيانات الوضعفي ال SCADAوتغذيتها في نظام 

 
 2: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002445GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43998/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11841/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                 2007/09/25         459361            
 هيرمان روزين:  المخترع] 72[
، 14أوبيير سبيترمات روزين سويس ايه جي، :  مالك البراءة] 73[

 سويسرا، ستانز 6370
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 55/48 

 :المراجع ] 56[
- US 6816110 B1 (LIU ZIWEN W]US[ et al.) 09 
November 2004  
- DE 10338952 A1 (JAEGER FRANK-MICHAEL 
 ]DE[) 24 March 2005 

 
 ابراهيم العبودي: الفاحص 

 جهاز وطريقة لمراقبة جهاز صيانه] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لمراقبة جهاز صيانة يتحرك في خط أنابيب، حيث يتم فيه إنتاج إشارة بيانات الوضع أوالً  :الملخص ] 57[

بواسطة وحدة إرسال واستقبال كنتيجة لتحرك جهاز الصيانة بعد نقله إلى وحدة إرسال واستقبال إضافية واحدة على األقل موضوعة على 
ن الوحدة األولى، تتميز هذه الطريقة بأنه يتم تزويد إشارة بيانات الوضع الخاصة بوحدة اإلرسال واالستقبال طول خط أنابيب على مسافة م

ي األولى بعالمة تحديد الموضع الدقيقة، وترحيلها عبر وحدة اإلرسال واالستقبال اإلضافية الواحدة على األقل في اتجاه وحدة السطح البين
 . وقت شبه الفعلي لتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من إشارة بيانات الوضعفي ال SCADAوتغذيتها في نظام 

 
 2: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002446GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 42042/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8797/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الخليجي                    2007/04/07     8081            
 ،ماريا كمينو أردسي -2 ،ماريا أتيليا بروجو -1:  المخترعون] 72[
        ،بيرنارد فيرنيل -5 ،باسكال روبينيو -4 ،فيليب بريسولير -3
  موريس سوفير -7 ،ماري سكمتير-جين -6
فيال ليوجي ، ايهأفنتيس أس بي  -سانوفي :  مالك البراءة] 73[

 ايطاليا   ، ميالنو  20158,37 /رقم بي، بوديو
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07K 14/32, A61K 38/16, A61P 1/00, 
31/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 98/56411 A (UNIV FLORIDA ]US[) 17 
December 1998  
- WO 2004/026334 A (CANADIAN INOVATECH 
INC  ]CA[; SMITH STEPHEN R ]CAl: RITCHIE 
STEWART J) 01 April 2004  
- EP 1405641 A (PROGE FARM S R L ]IT[) 07 
April 2004 

 نوف النصبان: الفاحص 
 وتطبيقاته مركب ببتيد بفاعلية حيوية، تحضيره] 54[
يتعلق االختراع بمركب ببتيد له فاعلية حيوية، به خصائص مضادة ميكروبياً باألخص، كما يتعلق االختراع بتحضيره    :الملخص ] 57[

 .وتطبيقاته
 

      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002447GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 44005/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11413/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/08/01     11/832,620           
       ،جرانت هوكنج -2 شولتز،. روجر إل -1:  المخترعون] 72[
 ترافيس كافيندر -3
، .هاليبورتون إنيرجي سيرفيسز انك -1 : مالكو البراءة] 73[

الواليات ، 9052 - 75381، تكساس، هيوستن. بيالري بلفد 10200
دبليو ،  بيتيرشام بليس 16جرانت هوكنج ،  -2 ،االمريكيةالمتحدة 

 بريطانيا،  لندن، إكس بي 5 7إس
 العمار  إبرهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 5148869 A (SANCHEZ) 22 September 1992  
- US 5215146 A (SANCHEZ) 01 June 1993  
- US 6991037 B2 (HOCKING) 31 January 2006  
- US 2006/0131074 A1 (CALHOUN et al.) 22 June 
2006 

 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 تصريف خزان نفط ثقيل عبر حفرة بئر أفقية] 54[
وتشتمل طريقة لتحسين إنتاج مائع  .حفرة بئر أفقيةيتعلق االختراع الحالي بأنظمة وطرق لتصريف خزان نفط ثقيل عبر    :الملخص ] 57[

رأسي بشكل عام في التكوين من حفرة بئر أفقية بشكل عام التي تتقاطع مع  )شيء مضمَّن(من تكوين جوفي على خطوة نشر تضمين 
ويشتمل نظام بئر على  .رطل لكل بوصة مربعة 750000ويتم نشر التضمين في جزء من التكوين له معامل حجمي أقل من حوالي  .التكوين

ويشتمل التكوين على راسب ضعيف  .تضمين رأسي بشكل عام يتم نشره في تكوين جوفي من حفرة بئر أفقية بشكل عام تتقاطع مع التكوين
 .التماسك

 
 6: عدد األشكال      66 :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[
 0002447GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 44005/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11413/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/08/01     11/832,620           
       ،جرانت هوكنج -2 شولتز،. روجر إل -1:  المخترعون] 72[
 ترافيس كافيندر -3
، .هاليبورتون إنيرجي سيرفيسز انك -1 : مالكو البراءة] 73[

الواليات ، 9052 - 75381، تكساس، هيوستن. بيالري بلفد 10200
دبليو ،  بيتيرشام بليس 16جرانت هوكنج ،  -2 ،االمريكيةالمتحدة 

 بريطانيا،  لندن، إكس بي 5 7إس
 العمار  إبرهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 5148869 A (SANCHEZ) 22 September 1992  
- US 5215146 A (SANCHEZ) 01 June 1993  
- US 6991037 B2 (HOCKING) 31 January 2006  
- US 2006/0131074 A1 (CALHOUN et al.) 22 June 
2006 

 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 تصريف خزان نفط ثقيل عبر حفرة بئر أفقية] 54[
وتشتمل طريقة لتحسين إنتاج مائع  .حفرة بئر أفقيةيتعلق االختراع الحالي بأنظمة وطرق لتصريف خزان نفط ثقيل عبر    :الملخص ] 57[

رأسي بشكل عام في التكوين من حفرة بئر أفقية بشكل عام التي تتقاطع مع  )شيء مضمَّن(من تكوين جوفي على خطوة نشر تضمين 
ويشتمل نظام بئر على  .رطل لكل بوصة مربعة 750000ويتم نشر التضمين في جزء من التكوين له معامل حجمي أقل من حوالي  .التكوين

ويشتمل التكوين على راسب ضعيف  .تضمين رأسي بشكل عام يتم نشره في تكوين جوفي من حفرة بئر أفقية بشكل عام تتقاطع مع التكوين
 .التماسك

 
 6: عدد األشكال      66 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002448GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44324/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9526/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[
 ألمانيا                    2006/11/22 102006055427.2  
   ،بيرند فوجيل. د -2 ،هيرمان سيجيرت. د -1:  المخترعون] 72[
 الكساندر ماي  -3
-كيرشنالي دي، إفونيك روم جي ام بي اتش : مالك البراءة] 73[

 المانيا، دارمستادت 64293
 العمار  إبراهيم سليمان :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 319/10 

  :المراجع ] 56[
- JP 10059958 A (MITSUBISHI GAS CHEM. CO. 
INC) 03 March 1998  
- US 5420304 A (BIOPAK TECHNOLOGY LTD 
et al.) 30 May 1995  
-  EP 0487853 A2 (MITSUBISHI GAS CHEM. 
CO. INC. et al.) 03 June 1992 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير تترا ميثيل جليكوليد] 54[
بالوزن علي  % 50يتعلق االختراع الحالي بعملية لتحضير تتراميثيل جليكوليد بواسطة تسخين تركيبة تحتوي على    :الملخص ] 57[

 .م علي األقل 100ْأو تترا ميثيل جليكوليد إلي درجة حرارة  /أيزو بيوتيريك و -هيدروكسي -2األقل من حمض 
 

 2: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002449GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44280/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10549/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                    2007/04/11       103585           
 ماسايوكي موراكامي، -2 يوشيتاكا ناكامورا، -1:  المخترعون] 72[
 كازوهيرو يوميو -5 ماساكازو واكاياما، -4 ماكوتو ياماوكا، -3
كي يو  ،1-5-3ليمتد، دايتشي سانكيو كمبني،  : مالك البراءة] 73[

 يابانال، طوكيو، 8426-103،  نيهونباشي -تشو هون تشو 
 
 سعود محمد علي الشواف :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 309/28, 407/06 

  :المراجع ] 56[
- US 6844363 B2 (MURAKAMI MASAYUKI ]JP[ 
et  al.) 18 January 2005   
- JP 2003/201235 A (SANKYO CO)  18 July 2003  
- US 6 340 702 B1 (HONDA TAKESHI ]JP[ et al.) 
22 January 2002  
- EP 0 882 721 A (DAIKIN IND LTD ]JP[ )  09  
December 1998 

 نوف النصبان: الفاحص 
 طريقة لصنع مشتقات حمض النورامينيك] 54[
 وكذلك مركبـات وسيطـة اصطناعية، neuraminic acid يزود االختراع طريقة لصنع مشتقات حمض النورامينيك :الملخص ] 57[

synthetic intermediates لمشتقـات حمـض النورامينيـك neuraminic acid وطـرق لصنعها، ومشتقـات حمـض النورامينـيك 
neuraminic acid عالية النقاوة . 

]طريقة الحل[  
د  ):7(مركب وسيط اصطناعي ممثل بالصيغةيزوَّ  

 
 ، أو يمثالن معاً رباعي مثيلينphenyl، فنيل alkylألكيل ،  R5 Hو  R4؛ يمثل كل من  alkylيمثل ألكيل  R3حيث ]

tetramethylene خماسي مثيلين ،pentamethylene أكسو ،.]oxo 
 

      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002449GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44280/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10549/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                    2007/04/11       103585           
 ماسايوكي موراكامي، -2 يوشيتاكا ناكامورا، -1:  المخترعون] 72[
 كازوهيرو يوميو -5 ماساكازو واكاياما، -4 ماكوتو ياماوكا، -3
كي يو  ،1-5-3ليمتد، دايتشي سانكيو كمبني،  : مالك البراءة] 73[

 يابانال، طوكيو، 8426-103،  نيهونباشي -تشو هون تشو 
 
 سعود محمد علي الشواف :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C07D 309/28, 407/06 

  :المراجع ] 56[
- US 6844363 B2 (MURAKAMI MASAYUKI ]JP[ 
et  al.) 18 January 2005   
- JP 2003/201235 A (SANKYO CO)  18 July 2003  
- US 6 340 702 B1 (HONDA TAKESHI ]JP[ et al.) 
22 January 2002  
- EP 0 882 721 A (DAIKIN IND LTD ]JP[ )  09  
December 1998 

 نوف النصبان: الفاحص 
 طريقة لصنع مشتقات حمض النورامينيك] 54[
 وكذلك مركبـات وسيطـة اصطناعية، neuraminic acid يزود االختراع طريقة لصنع مشتقات حمض النورامينيك :الملخص ] 57[

synthetic intermediates لمشتقـات حمـض النورامينيـك neuraminic acid وطـرق لصنعها، ومشتقـات حمـض النورامينـيك 
neuraminic acid عالية النقاوة . 

]طريقة الحل[  
د  ):7(مركب وسيط اصطناعي ممثل بالصيغةيزوَّ  

 
 ، أو يمثالن معاً رباعي مثيلينphenyl، فنيل alkylألكيل ،  R5 Hو  R4؛ يمثل كل من  alkylيمثل ألكيل  R3حيث ]

tetramethylene خماسي مثيلين ،pentamethylene أكسو ،.]oxo 
 

      6 :الحماية  عدد عناصر
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 اليابان                     2007/12/14         322702        
    تيتسويا ناكاياما، -2 ماساتو يوشيمورا، -1:  المخترعون] 72[
 يوجي سيكيا -5كويشي مياتا، -4 ماسايوكي شيجيتا، -3
تشيودا ،   –كي يو ، 6-6هيتاشي، ليمتد،  -1:  مالكو البراءة] 73[

هيتاشي  -2 يابان،ال، طوكيو، 8280-100، مارونوتشي  1-تشوم 
 ،شي-هيتاشي ناكا ، ايتشيقي،1070 ، ليمتد،.ميتو إنجينيرينج كو

 يابانال، ايباراكي
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 5/02, 5/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 10117255I A(HlTACHI, LTD ; HITACHI 
MITO ENG CO LTD) 07 May 2008  
- CN 101269768 A (HITACHI, LTD; HITACHI 
MITO ENG CO LTD) 24 September  2008  
- CN 101088898 A(HlTACHI, LTD ; HITACHI 
MITO ENG CO LTD ) 19 December 2007 

 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 وعملية تحكم بهنظام مصعد ] 54[
في نظام المصعد وعملية التحكم فيه، يؤخذ قرار بخصوص ما إذا كانت عملية التحكم مطلوبة أم ال، بتحديد مجموعة  :الملخص ] 57[

بالنسبة  (7) ، حساب إزاحات نسبية للحبل الرئيسي (7)، مثل حبل رئيسي (20)فترات ذبذبة طبيعية لمادة طويلة مثبتة في بيت المصعد 
مثبتاً في المبنى أو بيت المصعد   (5)لكل من فترات الذبذبة الطبيعية طبقاً إلشارة مكتشفة بواسطة مذبذب   (20)إزاحات بيت المصعد  إلى

ومع نظام المصعد وعملية التحكم فيه، يمكن كشف ذبذبات المادة الطويلة مثل الحبل  .، ومقارنة نتائج محسوبة مع عتبة مقررة مسبقاً (20)
 في حالة زلزال بدقة عالية لبدء عملية التحكم في المصعد على نحو صحيح الرئيسي

 
 5: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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امبريشتس ويرنر  -6 ،بيريرا تيموثي بيترو سورين -5 ،انطونيوس
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 كدسة  ناصر علي:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
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 :المراجع ] 56[
- WO 2004/105765 A (JANSSEN 
PHARMACEUTICA  N.V; FREYNE, EDDY, 
JEAN, EDGARD; PERERA, TIMOTHY) 09 
December 2004  
- WO 96/33980 A (ZENECA LIMITED; 
GIBSON,KEITH, HOPKINSON) 31 October 1996 
- US 634445981 (BRIDGES ALEXANDER 
JAMES  et al.) 05 February 2002  
- WO 96/13529 A (DSM N.V; VAN BEEK, 
JOHANNUS, ANTONIUS, MARIA; VAN 
DOREMAElE, GERARDUS,) 09 May 1996 

 
 نداء جميل المعلم: الفاحص 

 مشتقات كينازولين] 54[
     :يتعلق هذا االختراع بمركبات لها الصيغة :الملخص ] 57[

 
تمثل الكيل  Z NH   ،Y  :أكسيد منها، أمالح اإلضافة المقبولة صيدلياً منها واألشكال االيزوميرية الفراغية منها، حيث N–وتركيبات 

C3-9 الكينيل ،–C3-9 الكاينيل ،–C2-9 ،-CO-NH  الكيل–C3-7 مستبدل اختيارياً بواسطة أمينو، أول أو ثاني ،( الكيل–C1-4) 
أمينو، أو  (C1-4الكيل )، مستبدل اختيارياً بأمينو، أول أو ثاني C3-7–الكينيل  -CO-NH-اوكسي كربونيل أمينو،  C1-4أمينو أو الكيل 

-C1أمينو، أو الكيل  (C1-4الكيل )، مستبدل اختيارياً بأمينو، أول أو ثاني NH-CO-C3-7اوكسي كربونيل أمينو، الكاينيل  C1-4الكيل 
 C1-5 –NR14-CO–، الكيل C1-5–الكيل  -C1-5 NR13–، الكيل C1-5–الكيل  -اوكسي C1-5–كيل اوكسي كربونيل أمينو، ال 4

،  C1-2الكيل  -CO-Het21-CO-C1-2 ،-NH-CO-CR16R17-NH–،  الكيل C1-6 –CO-NH ،Het20–، الكيلC1-5–الكيل 
-CO-NH-CR18R19-CO-  الكيلC1-2  ،-CO-  الكيل–CO-NR20-C1-3  الكيل–C1-2أو   ،NH-  الكيل–NR22CO-C1-

3  ،X1  ،تمثل رابطة مباشرةO الكيل ،O-C1-2  ،X2  تمثل رابطة مباشرة، الكيل–CO-C1-2 ،NR12 الكيل ،C1-2 –NR12- ،-
O-N-CH-  أو الكيل–C1-2  ؛R1  وR2    ،كل على حدة تمثل هيدروجين، هالوR3  ،تمثل هيدروجينR4  ،تمثل هيدروجين

حيث كل علي حدة  R17و  R16يمثال هيدروجين،  R15و  C1-4  ،R14ل يمثل هيدروجين، الكيل كR13و  C1-4  ،R12الكيلوكسي 
مستبدل اختياريا، فنيل أو  C1-4حيث كل علي حدة عبارة عن هيدروجين أو الكيل  R19و  R18؛  C1-4عبارة عن هيدروجين أو الكيل 

؛ كل من C1-4مستبدل اختياريا مع الكيلوكسي  C1-4عبارة عن هيدروجين أو الكيل  حيث كل علي حدة R22و  R20هيدروكسي،  
Het20 ،Het21 و Het22  ،بيروليدينونيل، ببريدينيل مستبدل -2حيث كل علي حدة عبارة عن حلقة مخلطة يتم اختيارها من بيروليدينيل

 .اختياريا مستبدل مع هيدروكسي
 

      13 :الحماية  عدد عناصر
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 كدسة  ناصر علي:الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 498/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/105765 A (JANSSEN 
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December 2004  
- WO 96/33980 A (ZENECA LIMITED; 
GIBSON,KEITH, HOPKINSON) 31 October 1996 
- US 634445981 (BRIDGES ALEXANDER 
JAMES  et al.) 05 February 2002  
- WO 96/13529 A (DSM N.V; VAN BEEK, 
JOHANNUS, ANTONIUS, MARIA; VAN 
DOREMAElE, GERARDUS,) 09 May 1996 

 
 نداء جميل المعلم: الفاحص 
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     :يتعلق هذا االختراع بمركبات لها الصيغة :الملخص ] 57[

 
تمثل الكيل  Z NH   ،Y  :أكسيد منها، أمالح اإلضافة المقبولة صيدلياً منها واألشكال االيزوميرية الفراغية منها، حيث N–وتركيبات 

C3-9 الكينيل ،–C3-9 الكاينيل ،–C2-9 ،-CO-NH  الكيل–C3-7 مستبدل اختيارياً بواسطة أمينو، أول أو ثاني ،( الكيل–C1-4) 
أمينو، أو  (C1-4الكيل )، مستبدل اختيارياً بأمينو، أول أو ثاني C3-7–الكينيل  -CO-NH-اوكسي كربونيل أمينو،  C1-4أمينو أو الكيل 

-C1أمينو، أو الكيل  (C1-4الكيل )، مستبدل اختيارياً بأمينو، أول أو ثاني NH-CO-C3-7اوكسي كربونيل أمينو، الكاينيل  C1-4الكيل 
 C1-5 –NR14-CO–، الكيل C1-5–الكيل  -C1-5 NR13–، الكيل C1-5–الكيل  -اوكسي C1-5–كيل اوكسي كربونيل أمينو، ال 4

،  C1-2الكيل  -CO-Het21-CO-C1-2 ،-NH-CO-CR16R17-NH–،  الكيل C1-6 –CO-NH ،Het20–، الكيلC1-5–الكيل 
-CO-NH-CR18R19-CO-  الكيلC1-2  ،-CO-  الكيل–CO-NR20-C1-3  الكيل–C1-2أو   ،NH-  الكيل–NR22CO-C1-

3  ،X1  ،تمثل رابطة مباشرةO الكيل ،O-C1-2  ،X2  تمثل رابطة مباشرة، الكيل–CO-C1-2 ،NR12 الكيل ،C1-2 –NR12- ،-
O-N-CH-  أو الكيل–C1-2  ؛R1  وR2    ،كل على حدة تمثل هيدروجين، هالوR3  ،تمثل هيدروجينR4  ،تمثل هيدروجين

حيث كل علي حدة  R17و  R16يمثال هيدروجين،  R15و  C1-4  ،R14ل يمثل هيدروجين، الكيل كR13و  C1-4  ،R12الكيلوكسي 
مستبدل اختياريا، فنيل أو  C1-4حيث كل علي حدة عبارة عن هيدروجين أو الكيل  R19و  R18؛  C1-4عبارة عن هيدروجين أو الكيل 

؛ كل من C1-4مستبدل اختياريا مع الكيلوكسي  C1-4عبارة عن هيدروجين أو الكيل  حيث كل علي حدة R22و  R20هيدروكسي،  
Het20 ،Het21 و Het22  ،بيروليدينونيل، ببريدينيل مستبدل -2حيث كل علي حدة عبارة عن حلقة مخلطة يتم اختيارها من بيروليدينيل

 .اختياريا مستبدل مع هيدروكسي
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 ،آرتس ، جانين -2 ،أنجيبود ، باتريك ريني -1:  المخترعون] 72[
إيزابيل نويل  يالتي ،ب -4 ،فيردونك ، مارك جوستاف سيالين -3

فان  -7 ،روكس ، برونو -6 ،تن هولت ، بيتر -5 ،كونستانس
 إيميلين ، كريستوف 

، تورنهوتسويج .في. جانسن فارماسوتيكـا ان:   مالك البراءة] 73[
 بيرس، بلجيكا ،2340 -، بي 30
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- WO 03/076422 A1 (JANSSEN 
PHARMACEUTICA N. V) 18 September 2003 
WO 03/076438 A1 (JANSSEN 
PHARMACEUTlCA N. V) 18 September 2003 

 
 
 

 سلطانة كايد العودة: الفاحص 
 الكيل إندوليل مستبدلة كمثبطات جديدة لهستون دياستيالزمشتقات أمينو ] 54[
  :(I) جديدة من الصيغة (compounds)يتعلق اإلختراع الحالي بمركبات    :الملخص ] 57[

 
 histone deacetylase)لهم المعاني المحددة، لها نشاط إنزيمي لتثبيط هستون  دياستيالز  Yو R1 ،R2 ،R3 ،Xحيث يكون  

inhibiting enzymatic activity) ؛ وبتحضيرها، بتركيبات(compositions)  تحتويها وبإستخدامها كدواء.(medicine) 
 

      12 :الحماية  عدد عناصر
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 المكتب األوروبي               2007/01/14        71206304       
       بول ِرني ماري أندري، -بَوزِمنز، جين -1:  المخترعون] 72[
     بيترز، ِسرج ماريا ألوزيوس، -3 كلود، -بِرتُلو، ديدي جون -2
 كلين، ميشيل آنا جوزيفدي  -5 فِربيست، بي ماريا بيتر، -4
 ، تورنهوتسويج.في. جانسن فارماسوتيكـا إن : مالك البراءة] 73[

 ، بيرس، بلجيكا2340 -، بي 30
 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D491/10, 498/10 ; A61K31/537; 
A61P29/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/118151 A (ADOLOR CORP ]US [; 
DOLLE  ROLAND E ]US[ ; LEBOURDONNEC 
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- US 2007/117823 A1 (ANTEL JOCHEN ]DE[ et 
al.) 24 May 2007  
- US 2001/039286 A1 (DINNELL KEVIN ]GB[ et  
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- WO 98/46611 A (ASTRA PHARMA PROD ]GB[ 
; ASTRA AB ]SE[; HAMLEY PETER ]GB[; 
MCINALLY THO) 22 October 1998 
- WO 2004/060902 A (BUOLAMWINI JOHN K 
]US[) 22 July 2004 

 أبرار السليم: الفاحص 
 ناقل نكلوسيد متوازن ENT1مثبطات ] 54[
جديدة من الصيغة   (compounds)متوازنالملخص يتعلق االختراع الحالي بمركبات ناقل نكلوسيد   ENT1مثبطات    :الملخص ] 57[

(I)  لها خواص تثبيط(inhibiting) ENT1   ناقل (transporter) nucleoside  متوازن، بتركيبات دوائية(pharmaceutical 
compositions)   تشمل هذه المركبات، بعمليات كيميائية(chemical processes)  أجل تحضير هذه المركبات وباستخداماتها في  من

 .في الحيوانات، على وجه الخصوص آدميين  ENT1 (receptors)معالجة أمراض مرتبطة بتثبيط مستقبالت 
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NR1

R2

(I)
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BA R3

R4

R5R6 
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 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44008/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4942/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2004/02/28      04077172.7       
 امريكا              2004/07/29         60/592,182       

 ،آرتس ، جانين -2 ،أنجيبود ، باتريك ريني -1:  المخترعون] 72[
إيزابيل نويل  يالتي ،ب -4 ،فيردونك ، مارك جوستاف سيالين -3

فان  -7 ،روكس ، برونو -6 ،تن هولت ، بيتر -5 ،كونستانس
 إيميلين ، كريستوف 

، تورنهوتسويج .في. جانسن فارماسوتيكـا ان:   مالك البراءة] 73[
 بيرس، بلجيكا ،2340 -، بي 30

 ناصر علي كدسة :الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 03/076395 A1 (JANSSEN 
PHAlWACEUTICA N. V) 18 September 2003  
- WO 03/076422 A1 (JANSSEN 
PHARMACEUTICA N. V) 18 September 2003 
WO 03/076438 A1 (JANSSEN 
PHARMACEUTlCA N. V) 18 September 2003 

 
 
 

 سلطانة كايد العودة: الفاحص 
 الكيل إندوليل مستبدلة كمثبطات جديدة لهستون دياستيالزمشتقات أمينو ] 54[
  :(I) جديدة من الصيغة (compounds)يتعلق اإلختراع الحالي بمركبات    :الملخص ] 57[

 
 histone deacetylase)لهم المعاني المحددة، لها نشاط إنزيمي لتثبيط هستون  دياستيالز  Yو R1 ،R2 ،R3 ،Xحيث يكون  

inhibiting enzymatic activity) ؛ وبتحضيرها، بتركيبات(compositions)  تحتويها وبإستخدامها كدواء.(medicine) 
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 براءة اختراع ]12[
 0002454GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 44282/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/06/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12743/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                          2008/01/29      24237        
    دافيز،. مارك بي -2 ميشي،. ويليام جيه -1:  المخترعون] 72[
 -6 بيتر شيندلر، -5 ويلسون،. ديبرا آر -4 ويكر،. ناثان جيه -3

 جون جارنيت
، واشنطن ستريت، .تكنولوجيز انكداو جلوبال  : مالك البراءة] 73[

 الواليات المتحدة االمريكية 48674،  ميتشيجان ،بيلدينج 1790
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29C 45/00; C08F 10/02, 23/08 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/276110 A1 (MICHIE WILLIAM J ]US[ 
 et al MICHIE JR WILLIAM J ]US[ et al.) 29 
November 2007  
- EP 0877051 A (EXXON CHEMICAL PATENTS 
INC ]US[ EXXONMOBIL CHEM PATENTS INC 
]US[) 11 November 1998  
- WO 00/68285 A (BP CHEM INT LTD ]GB[ ; 
CHAI CHOON KOOI ]FR[; FRYE 
CHRISTOPHER JAMES ]FR) 16 November 2000 
- US 6153716 A (WELCH M BRUCE ]US[ et al.) 
28 November 2000 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 وطريقة لصنعهاتراكيب من متعدد إثيلين، طريقة إلنتاجها، مواد مصنوعة منها، ] 54[
ويشتمل تركيب متعدد اإلثيلين وفقاً  .يتعلق االختراع الراهن بتركيب من متعدد إثيلين، طريقة إلنتاجه، مواد مصنوعة منه، وطريقة لصنعه  :الملخص ] 57[

زناً من وحدات مشتقة من مونمر إسهامي واحد و %15أقل من  (2)وزناً من وحدات مشتقة من إثيلين؛ و  %100ما ال يزيد عن  (1) :لالختراع الراهن على ما يلي
 (Mw/Mn)، توزيع لألوزان الجزيئية 3سم/غم 0.975إلى  0.907ويكون لتركيب متعدد اإلثيلين وفقاً لالختراع الراهن كثافة في المدى من  .أولفين-أو أكثر من ألفا
، وروابط 2.5في مدى أقل من  (Mz/Mw)دقائق، توزيع لألوزان الجزيئية  10/غم 1000إلى  2في المدى من  (I2)، دليل صهارة 3.62إلى  1.70في المدى من 

وتتضمن عملية إنتاج تركيب متعدد اإلثيلين وفقاً  .رابطة فينيلية لكل ألف ذرة كربون موجودة في السلسلة الرئيسية للتركيب 0.06غير مشبعة فينيلية تقل عن 
ً مونمر إسهامي واحد أو أكثر من ألفابلمرة ا (1) :لالختراع الراهن الخطوات التالية ً في وجود حفاز ميتالوسين أساسه الهفنيوم -إلثيلين واختياريا أولفين إسهاميا

ً لالختراع بهذه الطريقة، حيث يكون لتركيب متعدد  (2)بواسطة عملية بلمرة إسهامية غازية الطور في مفاعل ذي مرحلة واحدة؛ و  إنتاج تركيب متعدد اإلثيلين وفقا
 2في المدى من  (I2)، دليل صهارة 3.62إلى  1.70في المدى من  (Mw/Mn)، توزيع لألوزان الجزيئية 3سم/غم 0.975إلى  0.907إلثيلين كثافة في المدى من ا

يلية لكل ألف ذرة كربون رابطة فين 0.06، وروابط غير مشبعة فينيلية تقل عن 2.5في مدى أقل من  (Mz/Mw)دقائق، توزيع لألوزان الجزيئية  10/غم 1000إلى 
ً لالختراع الراهن على تركيب من متعدد إثيلين يشتمل على ما يلي .موجودة في السلسلة الرئيسية للتركيب المذكور ما ال  (1) :وتشتمل المواد المقولبة بالحقن وفقا

أولفين؛ حيث يكون لتركيب -مونمر إسهامي واحد أو أكثر من ألفا وزناً من وحدات مشتقة من %15أقل من  (2)وزناً من وحدات مشتقة من إثيلين؛  %100يزيد عن 
في المدى  (I2)، دليل صهارة 3.62إلى  1.70في المدى من  (Mw/Mn)، توزيع لألوزان الجزيئية 3سم/غم 0.975إلى  0.907متعدد اإلثيلين كثافة في المدى من 

رابطة فينيلية لكل ألف ذرة  0.06، روابط غير مشبعة فينيلية تقل عن 2.5في مدى أقل من  (Mz/Mw)دقائق، توزيع لألوزان الجزيئية  10/غم 1000إلى  2من 
ً لالختراع الراهن الخطوات التالية .كربون موجودة في السلسلة الرئيسية للتركيب المذكور اختيار تركيب من ) أ( :وتتضمن عملية صنع المادة المقولبة بالحقن وفقا

ً من وحدات مشتقة من إثيلين؛ و  %100ما ال يزيد عن  (1) :على ما يلي متعدد إثيلين يشتمل ً من وحدات مشتقة من مونمر إسهامي  %15أقل من  (2)وزنا وزنا
ي المدى من ف (Mw/Mn)، توزيع لألوزان الجزيئية 3سم/غم 0.975إلى  0.907أولفين؛ حيث يكون لتركيب متعدد اإلثيلين كثافة في المدى من -واحد أو أكثر من ألفا

، روابط غير مشبعة فينيلية 2.5في مدى أقل من  (Mz/Mw)دقائق، توزيع لألوزان الجزيئية  10/غم 1000إلى  2في المدى من  (I2)، دليل صهارة 3.62إلى  1.70
تكوين  )جـ(متعدد اإلثيلين المذكور بالحقن؛ و قولبة تركيب  )ب(رابطة فينيلية لكل ألف ذرة كربون موجودة في السلسلة الرئيسية للتركيب المذكور؛  0.06تقل عن 

 .المادة المقولبة بالحقن بهذه الطريقة
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 44334/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
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 2004/8638/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/09/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  MI2003A001776 2003/09/18                 أيطاليا 

 المكتب الخليجي                   2004/09/18      3819          
 جيوفاني بيدرزاني -2 ،كريستينا ماريتو -1:  المخترعون] 72[
افينيو  4أند  1انستيتوت فرانس دو بترول،  -1:  مالكو البراءة] 73[

،،  رويل مالمايسون سيديكس، فرنسا92852بريو،  -دي بويس   
سان دوناتو ، 26 مارتينو. فيا إف، ايه. بي. اني تكنولوجي اس -2 

-1 بيازالي إي ماتي، .ايه. بي. إني اس -3 ،، إيطاليا ميالن، ميالنيز
 روما، إيطاليا

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 03/068715 A (STEYNBERG ANDRE 
PETER SASOL TECH PTY LTD (ZA)) 21 
August 2003 

 
 
 
 
 
 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 عملية لتعبئة محفز في مفاعل مناسب إلجراء تفاعالت في أطوار متغايرة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتعبئة محفز وتشغيل مفاعل تتم فيه التفاعالت في انظمة متعددة االطوار حيث يتم ادخال    :الملخص ] 57[
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 جيوفاني بيدرزاني -2 ،كريستينا ماريتو -1:  المخترعون] 72[
افينيو  4أند  1انستيتوت فرانس دو بترول،  -1:  مالكو البراءة] 73[

،،  رويل مالمايسون سيديكس، فرنسا92852بريو،  -دي بويس   
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 روما، إيطاليا

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 03/068715 A (STEYNBERG ANDRE 
PETER SASOL TECH PTY LTD (ZA)) 21 
August 2003 

 
 
 
 
 
 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 عملية لتعبئة محفز في مفاعل مناسب إلجراء تفاعالت في أطوار متغايرة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتعبئة محفز وتشغيل مفاعل تتم فيه التفاعالت في انظمة متعددة االطوار حيث يتم ادخال    :الملخص ] 57[

ناتج التفاعل (في سائل  )محفز(في صورةفقاعات الى معلق من مادة صلبه في صورة جسيمات  H2 وco طور غازي مكون اساسا من 
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 براءة اختراع ]12[
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 44328/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/10/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10940/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                     2007/06/04          703933       
 فرانكويس-ثيري جيان : المخترع] 72[
 - روي دي ال هاي –كوج  40روديا اوبيراشنز،:  مالك البراءة] 73[
 ، فرنسا اوبيرفيلليرز ،93306، 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 211/09, 211/12, 51/41, 55/02, 55/14; 
211/00, 55/00; C08G 69/28, 69/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5801278 A (BLETSOS IOANNIS V ]US[ et 
al.) 01 September 1998  
- US 4442260 A (LARSEN HOWLAND A ]US[) 10 
April 1984  
- US 4233234 A (ROTZOLL RUDI-HEINZ et al.) 
11 November 1980  
- US 4 213 884 A (ECKELL ALBRECHT ]DE[ et  
al.) 22 July 1980 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 diamineثنائي األمين /diacidعملية لتحضير محلول من أمالح ثنائي الحمض ] 54[
لتصنيع  diacidوملح ثنائي الحمض  diamineيتعلق االختراع الراهن بعملية لتحضير محلول من ملح ثنائي األمين    :الملخص ] 57[

ويتعلق االختراع بشكل أكثر تحديداً بعملية لتحضير محلول مركز من ملح أديبات هكسامثيلين ثنائي األمونيوم  .polyamideمتعدد أميد 
hexamethylene diammonium adipate،  ويسّمى أيضاً ملح النيلونnylon salt حيث يستخدم كماّدة بادئة لتصنيع متعدد ،

وثنائي  diamineوتتضمن عملية تحضير محلول مائي من أمالح ثنائي األمين  .PA66 66، وتحديداً بيه إيه polyamideاألميد 
وزناً، في  %80و %50بتركيز للملح يتراوح بين ، diamineوثنائي األمين  diacid، حصل عليه بخلط ثنائي الحمض diacidالحمض 

بحيث تكون النسبة المولية لـِ ثنائي الحمض  diamineوثنائي األمين  diacidالمرحلة األولى، إنتاج محلول مائي من ثنائي الحمض 
diacid/ ثنائي األمينdiamine  ض ، وفي المرحلة الثانية، ضبط النسبة المولية لـِ ثنائي الحم1.1أكبر منdiacid/ ثنائي األمين

diamine بإضافة ثنائي األمين ،diamine وبإضافة الماء، اختيارياً، عند تثبيت 1.01و 0.99، ويفضل بين 1.1و 0.9، إلى قيمة بين ،
 .تركيز الملح بالوزن
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 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43968/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 01/07/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3245/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2003/02/07    60/445.454       
بولوس  -3 ،بير لورين -2 ،كريستوفر بيني -1:  المخترعون] 72[

 لين جاجنون  -4 ،زاتشاري
 رويال مونت 6100، .برومتك بيوساينسز انك:  مالك البراءة] 73[

 كندا ،2أر 2بي  4 كوبيك اتش ،مونتريال ،أفنيو
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/20 

  :المراجع ] 56[
- WO 02083120 A2 (PROMETIC BIOSCENCES 
INC) 24 October 2002 

 
 
 
 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 ونظائرها بصفتها محفزات إلنتاج أسالف الخاليا الحمراءأحماض دهنية متوسطة طول السلسلة، جليسريداتها ] 54[
يتعلق االختراع الراهن بمعالجة فقر الدم باستخدام أحماض دهنية متوسطة طول السلسلة أو أمالحها أو جليسرادتها    :الملخص ] 57[

 .أسالف الخاليا الحمراءالثالثية أو جليسرادتها األحادية أو الثنائية أو نظائر أخرى منها بصفتها محفزات إلنتاج 
 

      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002457GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013       30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 43968/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 01/07/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3245/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2003/02/07    60/445.454       
بولوس  -3 ،بير لورين -2 ،كريستوفر بيني -1:  المخترعون] 72[

 لين جاجنون  -4 ،زاتشاري
 رويال مونت 6100، .برومتك بيوساينسز انك:  مالك البراءة] 73[

 كندا ،2أر 2بي  4 كوبيك اتش ،مونتريال ،أفنيو
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/20 

  :المراجع ] 56[
- WO 02083120 A2 (PROMETIC BIOSCENCES 
INC) 24 October 2002 

 
 
 
 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 ونظائرها بصفتها محفزات إلنتاج أسالف الخاليا الحمراءأحماض دهنية متوسطة طول السلسلة، جليسريداتها ] 54[
يتعلق االختراع الراهن بمعالجة فقر الدم باستخدام أحماض دهنية متوسطة طول السلسلة أو أمالحها أو جليسرادتها    :الملخص ] 57[

 .أسالف الخاليا الحمراءالثالثية أو جليسرادتها األحادية أو الثنائية أو نظائر أخرى منها بصفتها محفزات إلنتاج 
 

      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002458GC: رقم البراءة ] 11[
 
 20/2013     30/09/2013 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 9601/9: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/12/2009: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6168/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                   2005/04/07  110960/2005       
 اليابان                2005/04/07           111204/2005 

                ،سي ناكاهارا -2 ،هيروتاما فوجيمارو -1:  المخترعون] 72[
 إشيزاكي كونيهيكو  -3                          

، كوريباشي 4-1-1، ليمتد. نيبون شوكوباي كو:  مالك البراءة] 73[
 اليابان، 541-0043أوساكا ، كيو-تشو

 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 20/06, 6/00, 8/00, 20/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 11-071425 A (NIPPONSHOKUBAICOLTD) 
16 March 1999 
- JP 2005-054050 A (MITSUBISHI CHEM 
CORP) 03 March 2005 
- JP 2001-040013 A (MITSUBISHI CHEM 
CORP) 13 February 2001 
-  2001-040014 A (MITSUBISHI CHEM CORP) 
13 February 2001 
- JP 60-245608 A (NIPPON KAYAKU KK) 05 
December 1985 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
راتنج ماص للماء من حمض بولي أكريليك ملح منه، وعملية إنتاجه، واستخدام حمض األكريليك في البلمرة إلنتاج راتنج ماص ] 54[

 للماء
على بوليمر اليتصف بعالقة محسنة بين قدرة بحصيلة إنتاج عالية ص للماء ايسمح االختراع الحالي بإنتاج راتنج م :الملخص ] 57[

لبلمرة، اتفاعل أثناء ص للماء، بحيث يتم التحكم فيه بسهولة اللذوبان في الماء وهي تعد خواص متعارضة لراتنج م يتهاالمتصاص وقابل
 PPUPقدرة امتصاص عالية تحت حِمل و( ويكون الراتنج بال رائحة، وتكون درجة لونه منخفضة، ويكون ذا خواص امتصاص عالية

 ).عالٍ 
) أ: (أو ملحه تشتمل على/ إن عملية إنتاج الراتنج الماص للماء من خالل بلمرة تركيبة حمض أكريليك تشتمل على حمض أكريليك، و

خطوة تجفيف البوليمر المتشابك الذي ) ب(خطوة تنفيذ بلمرة شقية لتركيبة حمض األكريليك لتشكيل بوليمر عبارة عن جل مائي متشابك؛ و
 1ئي من خالل استخدام الحرارة، ويكون لتركيبة حمض األكريليك محتوى مركب عضوي غير قابل للبلمرة يتراوح من هو عبارة عن جل ما

جول ( 410× ) 2.5إلى  1.0(إذابة يتراوح من  متغيرجزء لكل مليون بالوزن، حيث يكون للمركب العضوي غير القابل للبلمرة  1000إلى 
 .1/2) 3-متر 

 
 

       16 :الحماية  عدد عناصر
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
17392000/06/28 13/411492013/05/11
215452001/07/30 13/380672013/01/03
320042002/05/22 13/381192013/01/04
424662003/01/27 13/393802013/03/03
526292003/04/30 13/405052013/04/21
626982003/06/04 13/400822013/03/26
731562004/01/07 13/383432013/01/19
840522004/12/04 13/410412013/05/08
942072005/01/12 13/410422013/05/08

1042632005/02/02 13/410482013/05/08
1143622005/03/01 13/402512013/04/05
1244512005/03/21 13/420702013/06/30
1345202005/04/06 13/410472013/05/08
1445302005/04/10 13/410322013/05/07
1545952005/04/27 13/405362013/04/21
1646012005/05/01 13/411502013/05/11
1746182005/05/04 13/410462013/05/08
1846192005/05/04 13/410452013/05/08
1957192006/01/25 13/399322013/03/22
2065262006/07/02 13/417042013/06/16
2165272006/07/02 13/414572013/05/22
2265302006/07/0513/383302013/01/11
2367062006/08/02 13/410302013/05/07
2469132006/09/13 13/401002013/03/26
2569412006/09/19 13/405102013/04/21
2669642006/09/25 13/399312013/03/22
2770772006/10/28 13/399292013/03/22
2870782006/10/28 13/402582013/04/06
2972952006/11/28 13/405082013/04/21
3073122006/12/02 13/405112013/04/21
3173952006/12/13 13/405092013/04/21
3278202007/02/21 13/399332013/03/22
3381542007/04/17 13/405312013/04/21
3486562007/07/04 13/405072013/04/21

قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من 2013/01/01 حتى 2013/06/30
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3587072007/07/14 13/400992013/03/26
3687082007/07/14 13/400982013/03/26
3789162007/08/18 13/400972013/03/26
3889262007/08/20 13/400962013/03/26
3990092007/09/05 13/400952013/03/26
4090142007/09/05 13/400942013/03/26
4190192007/09/08 13/420212013/06/28
4290372007/09/10 13/400832013/03/26
4390632007/09/12 13/400932013/03/26
4493482007/10/27 13/408042013/05/05
4597872007/12/29 13/408032013/05/05
4698892008/01/02 13/411602013/05/11
4799132008/01/07 13/383582013/01/29
4899222008/01/12 13/393812013/03/03
4999412008/01/14 13/411632013/05/11
50101882008/02/19 13/400922013/03/26
51102182008/02/27 13/400912013/03/26
52102672008/03/03 13/411562013/05/11
53103442008/04/03 13/415862013/06/02
54105822008/04/12 13/410492013/05/08
55107042008/04/30 13/394592013/03/11
56107952008/05/11 13/420382013/06/28
57112362008/07/05 13/400902013/03/26
58112592008/07/09 13/416752013/06/12
59113042008/07/15 13/400892013/03/26
60113332008/07/19 13/400882013/03/26
61113782008/07/26 13/405062013/04/21
62115202008/08/16 13/415782013/06/02
63115502008/08/18 13/410552013/05/08
64115782008/08/23 13/410532013/05/08
65116802008/09/09 13/410542013/05/08
66118252008/10/11 13/410262013/05/07
67121102008/11/08 13/394492013/03/10
68124172008/12/16 13/399302013/03/22
69125952009/01/03 13/411212013/05/08
70126342009/01/10 13/400872013/03/26
71126782009/01/17 13/416952013/06/16
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
72127342009/01/26 13/400862013/03/26
73127922009/02/04 13/400852013/03/26
74127942009/02/04 13/400842013/03/26
75128202009/02/10 13/410402013/05/08
76128372009/02/14 13/383262013/01/11
77129532009/02/2813/420692013/06/30
78130492009/03/14 13/410442013/05/08
79135312009/05/20 13/414752013/05/22
80135932009/05/30 13/411202013/05/08
81136012009/05/31 13/410392013/05/08
82136022009/05/31 13/410382013/05/08
83137242009/06/17 13/383052013/01/10
84137332009/06/17 13/410372013/05/08
85140822009/08/08 13/410362013/05/08
86142542009/09/08 13/405282013/04/21
87143082009/09/26 13/394542013/03/10
88143322009/09/26 13/394562013/03/10
89143592009/09/26 13/405292013/04/21
90143892009/09/29 13/411112013/05/08
91144092009/09/30 13/394552013/03/10
92144112009/09/30 13/394572013/03/10
93144122009/09/30 13/394432013/03/10
94144402009/10/06 13/410252013/05/07
95144422009/10/06 13/412192013/05/11
96144542004/07/28 13/394442013/03/10
97144752009/10/10 13/394452013/03/10
98145512009/10/24 13/412202013/05/11
99145682009/10/26 13/394462013/03/10

100145832009/10/28 13/405302013/04/21
101146122009/10/31 13/394472013/03/10
102146462009/11/07 13/394482013/03/10
103147512009/11/18 13/411652013/05/11
104147902009/12/05 13/411672013/05/11
105148382009/12/05 13/393822013/03/03
106149572009/12/19 13/411102013/05/08
107150282009/12/23 13/408482013/05/05
108150522009/12/29 13/411662013/05/11
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
109150652010/01/03 13/411522013/05/11
110150672010/01/03 13/411532013/05/11
111150892010/01/06 13/383592013/01/29
112150932010/01/09 13/383382013/01/13
113151842010/01/27 13/411622013/05/11
114154002010/03/08 13/411642013/05/11
115154382010/03/13 13/411612013/05/11
116156792010/04/17 13/420372013/06/28
117160342010/06/01 13/383632013/01/29
118161062010/06/19 13/420402013/06/28
119162892010/07/10 13/383602013/01/29
120163192010/07/1713/381632013/01/05
121164402010/08/01 13/381622013/01/05
122164682010/08/09 13/383492013/01/19
123164992010/08/14 13/381672013/01/05
124168812010/10/16 13/383502013/01/19
125168892010/10/17 13/383452013/01/19
126169582010/10/26 13/383462013/01/19
127171132010/11/10 13/381682013/01/05
128171212010/11/22 13/381692013/01/05
129171902010/11/29 13/381702013/01/05
130172442010/12/07 13/383612013/01/29
131174932010/12/28 13/383572013/01/29
132175102011/01/01 13/382822013/01/10
133175232011/01/05 13/382812013/01/10
134175532011/01/04 13/381662013/01/05
135175732011/01/12 13/381652013/01/05
136178002011/02/15 13/383482013/01/19
137178702011/02/28 13/383442013/01/19
138179762011/03/16 13/382832013/01/10
139180682011/03/28 13/383512013/01/19
140181112011/03/21 13/383402013/01/19
141185102011/05/29 13/383412013/01/19
142185412011/06/05 13/383422013/01/19
143186612011/06/25 13/383392013/01/19
144190452011/08/13 13/381612013/01/05
145191312011/08/23 13/381602013/01/05
146191322011/08/23 13/381592013/01/05



نشرة براءات االختراع 20 242

 

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
147191342011/08/23 13/381582013/01/05
148191502011/08/24 13/381572013/01/05
149191512011/08/24 13/382402013/01/07
150194412011/10/03 13/383472013/01/19
151194702011/10/08 13/382412013/01/07
152197332011/11/12 13/401392013/03/27
153209462012/04/01 13/390812013/02/16
154209472012/04/01 13/401422013/03/27
155210612012/04/18 13/394502013/03/10
156212892012/05/16 13/393582013/03/03
157216622012/07/01 13/394252013/03/10
158217112012/07/07 13/402482013/04/05

تاريخ القراررقم القرارتاريخ الطلبرقم الطلبم

133932004/04/177/23472007/03/14

قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة التي لم يتم النشر عنها مسبقا

حتى 06/30/ 2013 م
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تاريخ القراررقم القراررقم البراءةم 
1 GC000001213/381332013/01/04
2 GC000002413/380922013/01/03
3 GC000012313/380912013/01/03
4 GC000012413/380882013/01/03

5 GC000013413/380802013/01/03
6GC000018013/380902013/01/03

7 GC0000181 13/380862013/01/03
8 GC000019613/381172013/01/04
9 GC0000220 13/380772013/01/03

10 GC0000235 13/380662013/01/03
11 GC0000241 13/382892013/01/10
12GC000024913/380842013/01/03
13 GC0000293 13/382862013/01/10
14 GC0000295 13/380672013/01/03
15 GC0000319 13/382872013/01/10
16 GC0000328 13/383532013/01/29
17 GC0000354 13/380782013/01/03
18 GC0000358 13/380742013/01/03
19 GC0000384 13/382882013/01/10
20 GC0000395 13/381302013/01/04
21 GC0000420 13/381142013/01/04
22 GC0000423 13/380712013/01/03
23 GC0000425 13/380702013/01/03
24 GC0000434 13/380642013/01/03
25 GC0000448 13/381192013/01/04
26 GC0000476 13/382912013/01/10
27 GC0000482 13/381462013/01/04
28 GC0000487 13/380872013/01/03
29 GC0000515 13/381312013/01/04
30 GC0000534 13/380622013/01/03
31 GC0000544 13/381112013/01/04
32 GC0000547 13/382902013/01/10
33 GC0000563 13/381092013/01/04
34 GC0000564 13/381272013/01/04
35 GC0000575 13/380492013/01/03

قائمة براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من 2013/01/01 حتى 2013/06/30
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تاريخ القراررقم القراررقم البراءةم 
36GC0000589 13/380852013/01/03
37 GC0000590 13/380832013/01/03
38 GC0000605 13/381152013/01/04
39 GC0000606 13/381132013/01/04
40 GC0000613 13/380722013/01/03
41 GC0000614 13/380692013/01/03
42 GC0000618 13/380682013/01/03
43 GC0000621 13/380652013/01/03
44 GC0000641 13/381292013/01/04
45 GC0000679 13/381072013/01/04
46 GC0000703 13/380472013/01/03
47 GC0000721 13/381032013/01/04
48 GC0000727 13/383562013/01/29
49 GC0000733 13/381012013/01/04
50 GC0000737 13/380942013/01/03
51 GC0000747 13/380792013/01/03
52 GC0000751 13/381492013/01/04
53 GC0000753 13/380732013/01/03
54 GC0000781 13/381182013/01/04
55 GC0000784 13/380612013/01/03
56 GC0000799 13/380582013/01/03
57 GC0000802 13/380572013/01/03
58 GC0000809 13/380952013/01/03
59 GC0000823 13/381062013/01/04
60 GC0000834 13/381472013/01/04
61 GC0000838 13/380502013/01/03
62 GC0000857 13/380462013/01/03
63 GC0000877 13/381422013/01/04
64 GC0000896 13/381162013/01/04
65 GC0000909 13/380602013/01/03
66 GC0000920 13/381262013/01/04
67 GC0000921 13/380542013/01/03
68 GC0000957 13/381022013/01/04
69 GC0000967 13/381442013/01/04
70 GC0000982 13/381412013/01/04
71 GC0000983 13/381402013/01/04
72 GC0000984 13/380392013/01/03
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تاريخ القراررقم القراررقم البراءةم 
73 GC0001003 13/380822013/01/03
74 GC0001004 13/380812013/01/03
75 GC0001015 13/381482013/01/04
76 GC0001020 13/381282013/01/04
77 GC0001095 13/380452013/01/03
78 GC0001114 13/380402013/01/03
79 GC0001116 13/380382013/01/03
80 GC0001159 13/380762013/01/03
81 GC0001160 13/380752013/01/03
82 GC0001166 13/381102013/01/04
83 GC0001171 13/380892013/01/03
84 GC0001182 13/380532013/01/03
85 GC0001183 13/380512013/01/03
86 GC0001185 13/381452013/01/04
87 GC0001192 13/381052013/01/04
88 GC0001201 13/402802013/04/08
89 GC0001228 13/380982013/01/04
90 GC0001230 13/380442013/01/03
91 GC0001241 13/381232013/01/04
92 GC0001257 13/381392013/01/04
93 GC0001259 13/381202013/01/04
94 GC0001276 13/381372013/01/04
95 GC0001284 13/381362013/01/04
96 GC0001285 13/380322013/01/03
97 GC0001292 13/383552013/01/29
98 GC0001302 13/380632013/01/03
99 GC0001308 13/381122013/01/04

100 GC0001315 13/380592013/01/03
101 GC0001319 13/380562013/01/03
102 GC0001324 13/380552013/01/03
103 GC0001326 13/381082013/01/04
104 GC0001338 13/380522013/01/03
105 GC0001344 13/380482013/01/03
106 GC0001358 13/381252013/01/04
107 GC0001366 13/381002013/01/04
108 GC0001367 13/380992013/01/04
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تاريخ القراررقم القراررقم البراءةم 
109 GC0001368 13/381432013/01/04
110 GC0001380 13/381242013/01/04
111 GC0001387 13/380412013/01/03
112 GC0001394 13/380372013/01/03
113 GC0001397 13/380362013/01/03
114 GC0001406 13/383542013/01/29
115 GC0001412 13/381222013/01/04
116 GC0001414 13/380352013/01/03
117 GC0001449 13/380932013/01/03
118 GC0001450 13/380332013/01/03
119 GC0001460 13/380962013/01/04
120 GC0001481 13/381212013/01/04
121 GC0001484 13/380312013/01/03
122 GC0001512 13/381042013/01/04
123GC000154913/380342013/01/03
124 GC0001586 13/380432013/01/03
125 GC0001614 13/381382013/01/04
126 GC0001639 13/380422013/01/03
127 GC0001648 13/380972013/01/04
128 GC0001747 13/381342013/01/04
129 GC0001749 13/381352013/01/04
130GC0001786 13/381322013/01/04



الطلبات المرفوضة
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
17802000/07/29 13/410502013/05/08
212472001/03/24 13/408922013/05/06
329392003/09/3013/383252013/01/11
430472003/11/18 13/394522013/03/10
530912003/12/15 13/395012013/03/16
631672004/01/19 13/399432013/03/22
731682004/01/19 13/399422013/03/22
833982004/04/18 13/410522013/05/08
934822004/05/22 13/388452013/02/09

1037072004/08/07 13/399362013/03/22
1138262004/09/21 13/408942013/05/06
1238312004/09/21 13/408952013/05/06
1338642004/10/03 13/411072013/05/08
1439922004/11/20 13/410292013/05/07
1541332004/12/18 13/401062013/03/26
1641362004/12/18 13/401072013/03/26
1741852005/01/05 13/402342013/04/04
1841872005/01/08 13/402352013/04/04
1942652005/02/02 13/411082013/05/08
2043112005/02/19 13/402492013/04/05
2143372005/02/26 13/408592013/05/05
2243392005/02/26 13/408602013/05/05
2343452005/02/26 13/408382013/05/05
2443682005/03/02 13/401082013/03/26
2544902005/03/30 13/401112013/03/26
2644912005/03/30 13/401092013/03/26
2745642005/04/20 13/401102013/03/26
2846712005/05/18 13/417052013/06/16
2948682005/07/04 13/408132013/05/05
3049322005/07/24 13/415792013/06/02
3150002005/08/06 13/405352013/04/21
3251112005/09/05 13/408122013/05/05
3351372005/09/10 13/407852013/05/05
3451392005/09/10 13/407842013/05/05
3552342005/10/04 13/408112013/05/05

قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة
خالل الفترة من 2013/01/01 حتى 2013/06/30

248
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3652472005/10/10 13/405342013/04/21
3753332005/11/08 13/399452013/03/22
3853382005/11/08 13/417082013/06/16
3953392005/11/08 13/417062013/06/16
4053402005/11/08 13/417072013/06/16
4153842005/11/16 13/420342013/06/28
4254012005/11/19 13/420232013/06/28
4354412005/11/28 13/420392013/06/28
4454432005/11/28 13/407832013/05/05
4554512005/11/30 13/417092013/06/16
4654932005/12/10 13/420352013/06/28
4755152005/12/14 13/411242013/05/08
4855192005/12/14 13/420362013/06/28
4955592005/12/20 13/399342013/03/22
5056022005/12/24 13/399412013/03/22
5156032005/12/24 13/399442013/03/22
5256202005/12/26 13/408102013/05/05
5358822006/02/27 13/408092013/05/05
5459752006/03/20 13/407822013/05/05
5560432006/04/04 13/399352013/03/22
5660452006/04/04 13/399392013/03/22
5760532006/04/05 13/401122013/03/26
5860712006/04/08 13/415482013/06/01
5960782006/04/10 13/401132013/03/26
6060792006/04/10 13/401142013/03/26
6160812006/04/10 13/401152013/03/26
6260822006/04/10 13/401162013/03/26
6360872006/04/10 13/401172013/03/26
6462572006/05/16 13/408082013/05/05
6563432006/05/31 13/411092013/05/08
6663452006/05/31 13/408362013/05/05
6764872006/06/25 13/420412013/06/28
6865872006/07/17 13/407922013/05/05
6966652006/07/26 13/401182013/03/26
7067412006/08/07 13/399462013/03/22
7170472006/10/10 13/401052013/03/26
7270942006/10/28 13/413252013/05/21

249
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
7371182006/10/28 13/399382013/03/22
7473002006/11/29 13/399402013/03/22
7573202006/12/04 13/402522013/04/05
7674182006/12/16 13/401202013/03/26
7774202006/12/16 13/399372013/03/22
7874762006/12/20 13/401042013/03/26
7974912006/12/2013/415692013/06/01
8074992006/12/20 13/405332013/04/21
8175122006/12/23 13/401192013/03/26
8275732007/01/06 13/408972013/05/06
8376232007/01/17 13/401212013/03/26
8477162007/02/03 13/412072013/05/11
8577212007/02/03 13/392882013/02/26
8678072007/02/20 13/401232013/03/26
8778282007/02/21 13/407792013/05/05
8879192007/03/12 13/408932013/05/06
8979682007/03/21 13/405322013/04/21
9080862007/04/07 13/394532013/03/10
9180942007/04/07 13/412232013/05/11
9282352007/04/28 13/414812013/05/22
9385082007/06/13 13/408072013/05/05
9485192007/06/16 13/414762013/05/22
9586672007/07/07 13/410272013/05/07
9687212007/07/18 13/410332013/05/07
9787312007/07/18 13/401222013/03/26
9887462007/07/21 13/401242013/03/26
9987742007/07/25 13/412082013/05/11

10087922007/07/28 13/401032013/03/26
10187982007/07/30 13/408962013/05/06
10290542007/09/12 13/412242013/05/11
10393812007/10/30 13/394512013/03/10
10494012007/11/03 13/408062013/05/05
10594132007/11/05 13/410342013/05/07
10695582007/11/27 13/408052013/05/05
10796892007/12/11 13/415772013/06/02
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
10897322007/12/12 13/402502013/04/05
109106862008/04/26 13/410512013/05/08
110108152008/05/14 13/415802013/06/02
111108162008/05/14 13/401022013/03/26
112109492008/06/03 13/408372013/05/05
113109922008/06/08 13/401012013/03/26
114111772008/06/28 13/412212013/05/11
115113352008/07/19 13/383712013/01/29
116113892008/07/28 13/410312013/05/07
117118002008/09/22 13/383722013/01/29
118123382008/12/14 13/410352013/05/07
119126622009/01/14 13/410432013/05/08
120127492009/01/28 13/408142013/05/05



 

تغيير الملكية



253نشرة براءات االختراع20

ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة
ت براءا

طلبا
منمن 2013/01/01 حتى 2013/06/30

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

ت دي نيمورس اند كومباني
إي آي دو بون

ك
هوني ويل انترناشيونال ان

2013/02/19
ب /6479/2006

ت خ / 
م 

1
ت فودز جروب براندز ال ال سي

كراف
ت فودز جلوبال براندز ال ال سي

كراف
2013/06/26

ب /9740/2007
ت خ / 

م 
2

ك
س ان

س سيرفي
ت اند وايتني الين مينتينان

برا
جاز توربين افيشنسي سويدين ايه بي

2013/01/27
ب /10310/2008

ت خ / 
م 

3

امبافلي بي في
ش ماتشابيج بي.

 شل انترناشيونال ريسيرت
في

2013/02/18
ب /10906/2008

ت خ / 
م 

4

ت فودز جروب براندز ال ال سي
كراف

ت فودز جلوبال براندز ال ال سي
كراف

2013/06/26
ب /11010/2008

ت خ / 
م 

5
 جرينفلدز بي في

س
هيوجو دي فري

2013/06/26
ب /12652/2009

ت خ / 
م 

6
ت فودز جروب براندز ال ال سي

كراف
ت فودز جلوبال براندز ال ال سي

كراف
2013/06/26

ب /12780/2009
ت خ / 

م 
7

شيرنج كوربوريشن
ميرك شارب آند دوهم كورب

2013/06/17
ب /13951/2009

ت خ / 
م 

8
ميرك شارب آند دوهم كورب

شيرنج كوربوريشن
2013/06/22

ب /13951/2009
ت خ / 

م 
9

ميرك شارب آند دوهم كورب
شيرنج كوربوريشن

2013/06/22
G

C
 2010-15316

10
ك

س ان
س سيرفي

ت اند وايتني الين مينتينان
برا

جاز توربين افيشنسي سويدين ايه بي
2013/01/27

G
C

 2010-15352
11

ك
س ان

س سيرفي
ت اند وايتني الين مينتينان

برا
جاز توربين افيشنسي سويدين ايه بي

2013/01/27
G

C
 2010-15548

12
ت ثيوباك بي في

تن كي
ت سيستمز بي في

تن كي
2013/01/23

G
C

 2010-15682
13

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
G

C
 2010-15683

14
 جرينفلدز بي في

س
هيوجو دي فري

2013/06/19
G

C
 2010-15760

15
اس بي سي ام اس ايه

ف أس آيه أس
أس أنا

2013/05/25
G

C
 2010-15882

16
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

س  ال ال سي
س جينيتك

ماتريك
ك

تارجــيتيد جـروث، ان
2013/03/11

G
C

 2010-16141
17

ك.
تارجــيتيد جـروث  ان

ت ايد انترناشيونال ليمتد
جينوين فيرس

ت ايد ال ال سي
جينوين فيرس

2013/05/06
G

C
 2010-16364

18
ش ليمتد

الكـون ريسـيرت
ك

دارماكـون ان
ب أوشن تكنولوجي سبولكا زد

 دي
أوجرانيسزونا أودبويدزيالنوسيا

2013/01/16
2013/04/24

G
C

 2011-18940
G

C
 2011-19310

1920
ش

ب أوشن تكنولوجي جي ام بي ات
دي

 جرينفلدز بي في
س

هيوجو دي فري
2013/06/19

G
C

 2012-21018
21

ك اس ايه
يورو سيليتي

ك انترناشونال ال ال سي
نورثلي

2013/03/18
G

C
 2012-22287

22
ك اس ايه

يورو سيليتي
ك انترناشونال ال ال سي

نورثلي
2013/03/18

G
C

 2012-22367
23

سي جي جي فيريتاس )نورواي( ايه اس
سي جي جي فيريتاس سيرفيسز اس ايه

2013/05/15
G

C
 2012-22394

24
سي جي جي فيريتاس )نورواي( ايه اس

سي جي جي فيريتاس سيرفيسز اس ايه
2013/05/15

G
C

 2012-22395
25

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
19622-2102 C

G
26

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
22132-2102 C

G
27

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
95132-2102 C

G
28

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
38132-2102 C

G
29

هيدرا سيستمز ايه اس
هيدرا باندا ايه اس

2013/06/02
47732-2102 C

G
30
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ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
ب

رقم الطل
م

س  ال ال سي
س جينيتك

ماتريك
ك

تارجــيتيد جـروث، ان
2013/03/11

G
C

 2010-16141
17

ك.
تارجــيتيد جـروث  ان

ت ايد انترناشيونال ليمتد
جينوين فيرس

ت ايد ال ال سي
جينوين فيرس

2013/05/06
G

C
 2010-16364

18
ش ليمتد

الكـون ريسـيرت
ك

دارماكـون ان
ب أوشن تكنولوجي سبولكا زد

 دي
أوجرانيسزونا أودبويدزيالنوسيا

2013/01/16
2013/04/24

G
C

 2011-18940
G

C
 2011-19310

1920
ش

ب أوشن تكنولوجي جي ام بي ات
دي

 جرينفلدز بي في
س

هيوجو دي فري
2013/06/19

G
C

 2012-21018
21

ك اس ايه
يورو سيليتي

ك انترناشونال ال ال سي
نورثلي

2013/03/18
G

C
 2012-22287

22
ك اس ايه

يورو سيليتي
ك انترناشونال ال ال سي

نورثلي
2013/03/18

G
C

 2012-22367
23

سي جي جي فيريتاس )نورواي( ايه اس
سي جي جي فيريتاس سيرفيسز اس ايه

2013/05/15
G

C
 2012-22394

24
سي جي جي فيريتاس )نورواي( ايه اس

سي جي جي فيريتاس سيرفيسز اس ايه
2013/05/15

G
C

 2012-22395
25

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
19622-2102 C

G
26

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
22132-2102 C

G
27

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
95132-2102 C

G
28

مارثون كانيدين أويل ساندز هوليديج ليمتد
ماراثون أويل كندا كوربوريشن

2013/05/29
38132-2102 C

G
29

هيدرا سيستمز ايه اس
هيدرا باندا ايه اس

2013/06/02
47732-2102 C

G
30

ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة
براءا

منمن 2013/01/01 حتى 2013/06/30

ك بعد التغيير
إسم المال

ك قبل التغيير
إسم المال

تاريخ تغير الملكية
رقم البراءة

م
 امبافلي بي في

ش ماتشابيج بي .في
شل انترناشيونال ريسيرت

2013/02/18
G

C
 0001264

1
هيتاشي بالنتتكنولوجيز,ليمتد

هيتاشي ليمتد
2013/03/13

G
C

 0001349
2

ميرك شارب ان دوهم كورب
شيرنج كوربوريشن

2013/06/22
G

C
 0001593

34
إمبافلي بي في

ش ماتشابيج بي في
شل انترناشيونال ريسيرت

2013/02/18
G

C
 0001923

شيرنج كوربوريشن
ميرك شارب ان دوهم كورب

2013/06/17
G

C
 0002005

5
ميرك شارب ان دوهم كورب

شيرنج كوربوريشن
2013/06/22

G
C

 0002005
6



 

القـرارات المسحـوبة
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تاريخ اإليداعرقم الطلب م
القرارات المسحوبة

نوع القرارتاريخ القرار رقم القرار 

سقوط1162512010/07/0613/381642013/01/05

سقوط2183482011/05/0713/383622013/01/29

سقوط3144342011/05/0711/232832011/04/03

  قائمة بالقرارات االدارية التي تم سحبها خالل الفترة
من 2013/01/01 حتى 2013/06/30

طلبات براءة اختراع



 

لجنة التظلمات
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رقم م
الطلب

رقم 
القرار

المتظلم ضدهالمتظلمتاريخ القرار

شركة عجالن بن عبدالعزيز 112687422012/04/11
العجالن واخوانه

عادل سعود ال حسين

شركة اكسون موبيل 23712442012/06/06
كيميكال باتنتس انك

مكتب براءات االختراع 
لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية

قائمة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات
خالل الفترة من 2013/01/01 حتى 2013/06/30

طلبات براءات اختراع

قائمة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات
خالل الفترة من 2013/01/01 حتى 2013/06/30

براءات اختراع

المتظلم ضدهالمتظلمتاريخ القراررقم القراررقم البراءةم

1GC 0000748432012/04/11
شركة المنتجات 

التجميلية والطلبية 
)الرياض فارما(

ايلي ليلي اند كومباني 
ليمتد
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلبم
137122004/08/08442012/06/06
2126872009/01/19422012/04/11

قائمة طلبات براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات
طلبات براءات اختراع

قائمة براءات االختراع التي صدر بشأنها قرارات من لجنة التظلمات
براءات اختراع

تاريخ القراررقم القرارتاريخ ايداع الطلبرقم البراءةم

1GC 00007482000/08/09432012/04/11



منطوق قرارات لجنة التظلمات
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 م11/4/2012بتاريخ ) 42(قرار رقم 
 )47(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم 

 12687/  2009/ ب / للطلب رقم م ت خ 
 

 .) عجالن بن عبدالعزيز العجالن وإخوانه(شركة : المتظلم
 .عادل سعود حسين آل حسين: المتظلم ضده

 
 .1في  2سروال : عنوان الطلب المتظلم بشأنه

 
 م19/1/2009: الطلبتاريخ إيداع 

 
 م15/10/2011:       تاريخ التظلم

 
االعتـراض علــى الطلـب المســجل لـدى مكتــب بـراءات االختــراع : القـرار المـتظلم ضــده

 .المتظلم ضده باسم) 2009/12687/ب/م ت خ(بالرقم 
 منطوق قرار اللجنة

 
 .عدم قبول التظلم شكالً لوروده على غير ذي محل
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 م11/4/2012بتاريخ ) 43(قرار رقم 
 )52(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم 

 )GC 0000748(بشأن براءة االختراع رقم 
 

 ) .الرياض فارما(شركة المنتجات التجميلية والطبية : المتظلم
 

 .ايلي ليلي آند كمبني ليمتد: المتظلم ضده
 

-4H-بيبرازانيل-1-ميثيل-4-10-ميثيل-2: عنوان الطلب المتظلم بشأنه
 بنزودايزيبين وطريقة صنعه]5، 1[-]ب-3، 2[ثيونو

 
 م9/8/2000: تاريخ إيداع الطلب

 
 م7/4/2012 :تاريخ التظلم

 
االعتراض على منح براءة اختراع للمتظلم ضده بسبب أن النظـام : القرار المتظلم ضده

عـاون وأي مكتـب بـراءات يمنع التسجيل في مكتـب بـراءات االختـراع لـدول مجلـس الت
 آخر في دولة عضو في مجلس التعاون

 
 منطوق قرار اللجنة

 
 .           رفض التظلم شكالً لتقديمه بعد مضي المهلة النظامية
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aeyahss

 م6/6/2012بتاريخ ) 44(قرار رقم 
 )49(صادر عن لجنة التظلمات في التظلم رقم 

 3712/  2004/ ب / للطلب رقم م ت خ 
 

و وكيلها مكتب سعود محمد ) إكسون موبيل كيميكال باتنتس إنك(شركة : المتظلم
 .الشواف للمحاماة واالستشارات القانونية 

 
 .لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةمكتب براءات االختراع : المتظلم ضده

 
 .طريقة لبدء تشغيل نظام تفاعل: عنوان الطلب المتظلم بشأنه

 
 م08/08/2004: تاريخ إيداع الطلب

 
 م19/10/2011:       تاريخ التظلم

 
حيث جاء في م، 11/10/2011بتاريخ ) 28254/11(رقم : القرار المتظلم ضده

اختراع للطلب المشار إليه أعاله بسبب عدم استيفائه رفض منح براءة : (ما يلي منطوقة
من النظام وهي الجدة و الخطوة ) 2/1(للشروط المنصوص عليها في المادة 

االبتكارية وذلك حسب ما هو وراد في تقرير الفحص الموضوعي المؤرخ في 
 ).م05/03/2010

 
 منطوق قرار اللجنة

 
 .النظامية  ــ قبول التظلم شكالً لتقديمه خالل المهلة1
 .ــ رفض التظلم موضوعا2



اإلشـــعـــارات

aeyahss
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 )PCT( البراءات بشأن التعاون معاهدة إلى السعودية العربية المملكة انضمام

 

 PCTبشأن  203 رقم إخطار

 

 )PCT( البراءات بشأن التعاون معاهدة

 

 السعودية العربية المملكة انضمام

 

عن  باإلخطار ويتشرف الخارجية الشؤون وزير إلى تحياته) الويبو( الفكرية للملكية العالمية للمنظمة العام المدير يقدم
 البراءات بشأن التعاون معاهدة إلى النضماماوثيقة ،  م 2013 مايو 3 في السعودية، العربية المملكة حكومةإيداع 

)PCT(، فيو ، م 1984 فبراير 3وفي  ، م 1979 سبتمبر 28 في المعدلةو ، م 1970 يونيو 19 في واشنطن في الموقعة 
 . م 2001 أكتوبر 3

 . م 2013 أغسطس 3 في السعودية، العربية مملكةبالنسبة لل التنفيذ، حيزسوف تدخل المعاهدة المذكورة و

 م2013 مايو 3
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 )PLT(البراءات  قانون معاهدة إلى السعودية العربية المملكة انضمام

 

 PLTبشأن  36 رقم إخطار

 

 )PLT( البراءات قانون معاهدة

 

 انضمام المملكة العربية السعودية

 

باإلخطار عن ويتشرف تحياته إلى وزير الشؤون الخارجية ) الويبو(يقدم المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
في المعتمدة معاهدة قانون البراءات، النضمام إلى اوثيقة ،  م 2013مايو  3في  إيداع حكومة المملكة العربية السعودية،

 . م 2000يونيو  1جنيف، في 

 . م 2013أغسطس  3وسوف تدخل المعاهدة المذكورة حيز التنفيذ، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، في 

 م 2013 مايو 3

 



 

التصويبات
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بعد التصويبقبل التصويبرقم البراءةالعددم

118143GC 0001940       51 : عدد عناصر الحماية : 37       عدد عناصر الحماية
218152GC 0001949       245 : عدد عناصر الحماية : 243       عدد عناصر الحماية
318162GC 00019590 : عدد االشكال : 17عدد االشكال

418193GC 0001990 /54[ طريقة لفصل ثالث أوكسان من مخلوط ثالث أوكسان[
فورمالدهيد/ ماء 

]54[ طريقة لفصل ثالث أوكسان من مخلوط ثالث أوكسان/ 
فورمالدهيد/ ماء بواسطة التصفية متأرجحة الضغط

518200GC 00019970 : عدد االشكال : 8عدد االشكال

618201GC 0001998 73[ مالك البراءة : بي بي اردولكيمي جي ام بي اتش ، التي[
شتراسي 201، 50769، كولون، ألمانيا

]73[ مالك البراءة : اي سي اردولكيمي جي ام بي اتش ، 
التي شتراسي 201، 50769، كولون، ألمانيا

718221GC 000201854[ مقياس تدرج الجاذبيه]54[ مقياس تدرج التثاقلية[

818222GC 000201954[ مقياس تدرج الجاذبيه]54[ مقياس تدرج التثاقلية[

918223GC 000202054[ مقياس تدرج الجاذبيه]54[ مقياس تدرج التثاقلية[
1018224GC 000202154[ مقياس تدرج الجاذبيه]54[ مقياس تدرج التثاقلية[
1118225GC 000202254[ مقياس تدرج الجاذبيه]54[ مقياس تدرج التثاقلية[

تصويبات لما ورد في األعداد السابقة من نشرة براءات االختراع
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                      
 GC 0001940: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33558/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6968/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         29/09/2005 60/722624     
                      ، -جاي بارثيبان الكشمان  -1:  المخترعون] 72[
                                   فاساىثافادا،مادهاف  -3 جيمس كووالسكي، -2
 كين تونج-وي -6 آالن إدوارد رويس، -5 ياتيندرا جوشي، -4
، Lichtstrasse 35نوفارتيس ايه جي ، :   مالك البراءة] 73[

4056 ،Switzerland - Baselسويسرا ، 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
 - Ahren BO et al. Improved Meal-Related β-Cell 
Function and Insulin Sensitivity by the Dipeptidyl 
Peptidase-IV Inhibitor Vildagliptin in Metformin-
Treated Patients With Type 2 Diabetes Over 1 
Year, Diabetes Care, August 2005 
- WO 2006078593 A2 (NOVARTIS AG) 27 July 
2006 
- WO 2006047248 A1 (NOVARTIS AG) 04 May 
2006 
- WO 2004110422 A1 (RANBAXY 
LABORATORIES LIMITED) 23 December 2004 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 IVصياغة تتضمن مثبط ثاني ببتيديل ببتيداز ] 54[
بشكل مفضل فيلداجلبتين وميتفورمين، ) IV )DPP IVيتعلق هذا االختراع بصياغة تتضمن مثبط ثانى ببتيديل ببتيداز    :الملخص ] 57[

 .إلى أقراص تتضمن مثل هذه الصياغات وبعمليات لتحضيرها
 

      37 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من:  مالحظة

]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[                                  
 0001949GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30925/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3761/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                          2003/09/23   60/505,204   
. سيان  سي  -2 ،بيترسون.  إدوارد  آر -1:  المخترعون] 72[

 جاتيز
كريسينت  200،  كان سنفيولز  انترناشونال ،:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، داالس، 75201 تكساس، 1801سويت ، كورت
 االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/00, 2/00, 4/00, 5/00, 11/00, 2/78, 
4/06 

 :المراجع ] 56[
- US2002/0000085 A1(KENNETH R. HALL et al.) 
03 January 2002 
- US3755488 A(MARVIN M. JOHNSON et al.) 28 
August 1973 
- US4973786 A(SANKARAM B. KARRA et al.) 27 
November 1990 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 عملية لتحويل غاز طبيعي إلى منتجات غازية متفاعلة تتضمن إيثيلين] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحويل غاز طبيعى إلى منتجات غازية متفاعلة، تتضمن تسخين الغاز من خالل مدى درجة حرارة  :الملخص ] 57[

منتقى لفترة زمنية كافية أو حرق جزء من الغاز عند درجة حرارة كافية وتحت ظروف مناسبة لفترة تفاعل كافية لتحويل جزء من تيار 
ويمكن فصل الغاز الذى يحتوى على أسيتيلين بحيث . فاعلة عبارة عن إيثيلين أو أسيتيلين بشكل مبدئىالغاز إلى نواتج هيدروكربونية مت
ويمكن استخدام جزء من الغاز الطبيعى الداخل أو الهيدروجين الناتج فى العملية فى تسخين بقية الغاز . يتم تحويل األسيتيلين إلى إيثيلين

ويمكن استخدام النواتج الغازية غير المستخلصة الناتجة من التفاعالت فى توفير حرارة للعملية . الطبيعى إلى مدى درجة الحرارة المنتقى
ويمكن احتجاز نواتج غازية مستخلصة معاً أو بشكل فردى من أجل االستخدام الالحق أو . التى يتم بها إنتاج مكونات غازية متفاعلة

 . التخزين
 

 13: شكالعدد األ       243 :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[                                  
 0001949GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 30925/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/02/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3761/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                          2003/09/23   60/505,204   
. سيان  سي  -2 ،بيترسون.  إدوارد  آر -1:  المخترعون] 72[

 جاتيز
كريسينت  200،  كان سنفيولز  انترناشونال ،:   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، داالس، 75201 تكساس، 1801سويت ، كورت
 االمريكية

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/00, 2/00, 4/00, 5/00, 11/00, 2/78, 
4/06 

 :المراجع ] 56[
- US2002/0000085 A1(KENNETH R. HALL et al.) 
03 January 2002 
- US3755488 A(MARVIN M. JOHNSON et al.) 28 
August 1973 
- US4973786 A(SANKARAM B. KARRA et al.) 27 
November 1990 

فهد زويد المطيري: الفاحص    
 عملية لتحويل غاز طبيعي إلى منتجات غازية متفاعلة تتضمن إيثيلين] 54[
يتعلق االختراع بعملية لتحويل غاز طبيعى إلى منتجات غازية متفاعلة، تتضمن تسخين الغاز من خالل مدى درجة حرارة  :الملخص ] 57[

منتقى لفترة زمنية كافية أو حرق جزء من الغاز عند درجة حرارة كافية وتحت ظروف مناسبة لفترة تفاعل كافية لتحويل جزء من تيار 
ويمكن فصل الغاز الذى يحتوى على أسيتيلين بحيث . فاعلة عبارة عن إيثيلين أو أسيتيلين بشكل مبدئىالغاز إلى نواتج هيدروكربونية مت
ويمكن استخدام جزء من الغاز الطبيعى الداخل أو الهيدروجين الناتج فى العملية فى تسخين بقية الغاز . يتم تحويل األسيتيلين إلى إيثيلين

ويمكن استخدام النواتج الغازية غير المستخلصة الناتجة من التفاعالت فى توفير حرارة للعملية . الطبيعى إلى مدى درجة الحرارة المنتقى
ويمكن احتجاز نواتج غازية مستخلصة معاً أو بشكل فردى من أجل االستخدام الالحق أو . التى يتم بها إنتاج مكونات غازية متفاعلة

 . التخزين
 

 13: شكالعدد األ       243 :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[                                  
 GC 0001959: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33723/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 03/05/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1492/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/07/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          18/07/2000 60/219,229     
 -3 ايه ام الرباع، -2 نيجارد،. كريس جيه -1:  المخترعون] 72[

 تولمان . راندي سي -4 سوريم،. ويليام ايه
 ،اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :   مالك البراءة] 73[

الواليات ، تكساس، 77098بفالو سبيدواى، هيوستن،   3120
 المتحدة األمريكية

 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/06, 43/16 

 :المراجع ] 56[
- US 5934377 A (SAVAGE) 10 August 1999 
- US 5579844 A (REBARDI et al.) 03 December 
1996 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة لمعالجة فجوات متعددة في حفرة بئر] 54[
يتعلق االختراع الراهن بطريقة لمعالجـة فجـوات متعددة في حفـرة بئـر عن طريق ثـقـب فجـوة واحدة على األقل ومن ثم   :الملخص ] 57[

ويمكن تطبيق االختراع . المثـقبـة بدون إزالة أداة الثـقـب من حفـرة البئـر أثـناء المعالجـة أو الفصـل) الفجوات( الفجـوةمعالجـة وفصـل 
 .على التكسيـر الهيدرولـي باستخدام أو بدون استخدام مواد دعـم باإلضافة إلى عمليات التحفيز البئـري الكيميائي

 
 17: دد االشكال ع         21 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                 
 0001990GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31843/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11886/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2007/10/09             71181036       
 -3 النج، نِفين، -2 ،سيجِرت، ماكروس -1:  المخترعون] 72[

فيندلين، فرانز  -5 سيجفارت، كريستوف، -4 ،زتسارفاس، الزتسلو
 شتروفِر، إكهارد -6 نيكالوس،

لودويجشافين،  67056بي إيه اس إف أي،  : مالك البراءة] 73[
 ألمانيا

 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 323/06; B01D 3/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/063733 A (BASF AG ]DE[; SIEGERT 
MARKUS ]DE[; LANG NEVER ]DE[; 
STROEFER ECKHARD ) 14 July 2005 
- WO 2008/090169 A (BASF SE ]DE[; LANG 
NEVEN ]DE[; THIEL JOACHIM ]DE[; 
STROEFER ECKHARD ]D) 31 July 2008 
  

الحسن محمدسجا : الفاحص   
 التصفية متأرجحة الضغط بواسطة ماء/ فورمالدهيد/ طريقة لفصل ثالث أوكسان من مخلوط ثالث أوكسان] 54[
ماء بواسطة التصفية متأرجحة الضغطالملخصطريقة  /فورمالدهيد /طريقة لفصل ثالث أوكسان من مخلوط ثالث أوكسان   :الملخص ] 57[

 المتضمن على الفورمالدهيد، الثالث أوكسان والماء، وفيه Iفصل الثالث أوكسان من التيار 
 منة على فورمالدهيد كمكون أساسي وثالث أوكسان وماء كمكونات ثانوية، المتض Iيعد تيار الشحنة  (أ 
المتضمن على فورمالدهيد كمكون أساسي وماء وثالث أوكسان  VIIوتيار إعادة الدورة  V، تيار إعادة الدورة Iيشحن تيار الشحنة  (ب 

متضمن على فورمالدهيد كمكون أساسي  IIر العطاء تيار با 2.5إلى  0.1كمكونات ثانوية في مرحلة التقطير االولى ويقطر عند ضغط من 
متضمن على ماء،  Xمتضمن على ثالث أوكسان كمكون أساسي وماء وفورمالدهيد كمكونات ثانوية وتيار  IIIوماء ومكون ثانوي وتيار 
 ثالث أوكسان وفورمالدهيد،

في مرحلة إزالة عامل الغليان المنخفض، في مرحلة  IIIن التيار ، لو مناسب بعد إزالة المواد المنخفضة الغليان مIIIيقطر التيار  (ج 
بار أعلى من الضغط في  15إلى  0.1بار، مع ضغط في مرحلة التقطير الثانية يكون من  17.5إلى  0.2التقطير الثانية عند ضغط من 

المتضمن على ثالث أوكسان كمكون  Vمتضمن أساساً على ثالث أوكسان وتيار إعادة الدورة  IVمرحلة التقطير االولى، العطاء تيار 
 أساسي وماء وفورمالدهيد كمكونات ثانوية،

بار العطاء ثالث أوكسان  2إلى  0.5في مرحلة تقطير ثالث أوكسان واحدة على األقل أيضاً عند ضغط عند القمة من  IVينقى التيار  (1ج 
 في القطاع الغني من العمود، XIIول جانبي منقى كتيار مفص

بار  10إلى  1متضمن على ماء كمكون أساسي في مرحلة التقطير الثالثة ويقطر عند ضغط من  IXو، لو مناسب، يشحن تيار  Xالتيار  (د 
 .ث أوكسان كمكونات ثانويةالمتضمن على فورمالدهيد والماء والثال VIIمتكون أساساً من الماء وتيار إعادة الدورة  VIالعطاء تيار 

 
 2: عدد األشكال               10 :الحماية  عدد عناصر
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279نشرة براءات االختراع20

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                 
 0001990GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31843/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11886/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2007/10/09             71181036       
 -3 النج، نِفين، -2 ،سيجِرت، ماكروس -1:  المخترعون] 72[

فيندلين، فرانز  -5 سيجفارت، كريستوف، -4 ،زتسارفاس، الزتسلو
 شتروفِر، إكهارد -6 نيكالوس،

لودويجشافين،  67056بي إيه اس إف أي،  : مالك البراءة] 73[
 ألمانيا

 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 323/06; B01D 3/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/063733 A (BASF AG ]DE[; SIEGERT 
MARKUS ]DE[; LANG NEVER ]DE[; 
STROEFER ECKHARD ) 14 July 2005 
- WO 2008/090169 A (BASF SE ]DE[; LANG 
NEVEN ]DE[; THIEL JOACHIM ]DE[; 
STROEFER ECKHARD ]D) 31 July 2008 
  

الحسن محمدسجا : الفاحص   
 التصفية متأرجحة الضغط بواسطة ماء/ فورمالدهيد/ طريقة لفصل ثالث أوكسان من مخلوط ثالث أوكسان] 54[
ماء بواسطة التصفية متأرجحة الضغطالملخصطريقة  /فورمالدهيد /طريقة لفصل ثالث أوكسان من مخلوط ثالث أوكسان   :الملخص ] 57[

 المتضمن على الفورمالدهيد، الثالث أوكسان والماء، وفيه Iفصل الثالث أوكسان من التيار 
 منة على فورمالدهيد كمكون أساسي وثالث أوكسان وماء كمكونات ثانوية، المتض Iيعد تيار الشحنة  (أ 
المتضمن على فورمالدهيد كمكون أساسي وماء وثالث أوكسان  VIIوتيار إعادة الدورة  V، تيار إعادة الدورة Iيشحن تيار الشحنة  (ب 

متضمن على فورمالدهيد كمكون أساسي  IIر العطاء تيار با 2.5إلى  0.1كمكونات ثانوية في مرحلة التقطير االولى ويقطر عند ضغط من 
متضمن على ماء،  Xمتضمن على ثالث أوكسان كمكون أساسي وماء وفورمالدهيد كمكونات ثانوية وتيار  IIIوماء ومكون ثانوي وتيار 
 ثالث أوكسان وفورمالدهيد،

في مرحلة إزالة عامل الغليان المنخفض، في مرحلة  IIIن التيار ، لو مناسب بعد إزالة المواد المنخفضة الغليان مIIIيقطر التيار  (ج 
بار أعلى من الضغط في  15إلى  0.1بار، مع ضغط في مرحلة التقطير الثانية يكون من  17.5إلى  0.2التقطير الثانية عند ضغط من 

المتضمن على ثالث أوكسان كمكون  Vمتضمن أساساً على ثالث أوكسان وتيار إعادة الدورة  IVمرحلة التقطير االولى، العطاء تيار 
 أساسي وماء وفورمالدهيد كمكونات ثانوية،

بار العطاء ثالث أوكسان  2إلى  0.5في مرحلة تقطير ثالث أوكسان واحدة على األقل أيضاً عند ضغط عند القمة من  IVينقى التيار  (1ج 
 في القطاع الغني من العمود، XIIول جانبي منقى كتيار مفص

بار  10إلى  1متضمن على ماء كمكون أساسي في مرحلة التقطير الثالثة ويقطر عند ضغط من  IXو، لو مناسب، يشحن تيار  Xالتيار  (د 
 .ث أوكسان كمكونات ثانويةالمتضمن على فورمالدهيد والماء والثال VIIمتكون أساساً من الماء وتيار إعادة الدورة  VIالعطاء تيار 

 
 2: عدد األشكال               10 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 280

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 GC 0001997: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33560/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6595/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
      تشونج شيه،-وين -2 جورج بروزيو، -1:  المخترعون] 72[
               ريان وو، -5 بول الين سوتون، -4 ستيفاني مونير، -3
 مانلي. بول دبليو -7 كاربينسكي،. بيوتر اتش -6
، ليتشستريس  35نوفارتيس ايه جي ، :   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرا بيزل، 4056
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
 - WO 2004005281 A (NOVARTIS AG]CH[ 15 
January 2004 
 

 
 ندى البهيجي: الفاحص 

 بنـزامـيــد-أمينــو 2بيـريميـدينيـــل -3بيـريدينيــل -4-3-]فنيــل-فلورومثيـلثالثــي -5-1إيميـدازوليـل -مثيـل-3-4[-N-مثيـل-4أمـالح ] 54[
 -)3(بيريدينيل -4(-3[-فنيل-ثالثي فلورومثيل -5-))1(إيميدازوليل =أ -مثيل-3-)4]-N-مثيل -4يتعلق االختراع بأمالح  :الملخص ] 57[

-N- methyl-4 -(4-3-phenyl[-trifluoromethyl-5-yl)-l-imidazol-methyl-(4-]3-[3-)4-بنزاميد-)أمينو)2(بيريميدينيل 
benzamide-ylamino)-2-pyrimidin-yl-3-pyridin يتم تحضيرها بواسطة عمليات مختلفة. 

 
 8:  عدد األشكال            4 :الحماية  عدد عناصر
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 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 0001998GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31795/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1599/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                  2000/08/29    10042280.2        
 ألمانيا              2001/01/26                10103834.8

            ،اليكس جورت -2 ،يواخيم جروب -1:  المخترعون] 72[
يواخيم -هانز -5 ،ستيفان كامينسكي -4 ،الكساندر جامرسباخ -3

 كرامر 
اردولكيمي جي ام بي اتش ، التي  أي سي:  مالك البراءة] 73[

 ، كولون، ألمانيا50769، 201شتراسي 
 الدكتور حسن المال : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5789643 A (HERWIG et al.) 04 August 1998 
- US 5416176 A (HUNT) 16 May 1995 
- EP 0671419 A1 (BP CHEMICALS LIMITED) 13 
September 1995 
  
 

 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 محتوي علي أيزوبيوتيلين )C4(من تيار ذي أربعة ذرات كربون  DIPطريقة للتحضير االنتقائي لثاني أيزوبيوتيلين ] 54[

حيث  Iوهو  C4من ناتج منقي يحتوي علي أيزوبيوتين ) DIB( يتعلق هذا االختراع بطريقة لتحضير ثاني أيزوبيوتيلين :الملخص ] 57[ 
مود وع) A) (تغيير التركيب عن طريق تغيير وضع جزيئ ماء في داخل الجزيئ العضوي(خالل مفاعل مماكبة مائية  C4يتم إمرار تيار 

علي عامل حفاز ) اتحاد جزيئين(وبعد ذلك يتم عمل ديمرة . بيوتين -2بيوتين و  -1وبذلك يتم التخلص من كمية كبيرة من ) B(تجزيئي 
يحتوي تيار التغذية الذي يدخل الي عمود التنشيط ليس فقط علي أيزوبيوتين ولكن يحتوي أيضاً ). E(حامضي يتم تحميله في عمود تنشيط 

وفي عمود . ات والتي تجعل هناك إمكانية للتحكم في درجة حرارة التفاعل في الطبقة السفلية الثابتة بإزالة حرارة التفاعلعلي بيوتان
 ).C(، يمكن أن يدخل التيار الجانبي في عملية مماكبة مائية أخري في مفاعل)B(التجزيئي 

 
 1:  عدد األشكال            14 :الحماية  عدد عناصر
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281نشرة براءات االختراع20

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 0001998GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 31795/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 23/03/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2001/1599/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2001: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                  2000/08/29    10042280.2        
 ألمانيا              2001/01/26                10103834.8

            ،اليكس جورت -2 ،يواخيم جروب -1:  المخترعون] 72[
يواخيم -هانز -5 ،ستيفان كامينسكي -4 ،الكساندر جامرسباخ -3

 كرامر 
اردولكيمي جي ام بي اتش ، التي  أي سي:  مالك البراءة] 73[

 ، كولون، ألمانيا50769، 201شتراسي 
 الدكتور حسن المال : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 11/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5789643 A (HERWIG et al.) 04 August 1998 
- US 5416176 A (HUNT) 16 May 1995 
- EP 0671419 A1 (BP CHEMICALS LIMITED) 13 
September 1995 
  

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 محتوي علي أيزوبيوتيلين )C4(من تيار ذي أربعة ذرات كربون  DIPطريقة للتحضير االنتقائي لثاني أيزوبيوتيلين ] 54[

حيث  Iوهو  C4من ناتج منقي يحتوي علي أيزوبيوتين ) DIB( يتعلق هذا االختراع بطريقة لتحضير ثاني أيزوبيوتيلين :الملخص ] 57[ 
مود وع) A) (تغيير التركيب عن طريق تغيير وضع جزيئ ماء في داخل الجزيئ العضوي(خالل مفاعل مماكبة مائية  C4يتم إمرار تيار 

علي عامل حفاز ) اتحاد جزيئين(وبعد ذلك يتم عمل ديمرة . بيوتين -2بيوتين و  -1وبذلك يتم التخلص من كمية كبيرة من ) B(تجزيئي 
يحتوي تيار التغذية الذي يدخل الي عمود التنشيط ليس فقط علي أيزوبيوتين ولكن يحتوي أيضاً ). E(حامضي يتم تحميله في عمود تنشيط 

وفي عمود . ات والتي تجعل هناك إمكانية للتحكم في درجة حرارة التفاعل في الطبقة السفلية الثابتة بإزالة حرارة التفاعلعلي بيوتان
 ).C(، يمكن أن يدخل التيار الجانبي في عملية مماكبة مائية أخري في مفاعل)B(التجزيئي 

 
 1:  عدد األشكال            14 :الحماية  عدد عناصر
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نشرة براءات االختراع 20 282

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 GC 0002018: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35110/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  
 2007/9084/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا              2006/11/20      2006906474          
 أستراليا               2007/03/15         2007901375      

 جون ونترفلود  -2 فرانك جواشيم فان كان، -1:  المخترعون] 72[
 120، نولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد تيك:   مالك البراءة] 73[

 ، استراليا3000كولينز ستريت ، ملبورن فيك 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
-US 2006/0207326 A1 (MOODY, M.V. et al.) 21 
September 2006 
- US 5668315A(UNIV WESTERN  AUSTRALLIA 
et al.) 16 September 1997 
- DE 4216907A I(SIEMENS AG) 10 December 
1992 

 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الجاذبيهمقياس تدرج ] 54[
وبنية مدعمة من محورين ذات مشغل ميكانيكي واحد على   )مكان احتواء (يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على مبيت    :الملخص ] 57[

ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية إضافيا على كتلة حساس واحدة على  .لتدرج الجاذبية )الموترة  (األقل ألجل قياس مكونات الكمية الممتدة 
ول والذي يرتب بحيث تولد إشارة محول أيضا يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على مح .األقل مرتبة للتحرك في استجابة لتدرج الجاذبية

إضافة، يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على حلقة تغذية كهربائية  .نتيجة لحركة كتلة حساس واحدة على األقل نسبيا مع جزء من المحول
يث يقل تأثير التسارع  ينظم مقياس تدرج الجاذبية بح .مرتبة لتوجيه إشارة كهربائية تجاه المشغل الميكانيكي في بنية الدعم الخارجية

الزاوي الخارجي على دوران المبيت عن طريق المشغل الميكانيكي عندما يولد المحول إشارة تتم عن طريق التسارع الزاوي الخارجي على 
 .مقياس تدرج الجاذبية

 
 30: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                       
 GC 0002019: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35109/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  
 2007/9085/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                2006/11/20   2006906475          
 أستراليا                   2007/03/15    2007901376      

 جواشيم فان كانفرانك :  المخترعون] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

 ، استراليا 3000 كولينز ستريت ، ملبورن فيك
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 7/16, G01V 7/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2000/031550 A1 (UNIV MARYLAND ]US[ 
et al) 2 June 2011  
- US 3758854 A (JAMES E.ZIMMERMAN) 11 
September 1973  
- CN l561455 A(GRAVlTEC lNSTR UD ]GB[) 5 
January  2011 

 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الجاذبيهمقياس تدرج ] 54[
 )ألجل قياس موتر  (الكمية الفيزيائية للمجال المغناطيسي األرضي)يكشف االختراع الحالي عن مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[

واحدة على األقل للحركة باالستجابة لتدرج  (مجس  )ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية على كتلة حساسة  .لتدرج الجاذبية (الكمية الممتدة 
باإلضافة، فإن مقياس تدرج الجاذبية  .المحوري من حركة كتلة حساسة واحدة على األقل حول محور (لتقارن ا )الجاذبية ويمكن االزدواج 

خالل مكثف ثابت  (الفولطية  )يشتمل على مكثف ثابت الشحنة مرتب بحيث تولد حركة كتلة حساسة واحدة على األقل تغير في فرق الجهد 
 .الشحنة

 
 30: األشكال عدد      8 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

283نشرة براءات االختراع20

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                       
 GC 0002019: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35109/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  
 2007/9085/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                2006/11/20   2006906475          
 أستراليا                   2007/03/15    2007901376      

 جواشيم فان كانفرانك :  المخترعون] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ، :   مالك البراءة] 73[

 ، استراليا 3000 كولينز ستريت ، ملبورن فيك
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  G01V 7/16, G01V 7/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2000/031550 A1 (UNIV MARYLAND ]US[ 
et al) 2 June 2011  
- US 3758854 A (JAMES E.ZIMMERMAN) 11 
September 1973  
- CN l561455 A(GRAVlTEC lNSTR UD ]GB[) 5 
January  2011 

 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الجاذبيهمقياس تدرج ] 54[
 )ألجل قياس موتر  (الكمية الفيزيائية للمجال المغناطيسي األرضي)يكشف االختراع الحالي عن مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[

واحدة على األقل للحركة باالستجابة لتدرج  (مجس  )ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية على كتلة حساسة  .لتدرج الجاذبية (الكمية الممتدة 
باإلضافة، فإن مقياس تدرج الجاذبية  .المحوري من حركة كتلة حساسة واحدة على األقل حول محور (لتقارن ا )الجاذبية ويمكن االزدواج 

خالل مكثف ثابت  (الفولطية  )يشتمل على مكثف ثابت الشحنة مرتب بحيث تولد حركة كتلة حساسة واحدة على األقل تغير في فرق الجهد 
 .الشحنة

 
 30: األشكال عدد      8 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب ]19[ 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءات االختراع 20 284

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                   
 0002020GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35108/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9086/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا             2006/11/20         2006906476       
 أستراليا             2007/03/15            2007901374    
 ونترفلودجون  -2، فرانك جواشيم فان كان -1: المخترعون] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 ، استراليا 3000 كولينز ستريت ، ملبورن فيك
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم  :الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI. (2006.01): G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- W000131550A1 (UNIV MARYLAND) 2 June 
2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الجاذبيهمقياس تدرج ] 54[
 )ازدواج  (على كتلة حساسة واحدة على األقل معلقة عن طريق تقارن  )الثقل النوعي(يشتمل مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[

إضافة، يشتمل مقياس تدرج الجاذبية على محول  .الجاذبيةالذي يمكن من حركة كتلة حساسة واحدة على األقل حول محور استجابة لتدرج 
واحد على األقل لتوليد إشارة كهربائية في استجابة لحركة كتلة حساسة واحدة على األقل نسبيا مع مكون في المحول وللتأثير على حركة 

تقبال اإلشارة الكهربائية من محول واحد على يشتمل مقياس تدرج الجاذبية أيضا على دائرة كهربائية الس .كتلة حساسة واحدة على األقل
 .األقل ولتوجيه إشارة تشغيل إلى محول واحد على األقل بحيث يوظف أحد المحوالت على األقل عند االستعمال كمجس و مشغل ميكانيكي

 
 30: 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

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 GC 0002021: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35107/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  
 2007/9087/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                     2006/11/20   2006906477       
 أستراليا                 2007/03/15          2007901378    

 فرانك جواشيم فان كان  : المخترع] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ،  : مالك البراءة ]73[

 ، استراليا 3000 كولينز ستريت ، ملبورن فيك
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2809524 A (EXXON RESEARCH 
ENGINEEIUNG CO) 15 October 1957   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الجاذبيهمقياس تدرج ] 54[
 لقياس  )المجال المغناطيسي األرضي (يوفر االختراع الحالي طريقة لتوليف الخصائص في مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[
على زوج من الكتل الحساسة األولى والثانية المرتبة  يشتمل مقياس تدرج الجاذبية .مكونات الكمية الممتدة لتدرج الجاذبية )معايرة(

ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية إضافيا على  .عرضيا بحيث تنظم للحركة حول محور ونسبيا مع بعضها البعض مستجيبة لتدرج الجاذبية
 )فرق جهد  (قة على استعمال فولطية تشتمل الطري .مكثف أول وثاني ألجل تحسس والتأثير على الحركة في الكتل الحساسة األولى والثانية

تحيز تجاه واحد على األقل من المكثفات لتوليد قوة الكتروستاتيكية حيث تعمل على واحد من الكتل الحساسة وبذلك تؤثر على الحركة في 
 .تلك الكتلة الحساسة

 
 30: 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



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

285نشرة براءات االختراع20

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 GC 0002021: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

  35107/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة
  
 2007/9087/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                     2006/11/20   2006906477       
 أستراليا                 2007/03/15          2007901378    

 فرانك جواشيم فان كان  : المخترع] 72[
 120تيكنولوجيكال ريسورسز بتى ، ليمتد ،  : مالك البراءة ]73[

 ، استراليا 3000 كولينز ستريت ، ملبورن فيك
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2809524 A (EXXON RESEARCH 
ENGINEEIUNG CO) 15 October 1957   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الجاذبيهمقياس تدرج ] 54[
 لقياس  )المجال المغناطيسي األرضي (يوفر االختراع الحالي طريقة لتوليف الخصائص في مقياس تدرج الجاذبية    :الملخص ] 57[
على زوج من الكتل الحساسة األولى والثانية المرتبة  يشتمل مقياس تدرج الجاذبية .مكونات الكمية الممتدة لتدرج الجاذبية )معايرة(

ويشتمل مقياس تدرج الجاذبية إضافيا على  .عرضيا بحيث تنظم للحركة حول محور ونسبيا مع بعضها البعض مستجيبة لتدرج الجاذبية
 )فرق جهد  (قة على استعمال فولطية تشتمل الطري .مكثف أول وثاني ألجل تحسس والتأثير على الحركة في الكتل الحساسة األولى والثانية

تحيز تجاه واحد على األقل من المكثفات لتوليد قوة الكتروستاتيكية حيث تعمل على واحد من الكتل الحساسة وبذلك تؤثر على الحركة في 
 .تلك الكتلة الحساسة

 
 30: 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



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 20 286

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                  
 0002022GC: رقم البراءة ] 11[
 
        14/11/20122012/18 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35106/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9088/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا             2006/11/20          2006906474       
 أستراليا                    2007/03/15          2007901277

 شيم فان كان فرانك جوا:  المخترعون] 72[
كولينز  120نولوجيكال ريسورسز بتى ، تيك : مالك البراءة ]73[

 ، استراليا3000ستريت، ملبورن فيك 
 بي. ام. تي. سابا و شركاهم : الوكيل ] 74[
 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: G01V 7/16 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0207326 A1 (UNIV MARYLAND 
BALTIMORE et al.) 21 September 2006  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الجاذبيهمقياس تدرج ] 54[
مقياس تدرج . االختراع الحالي يختص بمقياس تدرج التثاقلية لقياس المكونات في الكمية الممتدة من تدرج التثاقلية : الملخص ] 57[

التثاقلية ووحدة حساسة و مشغل ميكانيكي لتوليد إشارة  كهربائية التثاقلية يشمل كتلة حساسة واحدة على األقل للحركة في استجابة لتدرج 
مقياس تدرج التثاقلية أيضا يشمل . في استجابة لحركة كتلة حساسة واحدة على األقل و للتأثير على حركة كتلة حساسة واحدة على األقل 

اإلشارة الكهربائية المستلمة من الوحدة الحساسة و المشغل الدائرة الكهربائية تنظم لتكبير . دائرة الكترونية لتقليد معاوقة كهربائية 
الدائرة االلكترونية تشمل مكبرات تمايزية تحوز وحدات . الميكانيكي و لتوجيه إشارة الدفع تجاه الوحدة الحساسة و المشغل الميكانيكي 

، على األقل واحد من المعاوقات  Z1  ،Z2  ،Z3ية طرفية مدخلة مكبرة أولى و ثانية ووحدة طرفية مخرجة للمكبر و المعاوقات الكهربائ
 .الكهربائية يحوز مكون معاوقة كهربائية تخيلي 

 
 30: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

]19[ PATENT OFFICE OF THE 
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية


